


49

1  Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi

 Stanislav Štěpáník 

Představme si následující situaci:

Večer, obývací pokoj, On leží na gauči, dívá se na fotbal.

Do dveří vstoupí Ona. Následuje tato konverzace:

Ona: Oni dneska dávají fotbal?

On: Ano.

S jakým záměrem pronáší Ona svoji výpověď? Se záměrem otázky, tedy v souladu s výpovědní 

formou, a tudíž On reaguje očekávaným způsobem, anebo komunikační funkce Její výpovědi 

je výzva nebo prosba (Mohl bys to přepnout?), nebo dokonce výtka (Už zase se díváš na fotbal.)? 

Pro další vývoj večera je adekvátní porozumění zcela klíčové… (převzato z Štěpáník 

& Šmejkalová, 2017)

Moderní didaktika českého jazyka již od 80. let 20. století rozvíjí komunikační po-

jetí předmětu (Čechová, 1985, 1998; Šebesta, 2005; Šmejkalová, 2010 ad.). Proto 

nejenže hledáme komunikační přesahy v tradičním učivu mluvnice, tj. v tematic-

kých celcích, do nichž jsou transformovány jednotlivé disciplíny jazykového plánu, 

ale do výuky jsou zařazována témata z jazykových rovin, jež doposud stály ve škol-

ním vzdělávání spíše na okraji zájmu, anebo se ve výuce dokonce neobjevovaly 

vůbec. Takovými jsou například pragmatika, psycholingvistika, sociolingvistika 

apod., tedy disciplíny svázané, vycházíme-li z de Sausserova konceptu, s rovinou 

parole (jíž autor míní mluvu, realizaci jazyka v komunikátu) oproti langue (čímž má 

na mysli sám jazyk, jazykový systém)
1
. Komunikační pojetí předmětu zakotvuje 

také Rámcový vzdělávací program všech typů a stupňů škol.

I když by rovina parole měla být obsahem výuky již na základní škole (srov. dále), 

zatím jsou témata s  ní spjatá dominantně zařazována do výuky na škole střední 

(srov. např. obsah učebnic). V  prezentované výukové situaci se zabýváme uči-

vem týkajícím se komunikačních funkcí výpovědi a přidružených témat ve výuce 

na ekonomickém lyceu, což v RVP tohoto oboru (RVP EL) odpovídá učivu komu-

nikační situace, komunikační strategie, druhy vět z gramatického a komunikačního 

hlediska, gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce (RVP EL, 2007, 

1 Tomu odpovídá také Chomského dichotomie performance – kompetence / E-jazyk a I-jazyk, tj. externalizovaný a internalizovaný jazyk 
(více in Čermák, 2004, s. 81n.).
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s. 14).
2
 Cílem předkládaného učiva je, aby si žák uvědomil, že (a) obsah výpovědi, 

tj. co se skutečně říká, ne vždy odpovídá významu (jde o tzv. nepřímý řečový akt), 

(b) porozumění komunikační funkci výpovědi je odvislé od komunikační situace, 

v níž se výpověď pronáší, (c) pro vyjádření určitého komunikačního záměru je nut-

né zvážit kontext (mj. komunikační situaci a komunikačního partnera) a dle toho 

užití adekvátních jazykových prostředků. 

Teoretické uvedení

Základní prvek teorie řečového jednání je řečový (mluvní) akt, v jehož rámci roz-

lišujeme lokuci, ilokuci a perlokuci. Lokuci definujeme jako vlastní akt pronese-

ní nebo napsání výpovědi o určitém významu a určitým způsobem zformulované 

v  souladu s  gramatickými pravidly příslušného jazyka. (Učitel vstane a pronese 

k žákům, kteří vyrušují: „Tam v těch zadních lavicích neustále někdo hovoří.“) 

Ilokuce reflektuje záměr mluvčího – proč, s jakým cílem či úmyslem něco (obsah 

výpovědi) v dané situaci vzhledem k adresátovi říká, co svou výpovědí míní; v prag-

matice se má za to, že ilokučním aktem mluvčí uskutečňuje konkrétní druh jedná-

ní. (Záměrem učitele pronášejícího zmíněnou výpověď je žáky pokárat, učitel chce, 

aby se žáci utišili.) 

Perlokuce pak odráží hledisko účinku na adresáta, jde o akt vyvolaný vyslovením 

nebo napsáním výpovědi směrem k adresátovi. (V ideálním případě žáci pochopí, 

že jde ze strany učitele o pokárání, a utiší se. Potíž uvedené výpovědi je ovšem 

v tom, že jde o řečový akt nepřímý – komunikační funkce výpovědi neodpovídá vy-

řčenému obsahu, doslovný význam vyřčeného je jiný, než který učitel mínil – proto 

může být někým pochopena i jako pouhé konstatování, oznámení; v takovém přípa-

dě [někteří] žáci budou pokračovat ve vyrušování.) 

Jak upozorňuje Hirschová (2013, s. 172), „[…] lokuce (lokuční akt) je vždy jenom 

‚vehiklem‘ ilokuce – neexistuje žádný přímý a vynucený vztah mezi formou vý-

povědi a jejím (ilokučním) smyslem“. Právě pochopení tohoto poznatku společně 

s faktory, které utvářejí adekvátní porozumění výpovědi, představuje jeden z hlav-

ních cílů, jehož prostřednictvím dosahujeme osvojení daného učiva.

2 Pro úplnost dodejme, že tato témata by měla mít velký podíl v obsahu výuky nejen na SOŠ, ale i na gymnáziích – srov. učivo v RVP G 
funkce komunikátů, text (komunikát) a komunikační situace, slohová charakteristika výrazových prostředků, komunikační strategie, míra 
připravenosti, oficiálnosti, formálnosti, veřejnosti komunikace (2013, s. 15) a očekávané výstupy: mj. „v písemném i mluveném projevu 
volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí 
a odůvodní význam slov v daném kontextu; volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum; posoudí a interpre-
tuje komunikační účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou“ (s. 14; přičemž text nemusí znamenat jen 
komunikát psaný, může se jednat i o komunikát mluvený).
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Funkci ilokuční můžeme ztotožnit s komunikační funkcí výpovědi, kterou lze defi-

novat jako „cíl (účel, záměr, úmysl, intenci), s jakým byla nějaká výpověď mluvčím 

vůči adresátovi v dané konkrétní komunikační situaci produkována“ (ESČ, 2002, 

s.  145). Tento koncept je podrobně popsán ve Skladbě češtiny (Grepl & Karlík, 

1998). M. Grepl rozlišuje osm druhů komunikační funkce výpovědi, přičemž 

za hlavní klasifikační kritérium považuje komunikační záměr mluvčího a vztah slov 

a světa (Grepl et al., 2003, s. 588n.):

a) asertivní (oznamovací, sdělovací, tvrdící) – např. tvrzení, zpráva, oznáme-

ní, sdělení;

b) direktivní (výzvová) – např. příkaz, rozkaz, povel, nařízení, žádost, instruk-

ce, pozvání, návrh, rada, doporučení, prosba;

c) interogativní (otázková) – otázka a její různé funkční podtypy;

d) komisivní (závazek vykonat co) – např. slib, závazek, přísaha, nabídka;

e) permisivní a koncesivní (dovolení, souhlasu) – např. dovolení a nedovole-

ní, souhlas a nesouhlas, svolení, odmítnutí, zamítnutí;

f) varovací – např. varování, výstraha, výhrůžka;

g) expresivní a satisfaktivní (dát adresátovi najevo kladné nebo záporné sta-

novisko) – např. výtka, výčitka, pokárání, odsouzení, pochvala, uznání, bla-

hopřání, kondolence;

h) deklarativní (měnit stav světa) – např. křest, jmenování, rozsudek a jiné 

akty organizující veřejný život.

Porozumění komunikační funkci výpovědi je odvislé především od situace, v níž je 

realizována (přijde-li někdo pozdě a řekne Nejely tramvaje, myslí to jako akt omlu-

vy, nikoliv jako prosté konstatování – srov. Grepl et al., 2003, s. 589). S nepřímým 

vyjadřováním souvisí tzv. implikatura, jíž mluvčí sděluje více, než explicitně vyslo-

vuje, a jíž se adresát dobírá k implikovanému významu výpovědi (srov. Hirschová, 

2013, s. 195n.) – např. A: Pojedeš se mnou na exkurzi s 8.A? B: Ta třída hrozně 

zlobí (= ne, nepojedu). Zároveň však existují jazykové indikátory komunikačních 

funkcí, mezi něž lze řadit explicitní performativní formule
3
, prostředky gramatické 

(slovesný způsob, čas, osoba, vid; viz Grepl et al., 2003, s. 593n.), prostředky prozo-

dické (týkající se zvukové realizace výpovědi v mluveném projevu – ibid., s. 596n.), 

slovosled (ibid., s. 597) atd.

3 Užití sloves, jímž činnost či děj nepopisujeme, ale přímo vykonáváme: přikazuji vám (= příkaz), radím vám (= rada), navrhuji vám  
(= návrh), odvolávám vás z funkce (= odvolání), ale rovněž křtím tě, odsuzuji vás, jmenuji vás atd. (srov. Grepl et al., 2003, s. 592).
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Jak uvidíme dále, probíraný obsah se také dotýká zdvořilosti v komunikaci.
4
 Exis-

tuje několik konceptů zdvořilostních strategií, tu zřejmě nejznámější najdeme 

u G. Leeche – objevuje se také v učebnicích pro střední školu (např. Hoffmannová 

et al., 2009). Leech rozlišuje šest maxim zdvořilosti: maximu taktu, velkorysosti, 

ocenění, skromnosti, souhlasu a soucitu. Stručně řečeno: mluvčí usiluje o maximál-

ní míru souhlasu, upozadění sebe sama, a naopak upřednostňuje a oceňuje svého 

komunikačního partnera.

Jak jsme již konstatovali výše, ve výuce usilujeme o zprostředkování poznatku, že 

mezi komunikační funkcí výpovědi a její formou neexistuje přímý vztah. Ve výuce 

českého jazyka se tradičně již od 1. stupně ZŠ k hodnocení formy využívají kritéria 

klasifikace vět podle postoje mluvčího (věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přa-

cí). Jak demonstruje Hájková (2013) pro 1. stupeň ZŠ, současný postup ve školní 

výuce však již od počátku selhává terminologicky (věta tázací x věta ptací; věta roz-

kazovací x rozkazovací způsob atd.) i samotnou podstatou: Chci/Přeju si kolo nebo 

Ježíšku, přines mi prosím tě kolo zcela jistě vyjadřují přání mluvčího, ale přací věty 

to nejsou – stejně jako přání Mohl by ses prosím na mě přestat zlobit? je pro školní 

výuku věta tázací, přitom komunikační funkce této výpovědi je úplně jiná; přací 

částice ať, nechť a kéž, tak často vnucované pro přací věty ve školní výuce, rozhodně 

nepatří do aktivní slovní zásoby žáků ve 2. ročníku ZŠ. Jak pak v tomto kontextu 

hodnotit jeden z oblíbených příkladů L. Janovce Odpočívej v pokoji! Jistě ne jako 

větu rozkazovací. Proto Hájková (a rovněž další – např. Svobodová, 2016) doporu-

čuje již na1. stupni ZŠ vycházet z komunikačních funkcí výpovědi, na což soustav-

ně upozorňuje již od 70. let.
5

V neposlední řadě v sobě probíraný obsah integruje poznatky o jednotlivých rovi-

nách jazykového systému, jež jsou tradičním učivem výuky českého jazyka na zá-

kladní i střední škole, především syntaxe a morfologie, např. typy větných struktur, 

modalita výpovědi, vokativ v konkurenci s nominativem apod., výrazně se uplatní 

i poznatky o zvukové stránce jazyka.

Jak vidíme, jde o učivo značně komplexní. Ve výuce přitom však bývá zoufale pod-

ceňováno, přestože v  interpersonální komunikaci je identifikace komunikačního 

záměru mluvčího pro vzájemné porozumění klíčová (srov. situace na začátku toho-

to příspěvku). Sám fakt, že učitel daný obsah do výuky zařadí, proto považujeme 

za velice pozitivní, vysoká složitost učiva pro něj však představuje riziko, neboť se 

může snadno stát, že některé podstatné aspekty problému opomene.

4 K tomu obsáhle Hirschová (2013, s. 228n.).
5 Poznamenejme, že je to exemplární příklad vzdálenosti pedagogické praxe od didaktiky českého jazyka jako vědního oboru – přestože 

Hájková má zmíněné závěry výzkumně podložené a na problém upozorňuje dlouhodobě, vyučovací praxe, jakož i vydavatelé učebnic její 
doporučení soustavně ignorují.
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Obrázek 1.1. Konceptový diagram – Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi.
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1.1 Anotace

1.1.1  Kontext výukové situace

Uvedená výuková situace pochází z hodiny českého jazyka ve 2. ročníku obchod-

ní akademie v Praze 10, oboru ekonomické lyceum, učivo se probírá jako součást 

velkého celku syntax. Nahrávka byla pořízena v únoru 2017. Probíraným obsahem 

jsou komunikační funkce výpovědi. Nacházíme se ve fázi expozice, učitelka rozda-

la žákům pracovní list (obr. 1.2).

Pracovní list obsahuje soubor různých výpovědí, které lze užít ve dvou konkrétních 

situacích: (1) někdo potřebuje zastavit, (2) učitel vyzývá žáka Nováka, aby přišel 

k tabuli za účelem zkoušení.

Srovnejte následující formy výpovědi pro tentýž záměr:

Zastavit!

Zastavte!

Můžete zastavit?

Mohli byste zastavit?

Mohli byste prosím zastavit?

Myslím, že byste měli zastavit.

Dělá se mi špatně.

Nováku, k tabuli!

Nováku, pojďte k tabuli.

Novák přijde k tabuli.

Nováku, můžete jít k tabuli?

Nováku, mohl byste jít k tabuli?

Novák, mohl byste jít k tabuli, prosím?

Tak kdo už dlouho nebyl zkoušen? (pohled směrem k Novákovi)

Obrázek 1.2. Pracovní list.
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1.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků

Část 1

Učitelka rozdá pracovní list a instruuje žáky, aby pracovali dle zadání – viz část 

přepisu.

Část 2

Žáci pracují samostatně něco málo přes 4 minuty, učitelka třídu obchází, reaguje 

na dotazy, upřesňuje zadání.

Část 3

Třída komentuje první sadu výpovědí, učitelka žáky vyvolává, aby sdělili svá řeše-

ní, občas položí otázku k upřesnění, shromažďuje odpovědi.

Část 4

Třída komentuje druhou sadu výpovědí, postup se opakuje jako v  předchozím 

případě – viz další část přepisu. S koncem popisované výukové situace také končí 

vyučovací hodina.

Pohled do výuky 1.1

U: Podívejte se na cvičení druhé. Přečtěte si zadání a pokuste se přinést nějakou odpověď, která 
by mohla vám pomoci vyvodit nějaké další znaky z vět, které jsou zde použity. Tak. Pusťte se 
do práce. Pište si k tomu samozřejmě poznámky tak jako vždy, abyste potom měli na základě čeho 
hovořit. (30 s.) Napište si tam vždycky všechny poznatky, které vás napadnou, ať se týkají vyjádření 
morfologického, syntaktického nebo, a na to si dejte pozor možná zvlášť, zamyslete se i nad tím, 
v jaké komunikační situaci by ta věta mohla fungovat. [Žáci pracují cca 4 min., učitelka obchází třídu 
a monitoruje činnost. Žáci se potichu radí mezi sebou, učitelka jim nebrání.] Tak. Je možné začít 
hodnotit ty vaše nápady? Máte hotovo? Dobře. Tak. Honzo, co jste vydedukoval?
[…]
U: Ano, dobře. Dobře. Zatím to necháme bez komentáře a podíváme se na tu druhou sadu vět 
„Nováku, k tabuli!“ a tak dále. Zkuste je zase nějak charakterizovat a potom se k nim budeme 
postupně vyjadřovat. A poprosím, aby se toho chopil Ota. Oto? Začněte.  
Ž1: Tak to první, to „Nováku, k tabuli!“, tak to je podle mě rozkaz, jakože o tom ten pedagog nehodlá 
ani diskutovat, prostě je to jasný. To „Nováku, pojďte k tabuli“ podle mě, že ten Novák k tomu může 
něco říct a že třeba jestli nemůže bejt zkoušenej i jindy. Že o tom může ještě diskutovat.   
U: A další věty?  
Ž1: „Novák přijde k tabuli“, to mi připadá, jakože je to jako rozkaz furt, jako u tý první věty. Potom 
jsou ty otázky – „Nováku, můžete jít k tabuli?“ To je otázka, jakože jestli i chce ten Novák jít k tabuli, 
že je tam i možnost, že nechce, že mu dává i na výběr jako.   
U: Hm.  
Ž1: „Nováku, mohl byste jít k tabuli?“ To je podle mě stejný jako ta čtvrtá věta. Mně ty tři otázky 
připadaj všechny stejný.   
U: A „Nováku, mohl byste jít k tabuli prosím?“  
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Ž1: To „prosím“ mně tu větu celkově jako nemění. Mně přijdou prostě všechny ty otázky stejný tím 
smyslem, jakože takový diskutabilní.   
U: Hm. Dobře. A poslední? „Kdo ještě nebyl zkoušen?“ 
Ž1: No, tak to je takový nepřímý. K tomu Novákovi tady. Jakože se na něj podívá, ale… [váhá]
U: Dobře. Pepo?  
Ž2: No, já když to jako shrnu odshora, tak si myslím, že zrovna tydlencty věty jsou jakoby napsaný, 
jakoby odstupňovaný podle nálady toho pedagoga. Ta první „Nováku, k tabuli!“, to je prostě, 
má špatnej den už od rána, nemá náladu s ním vo ničem mluvit, že prostě jde k tabuli a bude 
zkoušenej, zatímco třeba ta poslední, ta „Kdo už dlouho nebyl zkoušen?“, tak prostě můžu na to 
ještě vyzrát nebo něco, třeba se mi to povede, je to odstupňovaný podle tý situace, ve který bejt tím 
pedagogem, použít tu větu – to samý jako to před tím. Že prostě každá ta věta jako by jde do jiný 
situace, zapadá.  
U: Hm. Ano. Franto, váš názor?   
Ž3: No, tak třeba to „Kdo už dlouho nebyl zkoušen?“ To znamená, že k tabuli nemusí jít třeba Novák, 
ale mohl by jít třeba jeho soused nebo někdo, kdokoliv. Ta druhá, „Mohl byste jít k tabuli, prosím?“, 
tak to mi nepřijde, že by nějakej pedagog někdy řek, aby prosil žáka, aby šel k tabuli, tak to mi 
přijde takový divný. [smích ve třídě] „Nováku, mohl byste jít k tabuli?“, to mi přijde úplně stejné jako 
„Nováku, můžete jít k tabuli?“ – chce ho vyzkoušet, a jestli to třeba umí, jestli mu chce ten pedagog 
dát jedničku… Prostě ty první tři věty mi přijdou, že chce vyloženě zkoušet toho Nováka. Že třeba 
v hodině vyrušoval…  
U: A učitel ho chce vyzkoušet „za odměnu“. Aha, dobře. Tomáši? Co myslíte, mohou tyto věty, tyto 
různé formulace ovlivnit nějak atmosféru, která je v dané chvíli ve třídě?   
Ž4: No, tak když třeba ta věta „Nováku, k tabuli!“ rozkazovací, tak když to ten učitel zařve, tak 
najednou třída ztichne, ale zase třeba když se zeptá „Nováku, mohl byste jít k tabuli, prosím?“, tak ta 
třída se třeba bude dál bavit nebo bude pokračovat dál v tom, co dělá.   
U: Aha, dobře. A co si o tom myslí Veronika? Veroniko?  
Ž5: Hm, „Kdo už dlouho nebyl zkoušen?“, tak ta třída ztichne, protože není jistý, kdo by mohl být 
zkoušený, tak si třeba všichni otevřou sešity a ještě se budou učit chvíli, než bude jasný, kdo bude 
zkoušen. Další… už prostě Novák přijde k tabuli, tak ta třída si může oddechnout, že nikdo další 
třeba nebude zkoušený.  
U: Aha, takže u toho posledního vyjádření vnímáte, že třída je nějakou delší dobu v napětí, koho 
se to vlastně bude týkat, a že se může nějak pracovat s napětím celé třídy, aha. Jak byste… Jakou 
formulaci byste vy jako studenti chtěli slyšet nejraději, když už byste se museli k té tabuli nějak 
dopravit? Tak která ta formulace by pro vás byla nejpříjemnější? Aničko?  
Ž6: No, tak já si myslim, že ta „Nováku, pojďte k tabuli“. Protože mi přijde jakože hodně neosobní 
a zároveň tam není ten pocit nejistoty jako u toho posledního „Kdo už dlouho nebyl zkoušen?“ Tak 
tady je už přímo, že to bude Novák. A když… Mně prostě přijde blbý „Můžete jít k tabuli?“, protože 
prostě jinou možnost než jít k tý tabuli vlastně nemá, tak proto mi přijde blbý se na to ptát.   
U: Hm. Dobře. A ještě se vás zeptám, jestli jste si všimli toho, že to oslovení se tam objevuje ve dvou 
podobách. Cítíte mezi těmito dvěma podobami nějaký významový nebo stylistický rozdíl?  
Ž6: No, jakoby když řekne „Nováku, k tabuli“ [důraz na „Nováku“], tak mluví přímo s ním a vyzývá ho, 
aby k tý tabuli přišel, zatímco když zavolá „Novák přijde k tabuli“ nebo „Nováku, mohl byste jít k tabuli, 
prosím?“, tak mluví o něm, ale mluví jakoby do třídy. Že to prostě zní jinak pro toho dotyčného.  
U: Zní to jinak pro toho dotyčného. A jak, zkuste to popsat.  
Ž6: Když řekne „Nováku“ a bude mluvit s ním a vlastně to jeho jméno vyskloňuje, tak jakoby podle 
situace se ho třeba i zeptá, jestli to umí, nebo jestli si nechá dát za pět nebo něco – jakože mluví 
přímo s ním, že ten dotyčný jako opravdu ví, že má reagovat v tu chvíli. Jakože prostě ho zavolá přes 
tu místnost, přes tu třídu, tak prostě teprv zpozorní a čeká, co bude dál, jestli ho jako opravdu chce 
zavolat, nebo jestli ho třeba jenom upozorňuje na něco.   
U: Hm, dobře, Robine, jak to cítíte vy?  
Ž7: No, mně právě to „Nováku“ přijde takový jakože přímější, jakože mluví přímo k němu, zatímco 
„Novák přijde k tabuli“ je takový výkřik na celou třídu, že prostě volání, jakože není to takový přímo 
na něj, prostě on jakoby vstane a jde tam no…  
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U: A jaké oslovení by pro vás bylo příjemnější?  
Ž7: Rozhodně to vyskloňovaný. Robine Malíku, ne Malík, Robin Malík… Že prostě lepší Robine než Robin.
U: Ano, ano, a jak by reagovala Dáša, kdyby ji někdo nevyskloňoval?  
Ž8: Mně přijde, že moje jméno je nesklonný. Jako Dagmar je nesklonný, Dagmar bez Dagmar.   
U: Zůstaneme u mé otázky, ano?  
Ž8: Jak jako?  
U: Tak kdybyste třeba byla chlapec.  
Ž8: Tak tam je to příjmení. Mně to přijde takový… Když tam není to křestní jméno, tak jakoby křestní 
jméno je od toho, abysme si říkali křestním jménem, ještě jako „Novák“, jako neskloňovat to, to 
budiž, ale „Nováku“, to by mě trochu… To by mě trošku jako urazilo, nevim.  
U: Kdyby vás vyskloňoval. Radši byste byla neskloňovaná.  
Ž8: No, tam jde o to příjmení. Je to takový nepříjemný.   
U: Nepříjemný.  
Ž8: Že hodně lidí nemá rádo, když se jim říká příjmením.   
U: No, dobře. A rozdíl mezi vyskloňovaným nebo nevyskloňovaným nevnímáte jako nějak příznakový?  
Ž8: Ne. Asi ne.  
U: Ne. Má někdo něco dalšího, co by k tomu nebo k tomu předchozímu cvičení chtěl říct? Dodat? 
Doplnit? Ne.

1.2  Analýza

V předloženém výukovém dialogu sledujeme uvažování žáků o komplexu jazyko-

vých jevů užitých v komunikaci, učitelka dialog řídí, případně dále rozvíjí, co žáci 

nabízejí. Z odpovědí žáků vyplývá, že jsou schopni při posuzování předložených 

výpovědí vycházet ze své předchozí komunikační zkušenosti, hodnotí je na základě 

vlastní aktuální úrovně jazykového citu a jazykového rozumu (Dolník, 2010, s. 26), 

využívají tak přirozené jazykové kompetence (Štěpáník, 2015), jíž disponují. Žáci 

se vyjadřují k různým variantám oslovení a jejich vhodnosti či nevhodnosti, všíma-

jí si, jak zvuková realizace určité výpovědi může změnit její komunikační účinek, 

usuzují, že nabízené otázky jsou stejně diskutabilní, že některé výpovědi jsou pří-

mé a nepřímé, odstupňované podle nálady, dotýkají se otázek zdvořilosti, dokonce 

využívají pragmatické terminologie: rozkaz, otázka, vyjádření přímé a nepřímé atd. 

Odpovědi učitelka postupně shromažďuje a případně dále rozvíjí (a jak; zkuste to 

popsat.). Správně pobízí žáky, aby si všímali vlivu výpovědi na atmosféru (tedy jak 

výpověď ovlivní komunikační situaci), převádí situaci na zkušenost žáků (Jakou for-

mulaci byste vy jako studenti chtěli slyšet nejraději, když už byste se museli k  té 

tabuli nějak dopravit? Tak která ta formulace by pro vás byla nejpříjemnější?), již 

na začátku zmiňuje různé jazykové roviny a především užití výpovědí v určité ko-

munikační situaci. 
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Velmi vhodně také zaměřuje pozornost na formu oslovení, čímž se dotýká tradič-

ního problému v češtině, o němž psal již Mathesius (1923)
6
 – v tomto směru nejde 

o rozdíl významový, na nějž se učitelka mj. ptá, ale na rozdíl morfologický, stylistic-

ký a hlavně pragmatický. Téma oslovování příjmením a křestním jménem by si za-

sloužilo širší rozvinutí – aby si žáci uvědomili, že oslovování pouze příjmením, ať už 

v nominativní či vokativní formě, je v dané situaci zcela nevhodné – jak upozorňuje 

Hirschová (2013, s. 248): „Oslovení s formou příjmení, častěji ve tvaru nominativu 

(bez pane, paní, kolego nebo jiné označení) + vykání (Novák, co tady děláte?) je cha-

rakteristické pro komunikaci z výrazně nadřazené pozice (např. v armádě) a fakticky 

signalizuje, že mluvčí nepotřebuje na adresáta brát ohled, tj. je nezdvořilé.“

Úspěch výukové situace spočívá mj. ve vhodně zvolených příkladech. Učitelka vy-

chází z přirozené komunikační situace, učivo je prezentováno jako součást reálné-

ho života – každý z žáků se dostává do životních situací, v nichž jsou prezentované 

výpovědi užívány. Pracuje se s živým a autentickým jazykovým materiálem, což 

je výhodné nejen pro dosažení stanovených cílů jazykových a komunikačních, ale 

zároveň funguje jako zdroj motivace k  řešení úkolu. Výuka cílí na rozvoj komu-

nikační kompetence, zároveň využívá poznatků z jednotlivých jazykových rovin. 

Obsah je dosti spletitý, kombinují se zde různá hlediska – sémantické, pragmatické, 

morfologické, syntaktické ad. 

Úkol jako takový směřuje do vyšších pater kognitivní náročnosti – úkolem žáků je 

analýza daných výpovědí z různých hledisek, posouzení a srovnání předložených 

příkladů, žáci mají své hodnocení zdůvodnit. 

Žáci jsou po celou dobu aktivní, učitelka činnost žáků řídí, sama ustupuje spíše 

do pozadí. To odpovídá také formátu výukové komunikace, jíž dominují řeč žáků 

a otevřené otázky vyšší kognitivní náročnosti ze strany učitelky (ani jedno není 

ve výukové komunikaci v české škole časté – srov. Šeďová et al., 2012). Odpovědi 

žáků jsou rozvité, dlouhé a komplexní (formu ponecháváme stranou – na tu by měl 

češtinář také reagovat).

6 Nověji srov. Internetovou jazykovou příručku (http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=850, cit. 15. 2. 2017) nebo Akademickou příručku českého 
jazyka (Pravdová & Svobodová, 2014, s. 481n.); sociolingvistická studie týkající se „prociťování“ oslovení nominativem nebo vokativem, 
na což žáci narážejí, bohužel neexistuje. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=850
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1.3  Alterace

1.3.1  Posouzení kvality výukové situace

Výukovou situaci hodnotíme jako podnětnou (dle Janík et al., 2013, s. 233n.) – žáci 

mají možnost rozebrat předložené téma a hodnotit různé aspekty problému, pře-

mýšlejí o probíraném učivu a vyvozují závěry, ve stejnou chvíli dochází k rozvoji 

kompetencí i k osvojování učiva (srov. ibid.). Z této podstaty vyplývá, že se nabízí 

forma párové či skupinové práce – učitelkou byla zadána práce na úkolu jako samo-

statná, žáci však přirozeně přešli k práci ve dvojicích.

Bohužel uvedenou závěrečnou promluvou učitelky končí nejen daná výuková situ-

ace, ale rovněž vyučovací hodina, takže problém zůstává otevřený a žáci se k němu 

vrátí až v  příští hodině. To nepovažujeme za šťastné, protože těžko si už budou 

pamatovat všechny argumenty, které zazněly. Na druhou stranu učitelce poskytu-

je prodleva čas na promyšlení dalšího výukového postupu a způsobu zužitkování 

odpovědí žáků.

Hlavní nedokonalost výukové situace spočívá v absenci zobecňování poznatků. 

Diskuse se dotýká mnoha zajímavých a zásadních věcí, avšak rozbíhá se doširo-

ka a nedochází k jasnému závěru; jde o problém nezavršeného poznávání
7
 (Slavík 

et al., 2017). To může mít za efekt pociťování dané situace jako zdlouhavé a bezob-

sažné, může vést k představě, že jde pouze o neformální povídání bez jasného zací-

lení. Učitelka má evidentně jasně rozmyšleno, kam výuku chce vést, její didaktické 

počínání však zůstává žákům spíše skryto, protože výuka připomíná pouze evokaci, 

aniž by v dané vyučovací jednotce došlo také k reflexi.

1.3.2  Návrh alterace výukové situace

Vycházejme z třífázového cyklu učení E-U-R, dobře známého z programu RWCT
8
; 

v takovém případě pokládáme prezentovanou část vyučovací hodiny za část U (uvě-

domění si informací), a to především proto, že v úvodu je třeba pozornost žáků přes-

něji zacílit na prezentovaný obsah.

Jako evokaci doporučujeme např. práci s obrázkem:

7 Nastává, když absentuje obsahové shrnutí, poukaz na příslušnost učiva k širšímu celku témat či připomenutí příslušných mezioborových 
souvislostí (Slavík et al., 2017).

8 E – evokace, U – uvědomění si významu informací, R – reflexe; RWCT – Reading and Writing for Critical Thinking (Čtením a psaním 
ke kritickému myšlení).
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Obrázek 1.3. Fotografie ze zasedání správní rady. Převzato z http://img.ihned.cz/attachment.
php/60/65668060/oOpPGibn8B7JrQLvc2AaT6H5Nleudg4D/017-04f-Jurecka-Svozilek1.jpg 
(cit. 17. 2. 2017).9

Na zasedání správní rady velké firmy byla pořízena tato fotografie. Ve dvojicích pro-

diskutujte, co asi mluvčí říká a za jakých okolností danou výpověď pronáší. Pokuste 

se přijít na co nejvíce různých řešení.

Zadáme tuto otázku a po uplynutí časového limitu žáky vyzveme, aby prezentovali 

svá řešení. Zapisujeme je na tabuli, abychom se pak mohli žáků zeptat na komuni-

kační záměr mluvčího, když použije tu kterou výpověď, ev. jaká je komunikační 

funkce dané výpovědi (neobáváme se tohoto termínu, protože zvláště pro středo-

školáka by měl být dostatečně srozumitelný, aniž by byl žák dopředu obeznámen 

s jeho přesným vymezením). Nabízené odpovědi opět zapisujeme na tabuli – jistě 

se mezi nimi najde i zcela konkrétní pojmenování komunikační funkce výpovědi, 

o něž nám jde (vlastní zkušenost autora – viz dále). Tím žáky navedeme k další fázi 

hodiny, zhruba je orientujeme, o čem budeme diskutovat, co je obsahem. Takový 

úvod působí též motivačně, aktivizačně, evokujeme předchozí komunikační zkuše-

nosti žáků, dáváme prostor jejich tvořivosti.
10

Fázi U doporučujeme upravit pouze ve smyslu přesnějšího zadání: „Srovnejte ná-

sledující formy výpovědi pro tutéž situaci / tentýž záměr. Co mají společného a čím 

se liší?“

Ve fázi R pak musí dojít ke shrnutí poznatků, jejich zevšeobecnění a zaměření 

se na konkrétní aspekty daných výpovědí – především zdvořilost a výběr jazyko-

vých prostředků v  závislosti na komunikační situaci, komunikačním partnerovi 

9 Ponecháváme zcela stranou, že se jedná o fotografii ministra zemědělství Mariana Jurečky, prezentujeme ji jako neutrální.
10 Chceme-li, nabízí se také téma neverbální komunikace, i když ho nedoporučujeme probírat hlouběji v této fázi, aby se nám postup 

příliš neroztříštil.

http://img.ihned.cz/attachment.php/60/65668060/oOpPGibn8B7JrQLvc2AaT6H5Nleudg4D/017-04f-Jurecka-Svozilek1.jpg 
http://img.ihned.cz/attachment.php/60/65668060/oOpPGibn8B7JrQLvc2AaT6H5Nleudg4D/017-04f-Jurecka-Svozilek1.jpg 
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a komunikačním záměru autora. Lze k  tomu použít metodu řízeného rozhovoru, 

jak je představena výše, výkladu nebo práce s textem z učebnice nebo z dostupných 

příruček, během nichž učitelka poskytne shrnutí poznatků využitím Greplovy kla-

sifikace komunikačních funkcí výpovědi a Leechových maxim (viz výše). Je možné 

též zadat referát s příklady nebo ještě lépe se simulacemi, v nichž by některý žák 

prezentoval teoretické poznatky a jeho spolužáci v  rolích asistentů představené 

poučení dokládali ukázkami reálných komunikačních situací; domníváme se, že 

prožitek je v případě tohoto učiva velmi významný. Žákům též můžeme předložit 

sadu výpovědí, u nichž by měli posoudit komunikační situaci, komunikanty a vztah 

komunikační funkce výpovědí s obsahem a formou. Co se týče otázek zdvořilosti, 

lze pracovat s několika žádostmi a diskutovat o vhodných formách pro tu kterou ko-

munikační situaci a o míře zdvořilosti použitých jazykových prostředků. Ve všech 

případech je vhodné se zaměřit na zvukovou realizaci výpovědí, protože ta může 

být pro porozumění zásadní.

1.3.3  Posouzení navržené alterace

Výukovou situaci dle navržených alterací jsme v únoru 2017 realizovali ve vlast-

ní výuce ve 4. ročníku gymnázia. Ve fázi evokace (práce s obrázkem) žáci navrhli 

např. následující řešení:

Prosím, nezabíjejte mě.

Vyslechněte mě.

Vy mi vůbec nerozumíte!

Já ti tleskám.

Jenom dva miliony…

Amen.

Uvědomte si, že…

Proč bychom to dělali?

Ježíši Kriste!

Byla to chyba.

Promluvme si o tom.

Dejte mi ještě jednu šanci.

A takto se dělá sendvič.

Co to tady říkáte?

Docela přesně byli žáci schopni postihnout přiměřenost obsahu ke komunikační si-

tuaci a také funkci, již výpověď v dané situaci má. Dejte mi ještě jednu šanci – pros-

ba; Vyslechněte mě – žádost; u výpovědi Vy mi vůbec nerozumíte! odhalili, že může 

mít hned několik funkcí v závislosti na tom, jak je zvukově realizována – jako vý-

tka, upozornění, výčitka. Žáci tedy přirozeně cítí různé funkce výpovědi a jsou 

schopni je posoudit, rovněž si uvědomují důležitost zvukové realizace. S tím lze 

pracovat v další fázi výuky (potvrzuje to také, že strategie, kterou zvolila učitelka, 

byla správná).
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Žákům jsme dále předložili výše uvedený pracovní list a postupovali stejně jako 

učitelka s tím, že ve fázi R jsme pozornost žáků orientovali také na téma zdvořilosti 

a aspektů z jednotlivých jazykových rovin – záležitosti morfologické a syntaktické 

(užití nominativu proti vokativu v oslovení, větného ekvivalentu místo věty atd.). 

Co vypověděli žáci 4. ročníku? V první sadě se dle žáků stupňuje naléhavost. Po-

užije-li mluvčí formu otázky (Mohli byste zastavit?), je zde prostor pro další roz-

hovor, avšak v případě pokynu ve formě Zastavit! nebo Zastavte! je záměr jasný 

a nediskutovatelný. Ve druhé sadě gymnazisté dospěli podobně jako jejich kole-

gové z obchodní akademie k varující záležitosti týkající se výukové komunikace: 

použije-li učitel k  vyvolání žáka ke zkoušení otázku, ukazuje tím údajně nikoliv 

slušnost, ale naopak svoji slabost – učitel se neptá, učitel dává pokyny. Podle jed-

noho žáka se dokonce ve výpovědích tak, jak jsou seřazeny, stupňuje agresivita(!). 

Žáci asociovali otázky se spíše útočnou, nepříjemnou dikcí – „ten učitel je buď 

hodně hodný, anebo hodně naštvaný“. Žáci na základě zkušenosti preferují pokyn 

pronášený ve formě imperativu, dokonce jim nevadí ani neosobní formulace typu 

K tabuli přijde Novák nebo forma větného ekvivalentu Novák/Nováku, k tabuli! 

Vypověděli, že učitel je šéf, řídí hodinu, a tudíž od něj zdvořilost ani příliš neo-

čekávají, neboť stejně nemohou o  jeho příkazech diskutovat. To, domníváme se, 

staví komunikaci nás – učitelů – a obecně školní komunikaci do velmi nedobrého 

a nezáviděníhodného světla.

Závěrem

Výuce českého jazyka na základní i střední škole ve velkém dominuje především 

učivo čerpající z jednotlivých jazykových rovin (srov. např. obsah učebnic). Téma-

ta z  dalších lingvistických disciplín, především těch spojených s  rovinou parole, 

však konečně rovněž začala pronikat do školní výuky a je žádoucí, aby jim byl po-

skytován daleko větší prostor než doposud – to by měly zohledňovat také výukové 

materiály dostupné učitelům i žákům.
11

 Koncepty, které jsme v našem příspěvku 

představili, považujeme za stěžejní, neboť se promítají do každodenní komunikace 

žáků, souvisejí s jejich reflektováním a prociťováním jazyka, celkově přemýšlením 

o něm. Bude dobře, když jim bude věnována náležitá pozornost.

Pro plánování jednotlivých výukových situací, ale i celých vyučovacích hodin do-

poručujeme třífázový model učení E-U-R, jenž v mnohém odpovídá fázím mentál-

ního aktu input – elaborace – output (srov. Liptáková et al., 2011, s. 162) a je flexi-

bilnější než tradiční struktura motivace – expozice – fixace – diagnostika – aplikace. 

11 K výuce pragmatiky lze učitelům doporučit publikaci Didaktické transformace pragmalingvistických témat P. Chejnové (2010) nebo Výuka 
pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ S. Machové a M. Šamalové (2007).
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Účelem první fáze je motivace žáka a aktivace jeho předchozího poznání. Zvláště 

v  českém jazyce se považuje navázání na komunikační zkušenost žáka a  využití 

jeho přirozené jazykové kompetence za nutný předpoklad pro porozumění význa-

mu učiva (srov. Štěpáník, 2014; Štěpáník & Slavík, 2017). Druhá fáze předává zod-

povědnost za učení žákovi, neboť ten „induktivně odhaluje znaky a vlastnosti no-

vého učebního pojmu a zasazuje ho do svých předešlých vědomostních schémat“ 

(Liptáková et al., 2011, s. 157; překlad S. Š.). V rámci reflexe pak dochází k aplikaci 

a syntéze nově získaných poznatků, ke shrnutí učiva – právě tato fáze zabezpečuje, 

že ve výuce nedochází k nezavršenému poznávání. Třífázový model učení E-U-R 

tak zajišťuje ucelenost a kompletnost výukové situace.
12

Skutečnost, že žák disponuje určitým jazykovým vědomím a jazykovým citem, nám 

v jazykové i slohově-komunikační výchově umožňuje výrazně aplikovat induktivní 

přístup. Nové poznání se tak vytváří na základě práce s konkrétními příklady a do-

chází se k abstraktnímu, obecnému, jež se následně zase aplikuje na konkrétní. Tato 

strategie zaručuje jednak začlenění nového poznání do již existujících kognitivních 

struktur žáka a tím větší trvalost nabývaných poznatků a jednak, a to především, 

skutečný rozvoj komunikační kompetence žáka v tom smyslu, že učivo má konkrét-

ní komunikační přesahy do reálného života. Právě generalizace poznatků předsta-

vuje v  tomto přístupu neopomenutelnou součást výuky, neboť završuje veškeré 

poznávání. I zkušený učitel se však může, jak jsme viděli výše, „ztratit“ v množství 

jednotlivin. Didaktický postup zprostředkování učiva žákům založený na princi-

pech indukce, resp. konstruktivismu je proto nutné pečlivě promýšlet a plánovat, 

a to nejen z hlediska metodického, ale především z hlediska obsahového.

Komunikační využití mluvnického učiva by se konečně reálně mělo stát funda-

mentem veškerého vyučování v mateřském jazyce; při přípravě na výuku by tak 

učitel měl promýšlet, jakým způsobem dané učivo přispěje k rozvoji komunikace 

žáka. Ač se to na první pohled nezdá, není to vůbec snadný úkol.

Poděkování: 

Děkuji Mgr. Veronice Mátlové za pomoc při přípravě tohoto příspěvku.
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