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(1) A
C
D
C

hele píte to vystydne / totiû studený uû to neni dobrý / já to dám kdyû tak pøihøát
já myslim ûe to takhle vypijem
jó je to dobrý takle
já mám strašnì ráda svaøáka / ale jednou sme to vrátili / byla sem tam eštì s jednim
kamarádem / a jako von na to mìl náladu jo prostì // dali sme si svaøáka a von k tomu
èuchnul a øikal / tady to je strašnì øedìný / tak moc ûe jako to pít nebudu // a zavolal si
vrchního a øikal / tak my vám tady vracíme jako svaøáka a tady to myslim ûe jako ste
to pøehnali s tim øedìnim / von se ze zaèátku snaûil jako / a jak víte ûe to je øedìný
a takhle / a a nakonec to vzal zpátky jó / nehádal se prostì / takûe bylo vidìt ûe jako /
já jinak na to náladu nemám / ûe já bych nikdy v ûivotì nic nevrátila / øeknu ano / vypiju / v pohodì // a teï kdyû uû von to jako zaèal / tak sem se k nìmu pøidala a jako
šli sme potom radši pryè

(2) A
B
A
B

no ty sou (= boty)
kolik za nì chce
pìt set padesát / no já bych po nich skoèila
no ale sou krásný1

Ukázka (1) je z pøátelské návštìvy, úèastní se jí tøi mladí lidé, tématem konverzace je nabízené pohoštìní – svaøené èervené víno („svaøák“). Z ukázky je
patrná mimoøádnì vysoká frekvence výrazu jako, vedle nìj se ale objeví
i výrazy jo/jó, hele, prostì.2 V ukázce (2) nabízí jedna známá druhé ke koupi
1

První dvì ukázky pocházejí ze staršího korpusu O. Müllerové, kde jsou v transkriptech uûívána lomítka
pro naznaèení prozodické segmentace promluvy (zhruba na promluvové úseky).
2
Tuto ukázku jsem ve vìtším rozsahu interpretovala ve své kapitole (Hoffmannová 2016) ve Stylistice
mluvené a psané èeštiny na s. 60–62.
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boty a lze si tu všimnout výskytu slùvka no.3 V tomto pøíspìvku bych chtìla
ukázat podíl podobných „malých slov“ (Adamec 1998) na stylu kaûdodenních,
tj. neveøejných, neformálních, nepøipravených mluvených rozhovorù („konverzací“); a zároveò prostøednictvím tohoto tématu potvrdit to, co uû asi dobøe
víme, totiû ûe „gramatika“ mluvených projevù musí mít speciální povahu; musí
být gramatikou komunikaèní, interakèní; a nemùûe dost dobøe pracovat s kategoriemi a termíny vypracovanými gramatikou zaloûenou na datech z psaných
projevù (zde mám na mysli zejména kategorie slovních druhù). Zmínìná nezbytnost komunikaèního, interakèního zamìøení se ovšem týká i stylistiky mluvených projevù.
Zajímají mne tedy èeská synsémantika typu no, jo, tak, teda, jako a další,
která jsou v mluvených projevech mnohofunkèní. Za „neplnovýznamová“
(synsémantická) jsou opìt pokládána na pozadí psaných textù; v mluvených
projevech nesou øadu významù, ale jejich sémantický zábìr sahá aû k významové vyprázdnìnosti, která tato slova sbliûuje s typickými èeskými vycpávkami
jako prostì, vlastnì, normálnì... Zatím jsem vyšla z výrazù nejfrekventovanìjších, ale jejich skupinu bychom mohli z rùzných pozic dále rozšiøovat. Z hlediska stylistického se k èastým vycpávkám, výplòkovým slovùm („fillers“)
pøibliûuje napø. výraz v podstatì, coû je vycpávka intelektuálnìjšího charakteru,
jaksi stylovì vyšší. Z hlediska vývojového se tato skupina mírnì obmìòuje,
k tradièním výrazùm pøibývají nové, nebo postupnì získávají na frekvenci –
v èeštinì v poslední dobì napø. jakoby a zejména jakoûe.4 Z hlediska
regionálního rozrùznìní do skupiny sledovaných výrazù i v oblasti Èech patøí
slùvka ne, ûe – ta jsou však zøejmì frekventovanìjší na Moravì. Dále mùûeme
ke sledované skupinì pøipojit i tolik proskribované èeské vole (které rozhodnì
neztrácí oblibu, naopak ji zøejmì získává i u ûen a mladých dívek). Tím se
dostáváme k další skupinì tzv. pøívìtných (pøídatných) výrazù (srov. Müllerová
1966), které mají povahu výraznì kontaktovou (hele, víš, koukej, poslyš, poslouchej, poèkej) a pøevládají mezi nimi ustrnulé slovesné tvary; i tady se projevují
vývojové posuny, pøed nìjakým èasem se nápadnì prosadilo uûívání výrazu
viï, chápeš, pozdìji napø. ty jo. Pro èeské mluvené narativy je emblematický
i výraz prej, který je ovšem do znaèné míry funkènì specializovaný, funguje
3
4

Zabývala se jím O. Müllerová v opolské „Stylistyce“ (Müllerová 1996).

Šíøení tohoto výrazu v èeských mluvených projevech mùûe být ovlivnìno i slovenským akoûe (srov.
k tomu Hoffmannová 2010).
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jako signál reprodukce øeèi (zejména cizí, nìkdy i vlastní), a hlavnì tam, kde
uvozovací segment neobsahuje verbum dicendi: von øiká to ste nemìli dìlat
a my prej no my za to nemùûeme a von prej no tak ale je to škoda... (Srov.
Hoffmannová 2008; Hoffmannová, Koláøová 2008.)
Ze slovních druhù øazených (tradiènì) do kategorie synsémantik jsem zatím
uvádìla hlavnì partikule, ale patøí sem také zájmena (pronomina), vèetnì
zájmenných pøíslovcí (pronominální adverbia). Zde se nabízí další (znaèné!)
rozšíøení sledované skupiny a zpochybnìní tradièních slovnìdruhových kategorizací. Neboï kaûdodenní èeské mluvené projevy jsou pøímo prostoupeny
mnoûstvím zájmen, pøedevším neurèitých a ukazovacích (ten, tendle, takovej,
òák, òákej, tak òák, takovej òákej...); a i zájmena „ukazovací“ (demonstrativa),
která jsme zvyklí chápat jako prostøedky deixe a reference (aï uû exoforické
nebo endoforické, mimotextové èi vnitrotextové), zde ztrácejí svou pùvodní
funkci (identifikaèní, delimitaèní, determinaèní; srov. uû Mathesius 1947)
a stávají se nositeli nejistoty, neurèitosti, tedy hodnot pro styl nepøipravených
mluvených projevù bezpochyby pøíznaèných. K „pseudoukazovacím“ výrazùm,
které by uû asi ani nemìly být øazeny mezi „zájmena“, je tu pak moûno pøidat
i rovnìû naduûívané osobní zájmeno von/vona/voni a zejména neutrální bezrodé
vono (Vono nìkterý uû tomu ani nerozumìjí...).
Zájmena moûná tvoøí jeden – vydatný – okraj naší skupiny „malých slov“.
Z druhé strany bychom moûná jako okraj mohli uvést tzv. hezitaèní zvuky jako
ee, hm, ehm, mmm... Ty jsou v mluvených projevech stopami váhání mluvèího,
jeho zápasu s pamìtí i s formulací, hledání vhodného vyjádøení; nejsou to tedy
jenom zbyteèné, nefunkèní èi vyloûenì rušivé prvky (i kdyû pøi enormní
èetnosti tak mohou pùsobit), ale prvky pøirozenì související s technikou
mluveného projevu. A nesmíme zapomenout ani na speciální techniky vedení
rozhovoru, determinované pøedevším mechanismem støídání mluvèích (známým z konverzaèní analýzy): v rozhovoru se „malá“ slova (napø. no, jo, ne, ale,
tak, teda, jako) uplatòují na zaèátku replik (ve funkci uvozovací a otvírací, ale
také ve funkci navazovací, hlavnì u replik odpovìïových) i na konci replik,
byï to mohou být konce znaènì neurèité, nedoøeèené... I tady pøitom mùûe
docházet k vývojovým promìnám: jako oblíbený „startér“ dialogických replik
se zøejmì napø. v mluvì mládeûe dnes prosazuje slùvko hej. (Pokud se u tìchto
výrazù zdùrazòuje jejich funkce navazovací a zároveò èlenicí, bývají hodnoceny i jako ekvivalenty interpunkèních znamének v psaných textech. A dùleûitá je
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i funkce rytmizaèní: sémanticky vyprázdnìné výrazy upravují, regulují pøirozený rytmus øeèi.)5
K výše zmínìnému problému, nakolik uvádìné výrazy máme povaûovat za
plnohodnotná slova, je tøeba ještì zmínit pøístup foneticko-grafematický.
V psaných projevech i v transkriptech mluvených projevù se nìkterá ustálená
spojení (pùvodnì samostatných) výrazù píší nìkdy dohromady, nìkdy zvlášï:
no jo i nojo; ûe jo i ûejo; tak ûe i takûe; jako by i jakoby; jako ûe i jakoûe; coû
mùûe mít nìkdy jakousi funkènì sémantickou motivaci, ale vìtšinou uû nikoli.
Máme tedy ûejo, nojo, jakoûe povaûovat za jedno slovo? Nakonec si umím
pøedstavit, ûe by se v pøepisu mluveného projevu napsalo dohromady i takòák,
atd. Tohoto problému si všiml M. Vondráèek (2008) a opakovanì na nìj poukazuje F. Èermák (2008, 2015 aj.).
Kolegynì Lucie Jílková se v poslední dobì zabývá výrazem tak (Jílková, v tisku); snaûila se u nìj identifikovat významy a funkce intenzifikaèní, kvantifikaèní, podmínkové, dùsledkové, navazovací a uvozovací a mnohé další
(právì i spojení s rùznými fázemi rozhovoru a pozicemi v replikách), a pokusila
se rozlišit, zda se tak v analyzovaných rozhovorech chová jako adverbium, spojka (konjunkce) èi jako partikule. K tìmto moûnostem u naší neurèitì ohranièené
skupiny „malých slov“ pøistupují ještì interjekce. Pro konferenci International
Pragmatic Association (v Belfastu v roce 2017) pøipravuje prof. Peter Kosta
s dalšími slavistkami panel o turn-initial elements (výrazech obsazujících pozice na poèátku replik). V anotaci panelu uvaûuje pro èeštinu napø. o výrazech
tak, teda, no tak, o oslovení a vokativu, ale také o interjekcích (jé, jeûišmarjá).
Pro angliètinu uvádí ah, oh. Interjekce jsou tu jistì rovnìû ve høe: výraz jé bezpochyby patøí mezi èasté „startéry“ èeských dialogických replik, spolu s ním
i další expresivní interjekce jako jeûiš(marjá), kruci, sakra; na druhé stranì mezi
interjekce bývají øazeny i výrazy no, jo, ne, tj. v rozhovoru frekventované
startéry odpovìdí,6 které patøí k nejèastìjším „malým slovùm“.
Ještì se musím zmínit o slovním druhu konjunkcí a o jejich vyuûívání
v bìûných rozhovorech. Napø. èeský výraz nebo v mluvených projevech
pøestává mít platnost konjunkce (disjunktivnì usouvztaûòující rùzné alternativy
èi eventuality) a funguje hlavnì jako signál opravy; v tomto pøípadì zøejmì opìt
5
6

Za pøipomínku dìkuji anonymní recenzentce.

M. Vondráèek (2015) podrobnì rozebírá stanoviska hlavních èeských mluvnic k partikulím a interjekcím
a obtíûnost rozlišování mezi odpovìïovými partikulemi, pøitakacími adverbii, kontaktovými citoslovci atd.
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smìøuje k partikularizaci (srov. Mrázková, v tisku). Podobnì výraz ale, o jehoû
pøíslušnosti ke spojkám se asi dlouho nijak nepochybovalo, zøejmì není pouze
spojkou odporovací, která vyjadøuje kontrastní, protikladný vztah dvou propozic; v rozhovoru ale leckdy funguje jako sémanticky vyprázdnìný výraz
s funkcí obecnì navazovací. I pro angliètinu se v poslední dobì konstatuje, ûe
napø. klasická konjunkce because pøechází spíše do kategorie „discourse markers“ (Stenström 1998); totéû lze øíci v pøípadì mnohdy oslabené kauzální
sémantiky i o èeské spojce protoûe (s výslovnostními variantami prtoûe, prûe,
pûe aj.).
Je otázka, zda by pomohlo zahrnout všechna naše „malá slova“ do široké,
otevøené kategorie nazvané nìjak jako „discourse markers“ (Schiffrin 1987)
a povaûovat ji za samostatný slovní druh. Taková neurèitì rozplývavá kategorie
slouûící jako „sbìrný koš“ by asi nebyla ideálním øešením; navíc je tu problém
oznaèení – v èeštinì tìûko hledáme ekvivalent k „discourse markers“. Ale
s tradièními slovními druhy (které – svìte div se – dlouho nebraly na milost ani
partikule) asi uû také pro mluvené projevy nevystaèíme. Pokud bychom pøece
jen uvaûovali o „discourse markers“, jádro této kategorie se jeví jako relativnì
soudrûné – zahrnuje výrazy, které plní funkci a) konstrukèní, textovì organizaèní (koheze, navazování, odkazování, uvozování), b) kontaktovou a c) komentáøovou, hodnotící, postojovì intenzifikaèní apod. Funkce c), zèásti
i b) smìøuje do sféry pragmatické. (Srov. k tomu i Müllerová 1996, 2007.)
Mimo jádro se však pohybují ještì výrazy plnící pøedevším funkci výplòkovou,
nebo výrazy hezitaèní; a èím více se zamìøujeme na výstavbu rozhovoru, tím
výraznìji nám vyvstávají takové skupiny jako výrazy obsazující zaèátky nebo
konce replik; zaèátky replik, kterými nìkoho pøerušujeme, skáèeme nìkomu do
øeèi; zaèátky replik odpovìïových (výrazy souhlasu/nesouhlasu) apod.7 Nìkdy
plní pøíslušné markery více funkcí najednou, jindy pøevaûuje nìkterá z nich.
V další, konkretizaèní èásti pøíspìvku se pokusím umístit do takto vymezeného
prostoru výrazy jako, teda, jakoby, jakoûe (srov. uû Hoffmannová 2010) a ilustrovat na nich naznaèené problémy.8
7

Uû v r. 1994 psala U. ¯ydek-Bednarczuk o výrazech stojících na poèátku replik iniciaèních (napø.
zavádìjících nové téma), replik reaktivních (vyjadøujících doplnìní, vyvození závìru), apod.
8

K analýze byla vyuûita data z korpusu ORAL2013 (Ústav èeského národního korpusu, Praha); odtud
pocházejí všechny následující ukázky. Za pomoc pøi získávání korpusových dat dìkuji kolegyni Zuzanì
Komrskové.
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Kaûdý z uvedených ètyø výrazù má v èeštinì svou vlastní „historii“. Výraz
jako je z nich nepochybnì nejfrekventovanìjší (v korpusu ORAL2013 45 051
výskytù); to je ovšem zpùsobeno tím, ûe i v mluvených projevech – z nichû se
skládá vyuûitý korpus – se výraz jako vyskytuje ve významech a funkcích
odpovídajících pøedevším projevùm psaným, tj. jako spojka se srovnávací,
pøirovnávací sémantikou (je stejnì velký jako já; frazémy typu zdravý jako
ryba), spojka pøipojující doplòky a pøívlastky ve vztahu identifikaèním (dobìhl
jako tøetí, my jako katolíci, firma jako jsme my) nebo uvozující pøíklady a výèty
v apozièním vztahu (má rád míèové hry jako fotbal, basketbal nebo volejbal).
Spojkové jako tu nechávám stranou a jeho odfiltrováním se z výše uvedené
korpusové vyhledávky dá mnoho dokladù vyøadit. Zde nás zajímá jako
èásticové, které bývá uvedeno aû na konci slovníkových hesel a bývá klasifikováno jako hovorové, obecné, lidové, jako slovo výplòkové èi „s pokleslým
významem“ apod. (Srov. Koláøová 1994; Rinas 2013.) Výraz teda/tedy patøí
v èeských mluvených projevech rovnìû mezi nejfrekventovanìjší; vyskytuje se
tu s naprostou pøevahou v kolokviální podobì teda (7944 výskytù v ORALu
2013), jen výjimeènì ve spisovné podobì tedy (pouhých 122 výskytù, tedy asi
1,5 % z celkového poètu dokladù; v korpusech psané èeštiny by byl pomìr tedy
: teda diametrálnì odlišný).9 Výrazy jako a teda najdeme také mezi patnácti
nejfrekventovanìjšími slovy podle Frekvenèního slovníku mluvené èeštiny
(Èermák a kol. 2007). Naproti tomu výrazy jakoby a jakoûe v poslední dobì
v neformální mluvené èeštinì nabývají na frekvenci (lze to pozorovat i v neformálních psaných projevech mladých lidí v elektronické komunikaci), ale ve
slovníku ještì na pøední místa nepronikly a také výskytù v ORALu je ménì
(jakoûe 1993, jakoby 2887). Shrnutím výzkumu provedeného na pøimìøených
vzorcích vyhledaných dat (jako 500, jakoûe 200, jakoby 300, teda 800) chci potvrdit, ûe u tìchto dvou výrazù se zøejmì ještì nevytvoøila tak pevná vazba na
nepøipravené mluvené projevy, jejich styl a vyjadøovací techniky. Navíc u nich
vzniká komplikace pøi pøepisu mluvených projevù – nelze spoléhat na to, ûe
pøepisovatelé tyto èásticové výrazy napíšou dohromady a nikoliv zvlášï (jako
ûe, jako by), coû mùûe jejich sémantiku do jisté míry posunovat.
9
Ukázka støídání obou podob ve spontánním projevu: na ambasádì v Praze . pøedbìûnì sem se tam tedy
zkontaktovala s paní .. dyû sem teda jí to trošku øekla .. a zároveò ona teda øekla . ûe pokud bychom tedy poslali pozvánku . tak ûe si myslí . ûe by nebyl problém... V transkriptech z korpusu ORAL2013 se teèkou znaèí
kratší pauza, dvìma teèkami pauza delší.
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Styl nepøipravených mluvených projevù bývá nezøídka charakterizován jako
chaotický, neuspoøádaný, málo racionální. To je ovšem charakteristika zaloûená
na porovnávání se stylem projevù psaných, mnohem uspoøádanìjších a výrazovì propracovaných. U prototypických projevù mluvených musíme poèítat
s racionalitou sui generis a s pohybem mezi vyjadøovacími postupy „racionálními“, blízkými projevùm psaným (jako je napø. vysvìtlování, upøesòování,
vyvozování dùsledkù apod.) a „ménì racionálními“, poznamenanými nejistotou,
váháním, hledáním výrazu apod.: ty pak vedou k neurèitému vyjadøování,
k opakování výrazù, k uûívání „zbyteèných“ vycpávek aj. Uûívání sledovaných
výrazù je poznamenáno i specifickou „racionalitou“ mluvených projevù spojenou s jejich výraznou dimenzi dialogickou, interaktivní: podílejí se na formulaci
otázek i odpovìdí, a zejména výrazy jako a teda se do znaèné míry uplatòují
i jako signály reprodukce øeèi.
Všechny sledované výrazy se vyskytují (nìkdy i opakovanì!) tam, kde
mluvèí chce své vyjádøení dodateènì vysvìtlit, upøesnit, opravit, nahradit
konkrétní výraz jiným výrazem nebo výstiûnìjším opisem, parafrází:
tak mi to dodalo sílu . jako energii . víš
já sem zvyklá ûe stahuju doma topení .. jako úplnì
kdybys mìl normálnì fakt peníze .. jako ne nìjak mega ale . normálnì
sem se právì ptala jesi pije . no to jako jako ne jen v práci . jesi i doma viï . jesi . vubec .
víš co to je derby? no prostì jako dyû hrajou dva kluby z jednoho mìsta velkýho...
já si to úplnì pamatuju . ûe sme jeli do Øec- . teda do Chorvatska
mnì nadával . teda ne mnì nadával . na tebe nadával .
hmm . já sem si koupila teïka . teda naši mi koupili k narozeninám já sem si koupila za nì
my sme se ptali jak to tam vypadalo . teda Zuzka se ptala
mì spíš štve ûe na vysoký .. teda na masárnì vùbec není moûnost studovat eee .. takový ty
bìûný jazyky od zaèáteèníkù .. jo ? tøeba angliètinu .
no pøedtím sem tam byla kdyû sem sem jela snad po* podruhý do Brna .. jakoûe v rámci rande
malá . sestøenice .. od Klárky .. a . byla tam vlasnì s náma jela tam . s nima jakoûe z rodièema
ti se tam o ni starali .
tak sme šli jakoûe do mìsta a ona tam byla ze svojím ne tak .. sme spali jakoûe pøespávali
u nich
tak to je vlasnì ve Valticích a my sme byli jakoby pøímo . v penzionku kterej je pøímo pod valtickym zámkem . takûe bylo to tam supr teda no
A: jak dlouho uû ste s Petrem spolu vlastnì ?
B: ty jo .. asi .. jakoby vod zaèátku magistra takûe . dva roky plus teïka .. jakoby . bude to
pìt let .
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Zejména výrazy jako, teda se uplatòují i pøi uvození nové myšlenky, nového
dílèího tématu, argumentu èi vyvození dùsledku:
my sme šli na vosmièku na lyûe . ale jako to stálo za to . protoûe jako ráno ty sjezdovky byly
fakt urolbovaný . ty vole
jeho ûena byla hospitalizovaná . no a v kaûdym pøípadì prostì von jako zùstal s tou první
holèièkou jako sám
dvìstìpadesát korun za to zase chtìj jo? hmm to je teda dost
to se mìly vypustit všecky tydlety pøehrady . no na Dyji to teda asi neudìlali
ûe teda dyû sem se nepøejídal a eštì sem jedl tady ty pilule ûe sem teda vopravdu tìch asi vosum kilo dal dolù
prtoûe abych si eštì musela dokupovat peøiòák a dalších deset tisíc . tak to teda uû ne
dáme to za úkol tady mladýmu . von tì pak bude hledat .. jakoûe . normálnì zkusíš tu její . ten
volací znak pøepsat

K tìmto ukázkám pomìrnì racionálních formulaèních postupù v mluvených
projevech pøidejme ještì fungování výrazu teda jako indikátoru pøípustkové
sémantiky a výrazu jakoby ve významu „tøeba, pøípadnì“:
no to sem asi teda nemìl dìlat
já mùûu v podstatì všechno jako . i dyû teï teda na to nebyl moc èas
aha sem ti teda nenechala moc . (se smíchem) chceš eštì já ti naleju ode mì
A: posadil sis ju nìkdy za volant ?
B: no ne . vona teda sedìla za volantem trolejbusu to jo ale nejela s tim
jako to by byla škola ûe bys . jakoby potom dìlala psychiatra . psychologa?
a víš co tøeba dyû seš v tom autì tak si øikáš jo mùûe do tebe nìkdo . jakoby eee narazit nebo
tak ale víceménì . s tim mùûeš eštì nìco dìlat ale v tom letadle

Nyní uû pøejdu k hojným dokladùm toho, jak se sledované výrazy uplatòují
jako indikátory pøíznaèných technik, vyjadøovacích postupù spontánních mluvených projevù a jejich stylu. Za zmínku stojí napø. otázky, u nichû pøedevším
výraz teda zvyšuje naléhavost, dùraznost, apelovost a mùûe se vyskytovat
v nejrùznìjších slovosledných pozicích (velmi èasto i v pozici koncové):
a eštì máte . jako . òákou . naplánovanou .. vìc ? .. jakoûe. v pátek tam jedete uû?
to jo ale taky vim ûe . Kuba øikal ûe sou plaché .. jakoûe. jako to je normální stav jo?
a èim by si se teda chtìla ûivit? a jak to je teda latinsky? a kolik ty teda tam máš penìz? chceš
teda jít do toho divadla? no a co teda s tim jako . musíte to zacvakat nebo jak? a co teda ty
holky? no a co teda potøebuješ poradit? no a ty teïka máš co teda eštì dodìlávat všechno?
a poèkej vy ste tam teda na nìj èekali? a kdo teda mùûe pøijít?
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a vzal to zase .. tak teïka nechápu proè to vzal jako?
tak proè sem jezdil teda? no a tak to léto budeš doma teda? Járo a ty jedeš kolikátýho teda?
to je Tomášek jo teda? a Eliška dojede v kolik teda? . z kama jede ? . z Kunovic ?
a co dìlaj ty Martinovi bratranci teda? Alenko a ty chceš jenom èíst kníûku dneska uû teda?

Výrazy jako, teda i jakoûe se velmi èasto objevují jako signály reprodukce
øeèi (cizí i vlastní) a reprodukce myšlení (tj. vlastních myšlenek, vnitøní øeèi).
Jsou vìtšinou zapojeny do reprodukèní pasáûe (mnohem ménì èasto do segmentu uvozovacího) a zdá se, ûe èastìji se úèastní uvozování øeèi nepøímé neû
øeèi pøímé (coû je u výrazu jakoûe podporováno komponentem -ûe). Nìkdy se
vyskytují spolu s typickými uvozovacími signály nepøímé øeèi (ûe, aï, aby, jestli
aj.), jindy tuto signalizaèní funkci pøebírají samy. V mluvených projevech jsou
ale bìûné i rychlé pøechody mezi øeèí pøímou a nepøímou (pokud se obì formy
vùbec dají rozlišit, napø. v pøípadech s prej).
jako já furt . Lenko já sem udìlala nìco špatnì a Lenka uû mnì to ani neøíkej
tak nejdøív jako ne pak si to nakonec vzal
no to øikal Hašek . jako ûe by to bylo pìkný no
teïkom se ptají tìch lidí jako jak to dìlaj nebo co je k tomu tøeba pøivedlo
budu kupovat poèítaè . no. tak sem si øikal jako koupim desku, procesor, pamìti
no ty si prej jako . jednu tu soupravu jako zapomnìla sundat . ûe si se jako . voblíkla a . ûe si
s ní vodešla a vono to prej bylo takový trošku docela luxusnìjší prádlo
no a . já sem øikala teda Jano to je velký
no tak sem øíkala teda . ûe na kaûdýho jednou dojde;
a toû potom mnì Pavel volal ûe teda ten Hostýnek padá
jo to mi volal v sobotu dopoledne ten Pepik . aï teda pøijedu . já sem øekla , ûe ne
Magda furt chtìla vìdìt . jestli uû teda sem se ptala . jestli teda pudou nebo nepudou
pak øikali jakoûe todlencto ûe je nebezpeèný . a ûe se to stává
a tak voni se tomu všichni smáli jakoûe to je výbornej název . ûe to eštì neslyšeli
a von povidá tak já sem vydrûel . jakoûe . ûe se mu nechtìlo . prostì pøijít vo peníze
takûe sem hledal v Motole traumaèku . pak dyû sem našel traumaèku . tak tam teda jakoûe .
pani v okýnku jakoûe . proè s tim jedete do Motola proboha ?

Pøíklady na vyjadøování výrazných hodnotících postojù (èasto za úèasti
expresivních výrazù) uvádím aspoò se slovem teda, které je v tìchto spojeních
asi nejèastìjší:
to je teda labuûí, teda to je drsný teda, tak to je teda drsný, ty teda to je humus, to je teda
dobrý no, to musí bejt teda šílený, teda to bylo, no nadšená z toho teda nejsem, to je na hovno
teda, to je hustý teda, to je blbý teda, to je fajn teda, no to je gól teda, ale je to strašný teda,
tak to má dobrý teda, tak to je super teda
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voni tam pøišli a von uû byl mrtvej . to bylo hrozný teda
to ste teda machøi . to já tì teda obdivuju

Všechny sledované výrazy slouûí jako exponenty neurèitosti, hledání výrazu,
váhání, náznaku, pøibliûnosti (hodnì se tu uplatòují spojení takovej jako, tak
jako, òák takle jako, já nevim jako, já teda nevim, tak to teda nevim, to nevim
teda aj.):
do tý Louûný si šla pøes takový jako travnatý . ani to nebyly louky . já nevim jako . co to bylo
polovièku baráku má prej na òákej jako èásteènej baûinì
poèkat a ty *s jako chtìla jako . jako na nástavbu na tu podnikatelku nebo ?
nevim teda . to nevim teda . jak se menuje ta štvrï
to von by je dìda ráno jako teda jako to . zlikvidoval
typ teda Pavarottiho takovej trošku?
jo a teïkon tuto .. teïkon jesli . teïkon teda jestli jo . lesli . pro tuty dvíøka de pouûít tulencten rámeèek . to nevíš
tøeba se to otoèí i dvakrát víš co to bylo prostì v* eee jedna votoèka celý ne ? . mysím jakoûe
. nevim òákejch dvacet minut tøeba nebo nevim jak to bylo dlouho .
Víïa podivej se na ní vona má hroznì òák zvláštnì ty . prsa jakoûe tagle . jako òák hroznì u
sebe .
ale francouzsky taky . trošku jakoûe . jakû takû . òák . jako rozumím a nìco vy* vyûbleptnu
a to je výhled z balkónu nového pokoje . na moøe na bazén .. a ten pùvodní pokoj ten byl jakoby .. nìkde tady jakoby o patro níû
k boudì já nevim . já nevim jak se menuje . Dvorská ? . asi k Dvorský .. a ta je jakoby .. pod
rozcestim na takový . jak je na rozcestí . jak se pak de òákou ...
vlasnì musíš si uvìdomovat ûe to jakoby je . òákym zpùsobem jako . ûe to neni to . to
koneèný .. jakoby ûe . teï si jedeš vodpoèinout

Pøi pojmenovávání neurèitých pøedstav, pro které mluvèí jen obtíûnì hledá
výraz, váhá, jak je nazvat, se zvlášï výraznì uplatòuje èástice jakoby – jak
ukazují další doklady, vyjadøuje tu význam „nìco jako“ („nìco jako náplò“,
„nìco jako kalhotovej kostým“) nebo význam „tak nìjak, jaksi, do jisté míry“:
to . dycky dyû ty lívance byly eštì teplé takové voòavé . tak zme si vzali vlasnì . tu . jakoby
ten . tu náplò . tak sme si to potøeli nahoøe . a jedli sme
ta Simonka mìla . jako . ten . kalhotovej . jakoby kos* . no ne kostým mìla . èerný kalhoty
bílý sako jenom takhle kratší
dá ti to na takovou .. dá ti to na takovou vyvýšenou . jakoby .. takovou já nevim taková
lavièka je to nebo já nevim jak bych to pojmenoval
je tam cedule zákaz zastavení tam je na zemi . tam je na zemi sou vobrovský takovýhle eee
nakreslený jakoby cedule . kde je zákaz zastavení
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to prej ještì tenkrát bylo . a to se prostì uïála taková jakoby pomazánka ze syrovýho masa to
byl . eee hovìzí maso roz* rozemletý a do toho se dali rùzný . koøení
A: ale tak to je super vlasnì ûe to teta takle má jakoby . takovou polopráci ne nebo
B: vlasnì vona se ûiví je prodává ty vitamínový . takle vona vystudovala teda je dietní terapeut
vìc o které všichni mluví a které se nevyhneš protoûe prostì . je to . nìco co . momentálnì .
jakoby eee . ovlivòuje eee tu spoleènost ..
fakt se zavøu v tý knihovnì a prostì eee . za ty tøi dny jakoby .. si to zkompletuju . jo . prostì
dodìlám uvozovky tam kde maj bejt
a takûe vy to jako òák to já vim ûe si tenkrát øikal òák ûe to chcete jakoby . pomalu navrtávat
aû to spadne a pak si tam postavíte co budete chtít

Maximálnì volný slovosled mluvených projevù v èeštinì umoûòuje i to, ûe
všechny sledované výrazy mùûeme najít na konci syntaktických jednotek (aï uû
jsou jejich hranice jakkoli nezøetelné). Výše jsme uû zaregistrovali jejich výskyt
na konci otázek. Mimo otázky (srov. uû výše pøíklady na vyjadøování
hodnotících postojù, napø. to je hustý teda) jsou pak na pozici jakéhosi
vyprázdnìného koncového „pøívìsku“, pøídatného výrazu, „mìkkého“ vyznìní
výpovìdi jaksi „do ztracena“ (v pøípadì, ûe mluvèí není pøerušen), nebo jsou
stopami neukonèenosti výpovìdi, jejíû realizaci pøerušil jiný (nebo i tentýû)
mluvèí: no a voni teda...
ûe to bude takový intimèo jako
aby to vùbec spustili . aby se to mohlo vyrábìt jako
udìlali jí ty vopichy a jako má to lepší . aspoò dá ruku dozadu jako
jak jak se ti to podaøí jako se k tomu . postupnì . to neøikám ûe to máš hned jako . k tomu se
musíš dopracovat jo .. ale na druhou stranu . pak sou vìci který mám rád jako
ale jako nikdo jí jako nic neudìlal akorát ûe mosela jít prostì pìšky tøicet kilákù jako
no a to je pøed koncem roku a to nikdo nic nehledá òák jako
to je byznysmen .. ty jo mladej týpek . tam lítají prachy jako prase jako . my zme uplný nic
proti tomu co on toèí . co on má z toho . jako
ale nemaj tam ten alkohol teda; pokud ti to pojede teda; to by mì zajímalo teda; nelíbilo se mi
to vùbec teda; no ale todle teda; no já doufám ûe uû to byli ty zmrzlý teda; já sem si øíkala
ó jeûiš to bude taky teda
to je snad nejvìtší katedrála nebo jedna z nejvìtších katedrál . teda .. eee snad . v Evropì urèitì
teda
já sem z toho teda .. jako dost .. jako nikdy bych neèekala ûe nìkdo . kdo mnì byl nìkdy takle
blízkej
byly tam mešity a . budhistické chrámy a všechno moûné tam bylo prostì no .. fakt krása
jakoûe
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my dyû sme tam jeli poprvý tak von uû tam jel potøetí . a mìl to tam domluvený jakoby
tak jako nìkerý hospody zavøou tak jako tak protoûe musej jakoby
pro mì je to prostì mnohem horší varianta protoûe to .. pøe to po ní jenom opravujem jakoby
budou mít jeden den . a pak druhej den ûe tøeba k veèeru poletijou jakoby

A poslední, pro mluvené projevy snad nejpøíznaènìjší kategorie, kde u
sledovaných výrazù tìûko hledáme konkrétnìjší významy a funkce – uplatòují
se zde vyloûenì jako „vycpávky“, „výplòková slova“ (fillers), hezitaèní prvky,
„pomùcky“ pøi produkci øeèi. Èasté je opakování i shluky nìkolika vycpávek –
prostì jako, teda vlastnì, teda jako / jako teda, aj.; vlastnì uû neustálé
opakování téhoû výrazu samo svìdèí o tom, ûe jde skuteènì o pouhou
vycpávku, která je pevnou souèástí idiolektu urèitého mluvèího.
puèení tìch šatù . ale ûe je to jako k vyzvednutí aû jako v tom tejdnu pøed veselkou
tak ale jako mrzí mì trošku . ûe sme nebyli tak jako víc jakoby v tom nemìli jasno
to je zpìtná vazba . no . to je jasný .. no . jako i navopak . ûe kdyû èlovìk jako . mìl by umìt
dávat . aby jako taky umìl brát
jako dyš uû se jako . jako sourozenci rvou .. je fakt ûe vona je na nìj hodnì jako vzteklá ..
a hodnì tak jako ho sekýruje .
nereagoval na to ûe já teda jako ho poslouchám
no ale teda to jako to mì nasralo teda jako
ale tohodle dìdu s tou holkou teda jako prostì nevidìli no
tak jí Lenka teda vysvìtlila ûe ji . asi . jakoûe potøebuje
a i trošku to vztáhnu teda jakoûe na univerzity a tak
my sme tam vlasnì byli . jakoûe s Denisinou ségrou . jo . tak sme jeli . jakoûe . na prýgl
sem taky hodnì ûvatlal .. protoûe Ctirad mìl dovolenou .. a .. eee . tak sem jakoûe .. tak sem
jakoûe za nìho zastupoval
jakoûe si myslím jakoûe . ûe prostì . není m* . jakoûe je moûné ûe se ten èlovìk nezamiluje
nebo jakoûe . ûe si nesedne a ûe prostì fakt jako
tam sme mìli tøeba . hodinu jako mezi filmem . tak zme šli jakoûe . ven . do Brna . jako
provìtrat se
takûe já si necham ten zbytek uznat .. no a takûe to udìlam asi tak ûe . jakoby si vemu ale skoro všichni Francouzi si berou rok pauzu . jakoby ûe dìlaj . ûe dìlaj jakoby dva semestry
ûe právì to jakoby . já mam na starosti jakoby Marek má na starosti jakoby ten Impuls . takûe
jakoby to vedení tìch èlánkù a tak dále

Souèasné korpusy mluvené èeštiny, které jsou souèástí Èeského národního
korpusu, obsahují skuteènì neformální rozhovory a jak je zøejmé, poskytují
nepøeberný materiál právì pro výzkum „malých slov“, ale i dalších podobných
témat. Mohla bych tu uvádìt další pøedbìûná zjištìní – napø. to, ûe sledované
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výrazy jsou v kontextu mluveného projevu velmi èasto doprovázeny kratšími èi
delšími pauzami (nebo i hezitaèními zvuky), coû jen potvrzuje, ûe bývají spojeny s váháním, hledáním, formulaèními problémy mluvèího. U kratších výrazù
(jako, teda) je výskyt pauz o nìco niûší (zhruba kaûdý ètvrtý výskyt je
doprovázen pauzou), u delších (jakoûe, jakoby) je pauz více, témìø u kaûdého
druhého výskytu. Èastìjší (zejména u teda) je pauza následující po „vycpávce“
(neû pøed ní). Pokud bychom se podrobnìji zabývali kontextovým okolím
tìchto výrazù, sousedí v mluveném projevu èasto s dalšími „malými slovy“ (no,
jo, tak, to, prostì, ale, òák/nìjak, takovej, òákej, nevim), také s reprodukèním ûe,
s tvary slovesa být (je, byl/a/o/i, bych) a (nápadnì v pøípadì teda) se zájmenem
já a jeho dalšími tvary (mi, mì, mnì). K tomu lze pøiøadit i slovesný tvar 1. osoby sem a povaûovat to za symptom egocentriènosti a subjektivizovanosti
bezprostøedních mluvených projevù.
Na zaèátku pøíspìvku jsem naznaèila také hypotézu, ûe k etablovaným
„malým slovùm“ jako, teda pøistupují dvì další (jakoûe, jakoby) aû v posledních
letech a nejsou ještì na této funkènì-sémantické pozici stabilnì usazena. Mohu
nabídnout jedno zjištìní, které by uvedenou hypotézu mohlo potvrzovat. Pokusila jsem se u zkoumaných ètyø výrazù odlišit funkce a významy „racionální“
(uvozují upøesnìní, vysvìtlení, opravu, pøípustku, vyvození dùsledku nebo závìru
apod.) od výskytù, kterým lze jen obtíûnì pøipsat podobné významy nebo funkce; tyto „neracionální“ výskyty jsou, jak uû bylo øeèeno, spojeny se svébytnou
„racionalitou mluveného projevu“ a podílejí se na postupném formulování,
hledání výrazù, váhání, na fungování dialogického mechanismu turn-taking,
uplatòují se jako exponenty neurèitosti a jako vycpávky. V jednotlivých dokladech se samozøejmì pøevaha významù „racionálních“ a pøevaha sémantické
vágnosti a vyprázdnìnosti velmi obtíûnì rozlišuje; pøesto snad lze konstatovat,
ûe u výrazù jako a teda jasnì dominují zpùsoby uûívání symptomaticky spjaté
s mluvenými projevy (ze dvou tøetin jsou vycpávkami, vyprázdnìnými „pøívìsky“ na konci repliky, signály neukonèenosti apod.), zatímco u výrazù jakoûe
a jakoby, které ještì na cestì k sémantickému vyprazdòování nepostoupily tak
daleko, pøevaûuje „mluvenostní“ uûívání nad upøesòováním, vysvìtlováním,
navozováním nových témat atd. jen mírnì (asi v pomìru 56 % : 44 %).
Pøed závìrem uvádím ukázky silnì nasycené sledovanými výrazy, k nimû
pøistupují ještì tøeba, prostì, nebo, ale a další podobné, a rovnìû hezitaèní zvuky jako eee. Nìkde se obsedantnì opakuje totéû „malé slovo“, napø. jakoûe, jinde dochází ke kumulaci rùzných výrazù; pùsobí na nás jako vycpávky, ale
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zároveò zjišïujeme, ûe se podílejí na snaze mluvèího nìco vysvìtlit a upøesnit,
nebo nìco opravit, nebo fungují jako signály reprodukce øeèi, zároveò tøeba
jako exponenty neurèitosti, úèastní se i tvarování pøechodù reproduktivních
pasáûí od øeèi pøímé k nepøímé. Nìkteré z následujících ukázek pak buï
obsahují témìø všechny námi sledované výrazy, nebo naznaèují, ûe by moûná
v dalším výzkumu stálo zato sledovat i ustálené dvojice, trojice i delší øetìzce
„malých slov“ (prostì jako/ûe/by tøeba, jako òák prostì aj.).
nejvìtších . pøístavù na svìtì jakoûe takle jakoûe ne nejvìtší ale jakoûe .. co nejvíc pøeveze .
jakoûe takhle (odmlèení) jakoûe takhle na vývoz a na dovoz a takové co se tam nejvíc pøeloûí
a všechno
a povidá . eštì budu mit v pondìli co dìlat ? . jesi má pøijít ? pak mi eštì volala ûe teda jako
se staví doma
takûe to byl . to byl váš pøedchùdce v podstatì jakoby teda nebo ten vás k tomu pøived
sem scénograf víš a já . ty jo taji sem øíkala právì ûe uû mì strašnì sere jak furt jakoby .
jakoûe bylo super dìlat jako na všechny ty pøedstavení a tak ale ûe je to debilní .
ale já zase sem . tøeba jeden . pøedmìt za tìch pìk pìt kreditù mìl jako dobøe teda dobøe za
jedna . jakoby výbornì takûe tím se mi to hodnì srazilo
øikám prostì jakoûe tøeba ty lidi by mìli trošku poèkat . no vono jako kdyû nìkdo v patnácti
zaène sexuálnì ûít
nebo òákej problém jako nebo . ty to jako vo tom víš . co jak to tam je prostì jakoby tøeba
s tou sítí jako ale . ale neumíš to vyøešit tøeba .. tak deš za tim ajïákem a øekneš
mnì tam mnì tam teda jakoûe . aniû bych byl jako òák prostì xenofob tak mnì . mnì vadí ta
. ta severoèeská povaha strašnì
no jakoûe ho tøeba maj rádi nebo tak . tak prostì ho nechaj jakoby . doûít ale .. a já taky no
prostì jako . já nemùûu soudit prostì mùj pes to neni jako

Snad i poslední ukázky potvrdily, ûe jednotlivé významy a funkce „malých
slov“ se v kaûdodenních mluvených projevech velmi tìûko rozeznávají, protoûe
tu jsou èasto rùznì propleteny a vzájemnì splývají; to, ûe do nich vkládáme
urèité „racionální“ významy, mùûe být nìkdy zpùsobeno i naší „nadinterpretací“, „pøeinterpretací“, hranice mezi výplòkovými slovy a nositeli nìkterých
uvedených významù jsou vágní a kontextovì podmínìné. Závìrem lze jen vyslovit pøesvìdèení, ûe „malá“ slova – právì v tomto nepøehledném funkèním
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rozvrstvení – nedílnì patøí ke stylu neformální komunikace a k jeho hlavním
stylémùm, nejsou to tedy slova redundantní, „zbyteèná“.10
Pøíspìvek vznikl v rámci projektu è. 15-01116S (Syntax mluvené èeštiny),
podporovaného Grantovou agenturou Èeské republiky.
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“Small words” and their contribution to the style
of spoken discourse
In contrast to written language, spoken utterances evince a much higher incidence of
deictics, indefinite and pseudo-demonstrative pronouns, contact particles (phatic expressions), specific conjunctions and other connectives, interjections, fillers and hesitation
sounds. Corpus-based data should make it possible to attempt a new typology of such
expressions (of a broad category of “discourse markers”), independent of the traditional
categorization of the parts of speech. The research of spoken Czech syntax must take
into account these groups of lexical means that are innate to spoken discourse, i.e. this
important area where lexis and syntax meet. Such words as the Czech jako, teda, jakoûe,
jakoby seem to be semantically vague or empty, but they have a special effect on the
connectedness and cohesion of spoken discourse. Moreover, the syntax of spoken
discourse has to be investigated in terms of its dialogic and processual nature, inevitably
respecting the relationships between utterances and dialogue turns; that is why special
attention must be given to “small words” employed at the beginning or end of various
types of turns. Their participation in the turn-taking mechanismus, as well as other
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functions, demonstrates that the “small words” in most cases cannot be regarded as
redundant expressions, and that they contribute to the style of spoken discourse.
Keywords: spoken Czech, syntax, conversation, turn, parts of speech, particles, connectives, pronouns, interjections, discourse markers.
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