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Profesorka Marie Èechová je pøední èeskou odbornicí v oborech lexikologie,
stylistika a teorie a praxe vyuèování mateøskému jazyku se zamìøením na slohovou
výchovu (viz Moldanová, Balowski 2007). Je autorkou èi spoluautorkou øady mono-
grafií: pøipomeòme alespoò její podíl na kolektivní gramatice èe�tiny (Èechová a kol.
1996), stylistickém kompendiu (Èechová, Krèmová, Mináøová 2008) a lingvodi-
daktickou práci urèenou uèitelùm mateøského jazyka (Èechová 1998; srov. recenzi
Stil, 1, 2002: 391�393). Kromì nich publikovala v èasopisech a konferenèních
sbornících desítky dal�ích studií a èlánkù. Výbìr z tìchto pøíspìvkù � upravených,
aktualizovaných a doplnìných novou literaturou � pøiná�í recenzovaná publikace.
V centru její pozornosti jsou aktuální jevy souèasné komunikace a jejího osvojování.
Dvaaètyøicet kapitol autorka rozdìlila do dvou rozsáhlých oddílù.

První oddíl (Øeè v praxi) obsahuje pøíspìvky øe�ící praktické problémy verbální
komunikace. Jde zèásti o pøípravné a prùbì�né èlánky ke kapitolám kolektivní
gramatiky, která se doèkala dal�ích dvou upravených a doplnìných vydání (2000,
2010); oproti pøíslu�ným kapitolám jsou v recenzované publikaci jevy rozpracovány
podrobnìji a výklad je doplnìn vìt�ím poètem pøíkladù. Dal�í kapitoly reagují na
aktuální jevy souèasné jazykové a øeèové kultury.

Úvodní kapitoly zasazují téma do �ir�ího komunikaèního a stylistického rámce
a soustøeïují se na vybrané problémy související s komunikaèními prostøedky. Vy-
cházejí z komunikaèní èinnosti jedince a na základì saussurovské dichotomie vy-
mezují øeè jako individuální zpùsob realizace jazyka (jazykového systému): proto je
popis sledovaných jevù prezentován jako vztah mezi øeèovými funkcemi a jazyko-
vými formami.

Autorka vychází z pojmu komunikát jako výsledku komunikace. Jde o kohezní
sémiotický útvar, který je produktem komunikaèní aktivity více osob. Text (textura)
je strukturou komunikátu. Základní (øeèovou) jednotkou komunikátu je výpovìï,
základní (jazykovou) formou textu je vìta (popø. vìtný ekvivalent), tj. vìtný vzorec
realizovaný v komunikaci tak, �e do vztahù vstupují pojmenování vyjadøovaná slovy.
Slovo je základní lexikální jazyková jednotka, která je vyjádøena pojmenováním
(komunikaèní jednotkou), tj. aktem øeèové èinnosti. U�ití základních termínù respek-

tuje výsledky souèasné bohemistiky, èásteènì se v�ak odli�uje od tradièního pohledu
èeské lingvistiky na jazykové a øeèové jevy, zejména na vztahy komunikát � text
a pojmenování � slovo: tyto dvojice jsou nìkterými èeskými gramatikami pova�ová-
ny za synonyma.

Styl bývá charakterizován jako jev komunikaèní (øeèový). Podle autorky má v�ak
také systémový charakter. Toto tvrzení dokládá na existenci stylových norem, objek-
tivních stylù, stylových typù a vrstev.

V dal�ích kapitolách autorka aplikuje vý�e popsaný pøístup na rùzné morfo-
logické, lexikální a syntaktické prostøedky frekventované v souèasné èeské komu-
nikaci, zároveò tvùrèím zpùsobem rozvíjí metodologii funkèní stylistiky, jak ji vypra-
coval Pra�ský lingvistický krou�ek a rozvinuli Karel Hausenblas, Alois Jedlièka,
Milan Jelínek aj.M. Èechová vychází z vlastních výzkumù a pozorování a sleduje, jak
mluvèí pøi verbální komunikaci aplikují znalost a chápání systémových jazykových
jevù na konkrétní øeèovou situaci a jak ve své øeèové èinnosti realizují prostøedky
jazykového systému. Proces vsazuje do situaèního kontextu a rozebírá jeho promìny
v posledních desetiletích. Ukazuje, jak je øeèové chování ovlivnìno spoleèenským
kontextem a jeho globalizací (napø. módní vlivy ve výbìru výrazových prostøedkù),
jak kalkování � zejména vlivem anglických komunikátù � podporuje zmìny v u�ívání
vybraných syntagmat (pøedlo�ková spojení) a jak jsou tyto promìny dále posilovány
moderními masmédii. Spoleèenské zmìny se promítají také do u�ívání chrématonym
(napø. názvy firem a cestovních agentur): kapitoly rozebírají jejich formu, motivaci
vzniku, ale také pragmatickou dimenzi (vyvolat pozornost, zaujmout potenciální
pøíjemce apod.). Autorce nejde o vyèerpávající popis jevù, ale o posti�ení hlavních
faktorù, které ovlivòují dynamiku souèasné slovní zásoby.

Vývojový pohled na vztah mezi øeèovým chováním a jazykovou formou pøiná�í
kapitola o dìtském pro�ívání øeèi. Zabývá se tím, jak dìti vnímané zvuky intelektu-
alizují a poté lexikalizují. Na konkrétních pøíkladech popisuje, jak dìti novì osvo-
jovaná pojmenování zaèleòují do schémat, která u� mají vytvoøeny, nebo jak je pøe-
tváøejí do nových schémat a ta pøizpùsobují svému jazykovému obrazu svìta. Výsled-
ky výzkumu potvrzují, �e dítì si osvojuje øeè nejen mechanickým napodobování, ale
také zámìrným úsilím vìdomì se zmocnit vyjadøovacích struktur a pochopit smysl
sly�ené øeèi.

Z frekventovaných komunikaèních strategií je v publikaci pøipomenut humor.
Autorka rekapituluje jeho rùzná pojetí a soustøeïuje se na humor inkluzivní, který
posiluje kontakt mezi komunikanty, i exkluzivní (satira), který komunikanty rozdì-
luje do protikladných skupin, a jejich dùsledky pro prùbìh komunikace. Popisuje
funkci humoru ve vybraných komunikaèních sférách (rodinná, mediální, edukaèní)
a jeho verbální vyjádøení. Opomenuty nejsou ani neverbální reakce na humor (smích).
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Vzájemný vztah mezi komunikanty odrá�í také výbìr slovesné kategorie osoby
a její verbální vyjádøení. Ta signalizují vlastní kategorizaci mluvèího a jeho vztah ke
komunikaènímu partnerovi (napø. zdvoøilost, nadøazenost, posílení èi oslabení pøímé-
ho kontaktu aj.). Autorka tyto strategie ilustruje na materiálu z rùzných komunikaè-
ních situací, a to z veøejné sféry, soukromé komunikace i na odrazu reálné komunika-
ce a výrazových prostøedkù v umìleckých textech.

Osm kapitol druhé èásti prvního oddílu se zabývá frazeologií a jejím uplatnìním
v produkci i percepci øeèi. Èeské lingvistické a etnografické práce se li�í ve vymezení
pøedmìtu frazeologie i v definicích frazémù a jejich klasifikaci. Frazém je nejèastìji
definován jako ustálené slo�ené pojmenování (pojmenovávací jednotka), v nìm�
alespoò jeden z prvkù má jedineènou funkci a význam samostatných slov je oslaben
nebo zru�en, tj. význam celého spojení není pøímo odvoditelný z významu jednotli-
vých prvkù.

Z �iroké �kály frazeologických témat se autorka v monografii zamìøila na dvì
opomíjené oblasti � proces osvojování frazémù dìtmi a odraz frazeologie v øeèové
èinnosti mláde�e. Soustøeïuje se hlavnì na tradièní (lidové) frazémy � pøirovnání,
poøekadla, pøísloví, pranostiky a rèení, které jsou vyu�ívány v poèetných èeských
mediálních komunikátech, napø. v reklamì (srov. Èmejrková 2000). Na základì lon-
gitudiálního výzkumu, který uskuteènila v první polovinì 80. let 20. století a na
poèátku 21. století, sleduje proces percepce a interpretace obrazných pojmenování,
schopnost metaforickéhomy�lení èlovìka a schopnost mluvèího kategorizovat okolní
svìt. Výzkum zároveò postihuje i rùzné faktory, které dìtskou interpretaci frazémù
determinují: vìk a vzdìlání respondenta, ale také strukturnì gramatické, sémantické
a pragmatické aspekty frazémù.

Autorka sleduje také fungování kulturní frazeologie, která je souèástí kulturní
historie a kulturního dìdictví národa (biblické frazémy, ustálená obrazná spojení an-
tického pùvodu, okøídlená slova apod.). Jejich percepce je výraznì ovlivnìna kultur-
nì-historickými znalostmi pøíjemce. Kapitoly zdùrazòují potøebu zaèlenit základní
frazeologické poznatky do �kolské výuky: dochází k obohacování slovní zásoby �ákù
a studentù, posiluje mezioborové propojení výuky a pøispívá k poznání národních
tradic. Potvrzuje to i závìreèná kapitola o tom, jak frazeologie odrá�í èeskou kulturu
a její hodnocení: nìkteré frazémy vznikly jako pøímá reakce na historické události,
jiné jsou výsledkem volných asociací èi aluzí.

Frazém lze chápat také jako kondenzované vyjádøení specifické komunikaèní
situace, v ní� se mluvèí obrací ke komunikaènímu partnerovi s urèitým zámìrem. Na
rozboru vybraných pranostik autorka ilustruje, jak se v jejich formulaci odrá�í ilokuce
mluvèího (konstatování, rada, rozkaz aj.). Zároveò ukazuje i na prolínání øeèových
prvkù z rùzných variet èe�tiny.

Výzkum popírá nedolo�ená tvrzení o úpadku frazeologie. Dokumentuje, �e star�í
frazeologické jednotky sice postupnì ustupují, zejména ty s mizejícími dobovými
skuteènostmi nebo archaickými øeèovými výrazy, av�ak dochází k obmìnì frazémù
ji� existujících a vznikají nové frazémy. Setkáváme se také s jejich rùznými aktua-
lizacemi, zmìnami sémantickými (napø. dovìtky, zámìna slo�ek frazémù), syntaktic-
kými (kontaminace, køí�ení dvou frazémù) apod. Variantnost frazémù je projevem
synchronní vývojové dynamiky èeské frazeologie (srov. té� Èechová 2007). Dodej-
me, �e výsledky svých výzkumù frazeologie zaèlenila M. Èechová do uèebnic èeské-
ho jazyka pro základní a støední �koly.

Druhý oddíl (Osvojování øeèi a jazyka) se zabývá vybranými problémy osvojo-
vání øeèových a odpovídajících jazykových jevù ve �kolní komunikaèní sféøe, tedy pøi
vìdomém institucionalizovaném uèení. Úvodní kapitola zaèleòuje edukaèní proces
do �ir�ího komunikaèního rámce a akcentuje zejména komunikaèní cíl. �kolská ko-
munikace je vystavena komunikaèním �umùm, které mohou vyústit v nedorozumìní,
tj. mylné pochopení informace, a neporozumìní, v nìm� pøíjemce nepochopí komu-
nikaèní zámìr mluvèího.

Znaèná pozornost je v oddílu zamìøena na roli uèitele v edukaèním procesu, na
jeho podíl v rozvoji komunikaèní a sociální kompetence �ákù a tím na jejich komuni-
kaèních a studijních výsledcích. Pøi �kolní komunikaci jde hlavnì o pøedání infor-
mace, dùle�itá je také kontaktová slo�ka procesu � empatie. Autorka sleduje nìkteré
komunikaèní bariéry, které uèitel nezámìrnì i zámìrnì vytváøí (odborná a komuni-
kaèní nekompetentnost, emocionální chování aj.), a jejich pøekonávání. Poukazuje
i na vyu�ití nìkterých komunikaèních strategií (humor) a výchovných metod, které
pozitivnì edukaèní proces ovlivòují a tím posilují jeho efektivitu.

Zvlá�tní kapitola je vìnována fungování nìkterých genderových stereotypù a spe-
cifickým rysùm mu�ské a �enské komunikaèní kompetence: právì v období dospí-
vání si �áci osvojují mu�ské a �enské sociální role. Autorèin výzkum ukazuje, �e uèi-
telé preferují a �áci od nich oèekávají profesní rysy, zatímco uèitelky zdùrazòují
zejména empatii, a upozoròuje i na sexuální podtext �kolní komunikace. Zároveò
poukazuje na skuteènost, �e v souèasné èeské �kole pøevládá �enský zpùsob komu-
nikaèního jednání a tenmù�e znevýhodòovat chlapce. Závìry uvedené v kapitole jsou
o to záva�nìj�í, �e vliv feminizace èeského �kolství na mladou populaci dosud zkou-
mán nebyl.

Autorka zdùrazòuje potøebu soustavného celo�ivotního vzdìlávání uèitelù. Pre-
zentuje koncepci systému uèitelského vzdìlávání, který by zajistil kvalitní výuku
mateøského jazyka na v�ech stupních �koly.

Z hlediska �ákù a studentù autorka sleduje jejich pøedpoklady pro osvojení
poznatkù z èeského jazyka a obtí�e, které proces doprovázejí. Akcentuje nutnost roz-
víjet �ákovo my�lení iniciací rùzných my�lenkových operací, poukazuje i na problé-
my �kolské jazykovìdné terminologie a její vztah k odborné lingvistické terminologii.
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Pøíliv cizincù do Èeské republiky od poèátku 90. let 20. století vyvolal potøebu
zabývat se jejich výukou èe�tiny. Proto autorka nìkolik kapitol vìnuje osvojování
èe�tiny cizinci, jejich schopnosti percepce mluvených a psaných komunikátù a jed-
notlivým fázím osvojování si èeského jazyka. Odli�uje interdisciplinární obor Èe�tina
jako cizí jazyk, jím� rozumí pøípravu èeského rodilého mluvèího pro výuku svého
rodného jazyka jako jazyka cílového, a obor Èe�tina pro cizince, tj. výuku èe�tiny pro
cizince. V centru pozornosti je zaèlenìní �áka-imigranta do vyuèování. Zajímavé
závìry pøiná�í kapitola vìnovaná pohledu na èe�tinu ze zorného úhlu cizincù.

Závìr oddílu tvoøí medailony vybraných lingvistù a lingvodidaktikù, kteøí ve své
pedagogické èinnosti spojili profesní kvality odborné i uèitelské. Zahrnuje pøedev�ím
ty osobnosti, jim� dosud nebyla vìnována pozornost, popø. jen okrajová, cenné jsou
kapitoly postihující význam osobností z krajových univerzit.

Autorka v úvodu uvádí, �e shromá�dìné studie vznikly v prùbìhu minulých 35
let. Nejstar�í studie pochází z roku 1975, dal�ích pìt z 80. let a sedm z 90. let. Plné dvì
tøetiny kapitol vznikly v posledních deseti letech. Vhodnì tak doplòují a dále roz-
pracovávají témata prezentovaná v pøedchozích monografiích.

Publikaci urèenou �ir�ímu okruhu ètenáøù � uèitelùm, studentùm a publicistùm �
doplòuje vìcný a jmenný rejstøík. Práce je dùstojným pøipomenutím autorèina
významného �ivotního jubilea.
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