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K OSVOJOVÁNÍ FRAZEOLOGIE U SOUČASNÉ ČESKÉ MLADÉ GENERACE 
 

Významným projevem folklóru v úrovni jazyka je bezesporu frazeologie. 

Frazeologické jednotky tvoří specifickou vrstvu vyjadřovacích prostředků 

v kaţdém jazyce. K jejich základní charakteristice patří ustálenost – frazém 

funguje jako frazém tehdy, je-li uţíván ve své obvyklé, konstantní podobě. 

Narušení takové konstantní, zaţité a očekávané podoby je neţádoucí, neboť jeho 

následkem můţe dojít ke zrušení frazému – vyjádření se rozpadne např. na 

jednotlivé lexémy a celkový význam frazému se ztratí. Aby i v takové situaci 

frazém zůstal onou specifickou vyjadřovací jednotkou, musí být jeho případné 

narušení vţdy záměrné, nejčastěji jen částečné a opřené o věcný kontext 

srovnatelný s kontextem původním. Mluvíme pak o aktualizacích frazémů, jimiţ 

mluvčí/pisatel ozvláštňuje svůj projev. Takové aktualizace však fungují 

v komunikaci jen za předpokladu, ţe adresát/příjemce textu je schopen v dané 

aktualizaci dešifrovat původní významový kontext a původní ustálenou podobu 

frazému sám také zná. Někdy můţe v rámci vytváření aktualizací dojít aţ k tomu, 

ţe se frazém redukuje na jedno slovo, a to buď na klíčové slovo z frazému (např. 

kozel z frazému udělat kozla zahradníkem), nebo na kompozitum sloţené z kořenů 

slov tvořících původní frazém či jim blízkých (např. jánabráchismus z frazému já 

na bráchu, brácha na mě, depalubizace z hodit ú házet někoho přes palubu, 

slámobotní z čouhá mu sláma z bot) – o tom blíţe L. Janovec [3]. 

Při posuzování textu z komunikativního hlediska pak takové aktualizace (ale 

ostatně i původní frazémy) můţeme hodnotit jako projevy intertextovosti 

komunikátu, neboť odkazují na všeobecné jazykové povědomí uţivatelů daného 

národního jazyka a na hodnoty sdílené tímto jazykovým společenstvím. 

Ustálenost však není jedinou charakteristickou vlastností frazémů. (Kdyby 

tomu tak bylo,  museli bychom za frazémy uznat všechna sousloví obecně, tedy 

vedle běţných spojení typu mobilní telefon  např. i sousloví terminologická – 

kysličník uhličitý apod.) Významnou vlastností frazémů je jejich obraznost. Tu si 

uvědomíme nejzřetelněji, kdyţ se snaţíme proniknout do frazeologie cizího jazyka. 

Tehdy zjišťujeme velice citelně, jak důleţité je znát významové a konvenční 

kontexty, v kterých se jednotlivé frazémy v daném jazyce pouţívají, neboť posuny 

ve významu komponentů frazémů bývají značné a význam frazému jako celku 

nelze ztotoţnit se spojením významů jeho jednotlivých komponentů. 

Výraznou charakteristikou mnohých frazémů je jejich expresivnost a 

emocionálnost. V souvislosti s tím vystupuje do popředí otázka jazykové 

vyspělosti mluvčího/pisatele, neboť ne všechny frazémy, kterými jazyk disponuje, 

lze uţít ve všech textech. Volba frazému a jeho začlenění do textu musí být ve 

shodě s funkční charakteristikou daného komunikátu a má odpovídat poţadavku na 

sourodost uţitých jazykových prostředků. Vţdy spoluvytváří specifický autorský 

styl textu. 

Podstatným rysem frazeologických jednotek je téţ jejich struktura – většinou 

se totiţ skládají z více slov. Tato víceslovná pojmenování mohou mít nevětnou, ale 



i větnou či souvětnou povahu, přičemţ ustálenost frazeologické jednotky nebývá 

dána jen výběrem komponentů, z nichţ se skládá, ale i jejich uspořádáním, 

pořadím (slovosledem). 

Všechny tyto vlastnosti frazémů způsobují, ţe jejich osvojování a zvládání 

(uţívání v konkrétních projevech) můţe být problematické, a to nejen pro cizince, 

jenţ se snaţí do daného jazyka, v našem případě češtiny, hlouběji proniknout, ale i 

pro rodilého mluvčího. V souvislosti s tím není bez zajímavosti sledovat, jak se 

s frazémy vypořádávají děti. V následujícím textu uvádíme některé příklady a 

výsledky z dotazníkového šetření mezi českými ţáky, které jsme realizovali 

v letech 2007–2008. 

V mateřském jazyce se s frazeologickými jednotkami seznamujeme podobně 

jako s jinými jazykovými prostředky zpočátku nápodobou. Mezi první sémantické 

vztahy, které mladší ţáci pochopí, patří podobnost a rozdílnost, proto je vhodné při 

systematické práci s frazeologií ve škole začínat přirovnáními. Dítě chápe zpočátku 

všechna vyjádření naprosto věcně, konkrétně a ustálenost frazeologického spojení 

respektuje velmi pomalu. V materiálech ţáků 3. aţ 5. tříd základní školy (tedy u 

dětí ve věku 8 – 10 let) sice najdeme četné příklady typu rychlý jako blesk, chytrý 

jako liška, vysoký jako topol nebo statný jako buk, ale častá jsou také spojení 

rychlý jako rychlík, rychlý jako formule, rychlý jako Šebrle; chytrý jako paní 

učitelka; vysoký jako dům. Tuto druhou sadu příkladů nemůţeme chápat jako 

substituční aktualizace frazeologismů, jak bychom asi konstatovali, pokud by šlo o 

řeč dospělých, ale jako doklad nedostatečného povědomí o ustálenosti jako 

charakteristickém znaku frazeologického spojení. Současně však tyto příklady 

ukazují, ţe ţáci jiţ respektují dvoudílnost přirovnávací struktury a uţití 

komparátoru jako, popř. jak. Podobně můţeme interpretovat třeba i příklad 

z dotazníku ţáka 3. třídy statný jako topol. Mohli bychom sice připustit záměnu 

dřevin topol – buk jako věcnou neznalost, pravděpodobnější však bude záměna 

významu adjektiv velký a méně frekventovaného statný (slovo statný ostatně ani 

nepatří do aktivní slovní zásoby dítěte daného věku), uţití přirovnání však v obou 

případech dokládá osvojení poţadované přirovnávací struktury. 

V souvislosti s věcným učením na I. stupni základní školy (tj. v 1. – 5. 

ročníku) a především při vytváření a rozvíjení čtenářské dovednosti dítěte 

seznamujeme ţáky zvláště s příslovími a pranostikami. Obtíţnost osvojení těchto 

jednotek je dána jejich formou i významem. Formálně jde o rozměrnější vyjádření, 

spojení více lexikálních jednotek, často méně frekventovaných, a pevnou 

syntaktickou strukturu, coţ představuje pro dítě řadu úskalí, jejichţ důsledkem jsou 

moţná defektní spojení, nemotivované výpustky nebo záměny lexikálních 

komponentů frazeologismů. Význam uvedených frazeologismů často odkazuje 

k sociokulturním kontextům, které dítě nezná, podobně jako nemá i mnohé věcné 

informace. Náročnost percepce i vlastní uţití takových frazeologických vyjádření 

jsou pak podmíněny i obrazností pojmenování a různě zřetelnými významovými 

posuny jednotek v nich uţitých. Přesto se však daří některá přísloví a pranostiky 

přiblíţit mladším ţákům natolik, ţe se stávají v podstatě součástí jejich slovní 

zásoby. V jazykové a slohové výchově pak patří práce s nimi u některých ţáků i 

k oblíbeným činnostem. Náročným, ale velmi hodnotným cvičením je např. 



fabulování příběhů nebo vyhledávání určitých textů, pro které by mohla některá 

přísloví slouţit jako názvy, nadpisy, motto. Ţák v 5. třídě je jiţ přístupný i 

jazykové komice zaloţené na záměrné kontaminaci přísloví typu Kdo šetří, má 

zlaté dno; Co se škádlívá, tomu není pomoci apod. 

Ţák na II. stupni základní školy (tj. v 6. – 9. ročníku) má všechny 

předpoklady k tomu, aby svou znalost frazeologie rozšířil a prohloubil. 

S poznáváním nových skutečností ve škole i mimo ni a ziskem poznatků z různých 

oborů reprezentovaných jednotlivými vyučovacími předměty se přirozeně také 

rozšiřuje jeho slovní zásoba, s postupným poznáváním jazykového systému má 

moţnost lépe uchopit a pochopit specifičnost frazeologických jednotek, s pozvolně 

se měnícím sociálním postavením v souvislosti s dospíváním se také můţe 

proměňovat jeho způsob vyjadřování. Dalo by se tedy očekávat, ţe se znalost 

frazeologie u ţáků na II. stupni základní školy kvalitativně změní pozitivním 

směrem. Výsledky našeho šetření však varují před přílišným optimismem. 

Relativně nejlepších výsledků dosáhli starší ţáci podle očekávání v pasivní 

znalosti frazeologie – zkoumána byla zvláště přísloví. Ze skupiny typově 

podobných vyjádření měli vyřadit ta, která podle jejich soudu do frazeologie 

nepatří. Abychom eliminovali vliv negativního zadání na řešení úkolu, dostala 

kontrolní skupina ţáků zadání opačné; ţáci tedy měli označit obraty, které podle 

nich do frazeologie patří. Výsledky obou skupin však byly stejné: správně 

odpověděla asi třetina všech dotazovaných, téměř polovina dotazovaných byla 

úspěšná jen z 50 %. Zajímavé mohou přitom být výsledky ţákovského posouzení 

jednotlivých příkladů. Často byly z frazeologie vyřazeny např. obraty Mladost – 

radost, ale zvláště Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. V následných 

rozhovorech s jednotlivými ţáky bylo jako hlavní kritérium pro vyřazení 

především druhého příkladu (Komu není …) uváděno, ţe jde o vyjádření „divné“, 

ţe se toto „asi neříká“, ţe formulaci ţáci nerozumějí. V úspěšnosti řešení také 

nebyly výrazné rozdíly mezi nejstaršími ţáky, tj. ţáky z 9. tříd, a ţáky mladšími – 

ţáky ze 7. tříd. Dokládá to skutečnost, ţe základy pro chápání frazeologických 

jednotek si ţáci přinášejí jiţ z I. stupně základní školy. 

Dobré výsledky jsme očekávali i ve znalostech pranostik, a to zvláště proto, 

ţe na I. stupni je právě pranostikám věnována poměrně velká pozornost. Naše 

očekávání se však nenaplnilo. Mnozí ţáci uvedli směs různých frazeologických 

obratů, z čehoţ vyplývá, ţe je druhově a terminologicky nijak nerozlišují, mnozí 

(téměř 1/5 všech odpovědí) neuvedli pranostiky ţádné. K pranostikám nejčastěji 

uváděným patří např.: 1. Svatá Lucie noci upije (a dne nepřidá), 2.  Medardova 

kápě 40 dní kape, 3. Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem, 4. Svatý 

Martin přijíždí na bílém koni, 5. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři, 6. Svatá Anna 

– chladna z rána. Mnohé pranostiky se také objevují v různých variantách, např. 

Svatá Ludmila noci upije, Leden bílý pole sílí, Sníh bílý pole sílí, Březen, za pec si 

vlezem, Leden, za kamna vlezem, Z Medardovy kápě 40 dní kape. Podobné varianty 

jsou prostě omyly, často však dokládají ţákovo povědomí o formě konkrétní 

pranostiky bez vazby na její bezprostřední význam. Jiné „ţákovské varianty“ 

naopak sledují spíše význam a různou měrou narušují formu – např. Na svatého 



Medarda 40 dní prší, Na sv. Martina přijede kůň na bílém koni – a k tomu 11. 

listopadu Martin přijíždí na bílém koni. 

Nečekaně nevyrovnaná byla řešení úloh zaměřených na přirovnání. Jako 

snad jediné bezproblémové přirovnání se ukázalo spojení chytrý jako liška - 

objevilo se téměř v 90 %  ţákovských odpovědí. Do přirovnání vysoký jako… 

doplňovali ţáci nad očekávání často aktualizované lexikální komponenty, jako 

např. vysoký jako Eifelovka, vysoký jako kostelní věž, nebo jen vysoký jako věž, 

vysoký jako stožár, žirafa, rozhledna, panelák, mrakodrap; pod vlivem 

nespisovného vyjadřování se objevují i výrazy zdůrazňující kvantitu na úkor 

kvality: vysoký jako blázen, vysoký jako kráva. Vedle očekávaného vysoký jako 

topol (zastoupeného u ţáků na 2. stupni na rozdíl od mladších ţáků mizivě) 

najdeme spojení vysoký jako dub nebo obecnější vysoký jako strom, pod vlivem 

lidové písně, se kterou se ţáci patrně nedávno seznámili, a bez ohledu na realitu i 

vysoký jako jalovec. K podobným aktualizacím, tentokrát ovšem spíše 

očekávaným, se ţáci uchylovali v přirovnání bohatý jako…, kam doplňovali jména 

ekonomicky silných představitelů společnosti – tradičně: Rotschild, Onassis, nově 

Bill Gates, a překvapivě třeba Helena Vondráčková, Gott. 

Odhlédneme-li od příkladu bohatý jako bohatýr, který bezpochyby vznikl 

pod vlivem hláskové podobnosti slov bohatý a bohatýr evidentně bez porozumění 

významu slova bohatýr, a dále velmi neotřelého spojení bohatý jako trezor, kdy 

ţák zanedbal moţnost, ţe trezor můţe být i prázdný, tedy nebohatý, můţeme mezi 

jednotlivými ţákovskými přirovnáními v tomto zadání vymezit 2 velké skupiny. 

První typ představují přirovnání, která obsahují výraz respektující velikost 

předpokládaného bohatství – bohatý jako král, princ, stát, vláda, bůh, ale i 

zazobanec, ve druhé skupině je pak výraz identifikující původ takového bohatství: 

bohatý jako skrblík, hamoun, křeček – postihuje bohatství vzniklé hromaděním, 

šetřením, a dále patrně kontaminací z krade jako straka vzniklo bohatý jako straka 

a podobně bohatý jako loupežník, jako mafián.  

U dalšího přirovnání – lakomý jako … jsme vedle významem zřetelných 

příkladů typu lakomý jako držgrešle, jako škrt, zaznamenali i kontextově 

zakotvené lakomý jako Barka podle Werichovy pohádky Lakomá Barka, 

pleonastické lakomý jako lakomec, kde se vlastně princip přirovnání anuluje, nebo 

také lakomý jako kačer Donald, čemu nejspíš neporozumíme, dokud si 

nevzpomeneme, ţe Skrblík byl/je vlastně také kačer. 

Šetření jsme zaměřili výběrově i na zjišťování pasivní znalosti některých 

kulturních frazémů V nabídce bylo: To je jeho Achillova pata; překročit Rubikon; 

nad tím si myju ruce; objevit Ameriku; horká linka; to není můj šálek čaje. 

Předpokládali jsme úspěšné řešení u prvního spojení (Achilles). Je sice pravda, ţe 

toto vyjádření interpretovali ţáci velmi často, ale ne vţdy správně – mnozí totiţ 

uváděli původní kontext, tedy konkrétní patu antického Achilla. Častější a i 

úspěšnější však byly interpretace posledního příklady – To není můj šálek čaje, 

tedy spojení, které se spolu s dalšími podobnými prosazovalo v češtině v průběhu 

devadesátých let minulého století jako frazeologismy. Z dalších příkladů, které 

ţáci na výzvu ochotně doplňovali, je zřejmé, ţe právě neofrazeologismy, zvláště 

společenské a sportovní, jsou součástí pasivně i aktivně uţívaných vyjadřovacích 



prostředků pubescentů. Z ţákovských příkladů vybíráme: být in, být out, být cool, 

to je super, je lama, je guma, je ořezávátko, v pohodě, vo co gou – to dokonce i 

v kontextové substituci vo co twist. 

Z našeho šetření tedy můţeme vyvodit, ţe současná česká nejmladší 

generace získá ve škole obecné povědomí o parémiích, ţe si osvojí jejich některá 

specifika, i kdyţ jednotlivé typy ustálených spojení věcně příliš nerozlišuje. Je 

přístupná neofrazeologismům, úměrně svému věku je relativně ochotně přijímá do 

svého vyjadřování. Je potřeba soustavně seznamovat ţáky s tradiční frazeologií, a 

to nejen z potřeby předat mladé generaci kulturní dědictví v bohatství jazyka, ale i 

pro moţnost dát oporu v tradici pro současnou jazykovou tvořivost [*1]. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

*1. Резюме статьи на русском языке. 

В статье рассматриваются типичные черты фразем – их устойчивость и 

актуализация, метафоричность, экспрессивность и эмоциональность, а также 

их структура. Все названные свойства фразеологических единиц влияют на 

то, что их изучение и использование в конкретных языковых ситуациях 

может оказаться проблематичным не только для иностранца, но и для 

носителя данного языка. Особенный интерес вызывает изучение фразем, 

используемых маленькими детьми: ученики начальной школы сначала 

знакомятся с народными приметами, и только после этого – с пословицами и 

поговорками. Значение многих фразем связано с социокультурным 

контекстом, которого дети не знают. Это приводит к деформации фразем в 

речи детей, и именно поэтому работа с фраземами в школе очень важна, 

начиная уже с младших классов. В нашем исследовании показано, что 

ученики старших классов интерпретируют фраземы немногим лучше 

учеников младших классов и что основы для понимания фразем 

складываются уже в начальной школе. С увеличением возраста респондентов 

растет также способность актуализировать фраземы и использовать их для 

создания эффекта речевого комизма. Старшие учащиеся также оформляют 

неофраземы и довольно охотно включают их в свою речь. Следует постоянно 

знакомить учеников с традиционной фразеологией, чтобы передать 

молодому поколению культурное наследие, заключающееся в наличии 

богатого словарного запаса родного языка. 
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