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Útvary českého jazyka 
- spisovná a nespisovná 

čeština  1 



SPISOVNÁ ČEŠTINA 

 -  jazyk státních a 

úředních dokumentů a 
literatury 

- jednací jazyk na 
veřejnosti – tisk, 

rozhlas, televize, škola, 
úřady… 

-reprezentativní útvar 
národního jazyka 

 
- jednotná na celém 

území  

je 
kodifikována 

vznikla v době 
národního obrození 

na základě 
moravské obecné 

češtiny 

v neformálním 
hovoru je většinou 

vnímána jako 
nepřirozená 



PROSTŘEDKY SPISOVNÉ ČEŠTINY 

a)Hovorové 
 
 
 

b)Knižní 
 
 
 

c)Neutrální 

Děkuju Vám. Oni píšou. 

 Zpívati. Přistoupivši. 

 Děti tančily okolo stolu. 



NESPISOVNÁ ČEŠTINA 

a)Nářečí (dialekty) 

 

b)Obecná čeština 

 

c)Profesní mluva 

 

d) Slang 

 

e) Argot 
 



a)Nářečí (dialekty) 

- užívají se vždy jen na určité části jazykového území 

Česká nářečí 

Hanácká nářečí 

Moravskoslovenská nářečí 

Lašská nářečí 



Nářečí češtiny: 

1 – česká skupina (podskupiny: 1a – severovýchodočeská, 1b – středočeská, 1c – 

jihozápadočeská, 1d – českomoravská) 

2 – středomoravská skupina 

3 – východomoravská skupina 

4 – slezská skupina (4a – slezskomoravská podskupina, 4b – slezskopolská podskupina) 

5 – nářečně různorodé oblasti 

Obr.1 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_dialects.PNG


Poznáš jakým nářečím jsou zpívány tyto lidové 
písničky? 

Čiže sú to koně ve dvoře, ve dvoře 

ej že s nima žádnej neoře, neoře 

čiže by to byly moje, moje sú 

A ty mě za mojú milú doněsú 

Čí só hode, naše hode 
poďme, stará do hospode 
hojá ja, hojá ja, hojajá ja 
Bodem tam do rána 
tancovat holána,  
hojajá ja 
 

Moravskoslovenské 
nářečí 

Hanácké nářečí 



Spisovná 
čeština 

česky hanácky moravsko
slovensky 

lašsky 

mouka 

mlýn 

vozík 

strýc 

nové boty 

 nový vůz 

oni nesou 

Doplň tabulku nářečí: 



Spisovná 
čeština 

česky hanácky moravsko
slovensky 

lašsky 

mouka mouka móka múka muka 

mlýn mlejn mlén mlýn mlyn 

vozík vozejk vozék vozík vozik 

strýc strejček stréček strýček stryk 

 nové boty nový boty nové boty nové boty nove boty 

 nový vůz novej vůz nové vůz nový vůz novy vuz 

oni nesou nesou nesó nesú nesu 



b) Obecná čeština 

 
 

- obvykle se používá v běžné komunikaci 
 
 

- v Čechách a na Moravě vyvíjí tlak na spisovnou 

češtinu = některé prvky časem volně přecházejí 

do spisovné roviny 

 
 

- velmi blízko obecné češtině je tzv. HOVOROVÁ 

ČEŠTINA = mluvená forma spisovného jazyka 

 
 



c) Profesní mluva 

- mluva určité skupiny zaměstnanců, které spojuje 

jejich zaměstnání, ti při práci užívají zvláštních 

termínů 

 Zkusíš přijít na nějaké příklady u těchto zaměstnání? 

lékaři  

úředníci 

učitelé 

vojáci 

myslivci 



d) Slang 

-mluva zájmových skupin nebo pracovního kolektivu,  

  které spojují stejné zájmy          

- obvykle má emocionální zabarvení 

Uveď alespoň pár příkladů  

STUDENTSKÉHO A SPORTOVNÍHO  

SLANGU 

 



e) Argot 

- mluva lidí na okraji společnosti (narkomanů, 

zlodějů, prostitutek) 

- záměrem je utajit obsah sdělení 

špek 

čórka  

fízl 
 

pasák 
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