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2B) Jazyk a vrstvy jazyka
Spisovná eština je reprezentativní útvar národního jazyka, jednotný na celém území, jednací jazyk na
ve ejnosti (v tisku, rozhlase, televizi, ...)
rozd lení:
1) spisovný jazyk – norma jazyka závazná pro všechny uživatele, využívá se v ú edním styku
a) knižní - esky psané texty
b) hovorová - mluvená podoba spisovné eštiny

2) nespisovný
a) hovorový jazyk (interdialekty) – slouží k b žnému dorozumívání, v tší oblast spole ných
ná e ních znak . Nap interdialekt hanácký, lašský.
Nejd ležit jší je obecná eština, je ve v tšin
ech a na Morav a vyvíjí tlak i na spisovný jazyk
(nap . vokno, mlíko, zlatej, p kný knihy, píct, ou ad ......)
b) ná e í (dialekt) – místn a zem pisn odlišný jazyk, rozdíly jsou ve slovní zásob , hláskosloví a
tvarosloví. V sou asn dob ná e ní rozdíly mizí pod vlivem školy (jsou jen v mluv starších a
nej ašt ji na vesnici) a také pod vlivem hromadných sd lovacích prost edk , rozmachu dopravy a
snadného pohybu obyvatel.
poz statky dialektu v echách - chodské a podkrkonošské ná e í
poz statky dialektu na Morav - hanácké (st ední Morava), moravskoslovenské (jihovýchodní
Morava, lašské (severovýchodní Morava a Slezsko)
esky
mouka
mlejn
vozejk
strej ek

hanácky
móka
mlén
vozék
stré ek

moravskoslovensky
múka
mlýn
vozík
strý ek

lašsky
muka
mlyn
vozik
stryk

c) slang – jazyk zájmových nebo profesních skupin
nap . myslivecký - pírko, slechy, sv tla, barva, erná (zv );
zednický - šalovat, fanka, kanfas;
studentský - ú a, í a, eják, p íraz, t lák, bouda, koule, u ebka, výzo;
sportovní - meruna, banán;
d) argot – jazyk krimináln závadných osob
nap . zlod jský - ká a, prkenice, špicl, šrajtofle, kasa, atd.
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