
  

Rozhovor s prof. PhDr. Františkem Danešem, DrSc.  
 
Chromý, J. & Lehečková, E. (eds.). Rozhovory s českými lingvisty I. Praha: Dauphin, 
2007. 
 
(zveřejněno se souhlasem nakladatele a editorů) 
 
Věra Procházková: Ráda bych začala hovor s vámi obdobím vašeho dětství a mládí. 
Formovalo nějak prostředí, ve kterém jste vyrůstal, váš zájem o jazyk? 
František Daneš: K lingvistice jsem asi byl nějakým způsobem predisponován. 
Pocházím ze staré intelektuální rodiny, která měla zájmy filozofické, literární, divadelní, 
výtvarné atd., ale vyloženě jazykové zájmy byly spíš výsledkem mojí vrozené dispozice. 
Vzpomínám si, že když jsem chodil do obecné školy, měl jsem ve zvyku upozorňovat své 
spolužáky, pokud něco špatně pojmenovávali. Říkali například láhvi sklenice a já je 
opravoval: „Sklenice je něco jiného, tohle je láhev.“ Měl jsem tedy už odmalička určité 
„jazykovědné“ sklony.  
Vedle rodiny mě samozřejmě formovala škola. Jsem absolvent klasického gymnázia, kde 
jsme měli šest let každý den latinu a čtyři roky řečtinu. Učili nás vynikající učitelé, 
zejména latinář profesor Kotalík, který byl zároveň mým češtinářem. Překládali jsme šest 
dní v týdnu patnáct řádek z latiny do češtiny, přičemž muselo jít o opravdu vypulírovaný 
překlad. Profesor Kotalík nás vždy žádal, abychom našli ještě jiné možné synonymum, 
zamysleli se nad tím, zda je slovosled opravdu v pořádku a v čem se latinská věta liší od 
české. Na řečtinu jsme měli profesora Štolbu, který hodně zdůrazňoval kulturně-
historickou stránku řeckého jazyka a učil nás o jazyce přemýšlet historicky, z hlediska 
jeho vývoje. Řečtina má velice bohatou morfologii, zejména slovesnou. Když nás řečtinář 
zkoušel, zadal nám úkol vytvořit třeba aorist pasivní od určitého slovesa. Jestliže žák tvar 
hned nevychrlil, což se povedlo jen málokomu, profesor Štolba mu řekl: „Utvoř si 
správný tvar sám. Co bylo základem? Jaká se přidala přípona? Jaká koncovka? Jaké 
hláskové změny v tomhle případě nastávaly?“ Když jsem pak přišel na Filozofickou 
fakultu, měl jsem tak již za sebou jistou průpravu.  
 
VP: Vnímal jste někoho z lidí, které jste potkal během svého studia, jako svého učitele? 
FD: Kdo mě určitě ovlivnil, byl profesor Kotalík. Společně se svým kolegou napsal 
mimo jiné učebnici dějin české literatury, kde se učilo třeba i o Voskovci a Werichovi, 
což tehdy vzbudilo u profesorů staršího ražení značně rozpačitou reakci. Ovlivněn 
Kotalíkem jsem tedy ani nepřemýšlel o tom, že bych šel jinam než na Filozofickou 
fakultu na jazyky. Zajímala mě sice ještě filozofie, ale tehdy si člověk musel vybrat 
i něco, co mělo budoucnost, neboť byla bída o profesorská místa na středních školách, 
zejména na češtině. Proto jsem si přibral vedle češtiny i angličtinu. 
Rozhodnutí se pro angličtinu bylo pro můj další vývoj určující, neboť jsem se díky němu 
dostal do vlivu profesora Trnky a profesora Mathesia. Oni byli ti hlavní, kdo způsobili, že 
jsem se pustil do lingvistiky, a to ještě za války, kdy byla přerušena vysokoškolská výuka 
a univerzity byly zavřeny.  
 
VP: Jakou roli sehráli během vašich studií vaši spolužáci? 



  

FD: Na Filozofické fakultě jsme tvořili poměrně silnou generaci. Studovalo se mnou 
mnoho lidí, kteří se potom proslavili v české kultuře, ať už v literární historii, v politice 
nebo v divadelním umění: například divadelní teoretik, kritik a redaktor Literárních novin 
Jan Kopecký, herec Národního divadla Radovan Lukavský, literární historik, orientovaný 
zejména na staroruskou literaturu, momentálně působící v Americe a fámulus Romana 
Jakobsona Ladislav Matějka, nebo divadelní teoretik Sergej Machonin, který patřil do 
známé ruské emigrantské rodiny. Čechám ruská emigrace nebývale pomohla, neboť ji 
tvořila velká řada inteligentních osobností. Z dalších známých osobností to byla například 
literární historička Božena Wirthová, dcera českého kunsthistorika Zdeňka Wirtha, 
spisovatelka Alena Vránová nebo známý komunistický spisovatel Pavel Bojar (tehdy 
Krejčík). Válka nás však potom rozházela.  
 
VP: Jak vypadalo tehdy, na začátku války, studium na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy? Jaká byla úloha pedagogů ve vašich lingvistických začátcích? 
FD: Člověk musel mít jistou samostatnost a musel si sám najít předmět svého zájmu. 
Některé věci však byly povinné, třeba proseminář staroslověnštiny u profesora Miloše 
Weingarta, kterého jsme se všichni strašně báli. Naštěstí vydal nová skripta, ze kterých se 
dala celá látka naučit. Na přelomu roku 1938/1939 profesor Weingart bohužel zemřel. 
Pamatuji se, jak jsem se celé Vánoce velice pilně připravoval na zkoušku u něj, a teprve 
když jsem se po Vánocích vrátil do Prahy, zjistil jsem, že již není naživu. Miloš Weingart 
byl zajímavý člověk, ale poněkud staromilský. Potvrzuje to i to, jak špatně jsme 
odhadovali jeho věk: zdálo se nám, že je to už starý pán, a ono mu přitom bylo pouhých 
čtyřicet osm let. 
Zásadní vliv na mě ovšem měli profesoři Bohumil Trnka a Vilém Mathesius, oba členové 
Pražského lingvistického kroužku a představitelé pražského funkčního strukturalismu, 
kteří vlastně rozhodli o tom, že jsem se stal lingvistou. Sám jsem měl vždycky spíš 
sklony k obecnějšímu myšlení a k filozofii, a kdybych se byl dostal do vlivu ještě staré 
faktografické školy, byl bych asi učil na gymnáziu, ale nebyl bych dělal lingvistiku. Na 
strukturalistické lingvistice mě však zaujaly právě její filozofické aspekty. Zejména 
Bohumil Trnka zdůrazňoval význam Bertranda Russella a nové logiky pro lingvistiku 
a publikoval o tom ve Slově a slovesnosti v roce 1948 svoji přednášku, kterou přednesl 
v roce 1942 na schůzce Kroužku. Když zavřeli za války školy, dělal jsem všelicos: 
pracoval jsem jako lesní dělník, nějaký čas jsem učil na měšťance a pak jsem se dostal do 
tzv. totálního nasazení, kdy jsem vyráběl v kladenských ocelárnách tanky. Jelikož se tam 
pracovalo na tři směny, měl jsem možnost zajet si ve volné chvíli do Prahy, kde jsem si 
půjčoval knížky. Tak jsem si během totálního nasazení přečetl třeba Russellův Úvod do 
matematické filozofie. Neříkám, že jsem všemu porozuměl, ale ovlivnilo mě to na celý 
život. Když jsem potom například spolupracoval s kolegou Dokulilem, lišili jsme se 
v našem obecně filozofickém rámci. On byl starý aristotelián, který stále pracoval 
s aristotelskými předpoklady substance a příznaku, s čímž já jsem jako russellovec 
nesouhlasil. Mívali jsme na tohle téma značně živé diskuse, i když vždy v přátelském 
a tolerantním duchu. 
 
VP: Jací byli Bohumil Trnka a Vilém Mathesius jako lidé a jako učitelé? 
FD: Profesor Trnka byl takový suchopárný, ale přátelský. Měl vždy perfektně připravené 
přednášky a oslňoval úžasnými znalostmi fonologie germánských jazyků, jak hláskového 



  

vývoje, tak současného stavu. Problém byl, že Trnka své přednášky četl. Však také sám 
říkal: „Konám svá čtení dne toho a toho…“ Zkrátka opravdu „konal svá čtení“. Mnoho 
lidí na něj proto také vzpomíná jako na strašně suchopárného a nudného člověka. Navíc 
přednášel v prosemináři, kde se probírala stará angličtina a její vývoj, což studenty příliš 
nezajímalo. Mně ale opravdu imponoval svými rozsáhlými znalostmi a svým 
filozofickým rozhledem.  
Vilém Mathesius byl jedinečná osobnost. Přitom to byl těžce postižený člověk, který 
v poměrně mladém věku téměř ztratil zrak, a později ho k tomu postihla ještě těžká 
choroba páteře, takže polovinu života, ne-li víc, strávil na sádrovém lůžku. Vyřešil to 
však obdivuhodným způsobem: nechával si předčítat a pak diktoval. Proto také začal 
vidět otázky jazyka v širším měřítku. Napsal a vydal sice dvoudílné Dějiny literatury 
anglické, ale pak seznal, že na takovýchto věcech nemůže dál pracovat, protože si 
nemůže nechávat číst celá rozsáhlá literární díla, a tak se začal věnovat češtině, a to 
hlavně mluvené češtině. Podíváte-li se do jeho výboru Čeština a obecný jazykozpyt, 
najdete tam spoustu postřehů nad věcmi, které odposlouchal. Měl několik osobních 
asistentů, kteří mu předčítali a kterým své články diktoval; patřil mezi ně také profesor 
Josef Vachek.  
Já jsem chodil k Mathesiovi na literární přednášky. Nastoupil jsem na filozofickou 
fakultu v roce 1938, a než ji za války zavřeli, slyšel jsem část jeho přednášek 
o Shakespearovi a jeho obecný úvod do dějin anglické literatury. Přednášíval zpaměti, 
a to přesně tak, jako když čtete jeho díla: krásným, jasným a přesným slohem. Občas psal 
na tabuli, ale jen velikánskými písmeny, jelikož takřka neviděl.  
Při své přednášce vyžadoval absolutní klid a pořádek. Když ještě docházel na 
filozofickou fakultu, vždycky ho přivedli, on došel ke katedře, zavřely se dveře a nikdo 
již nesměl během jeho přednášení vstupovat. Jednou se stalo, že někdo přišel pozdě, 
a tehdy se Mathesius velmi rozzlobil. Není se čemu divit; i když navenek vystupoval 
vyrovnaně, uvnitř ho stálo přemožení nervozity nesmírné úsilí, a proto nechtěl být nikým 
rušen.  
 
Luboš Veselý: Vidíte, pane profesore, a Josef Vachek ve svých vzpomínkách píše, že 
přes Mathesiova ústa nikdy nepřešlo silnější slovo a že byl natolik schopný se ovládat, že 
se nikdy nerozčílil… 
FD: Ano, sám Mathesius o tom psal, že se snaží být ukázněný, ale hned vzápětí dodával, 
že mu to dá někdy hodně práce, neboť k tomu potřebuje velké sebeovládání. Vilém 
Mathesius byla pozoruhodná osobnost. Čtete-li korespondenci mezi Mathesiem a Trnkou, 
Mathesiem a Havránkem či Mathesiem a Mukařovským, je z ní vidět, jak všeobecně byl 
uznáván. Třebaže Jan Mukařovský nesouhlasil s některými Mathesiovými názory na 
literaturu, neboť Vilém Mathesius příliš nevěřil abstraktním literárním teoriím, nikdy by 
mu to byl neřekl otevřeně do očí. Mukařovský byl také poslední, kdo s Mathesiem mluvil 
před jeho smrtí. 
Mathesius zemřel těsně před koncem války. K jeho postižením se mu ke konci života 
přidala mnohá další, navíc se u něj projevila srdeční vada. Za války žil se svojí rodinou 
v Kolíně, který byl bombardován, a dům Mathesiovy rodiny byl vybombardován. To 
s Mathesiem hrozně otřáslo. Jan Mukařovský za ním byl ještě po bombardování na 
návštěvě a je až dojemné číst, jak Mukařovský referuje Havránkovi, že byl za Mathesiem 
a Mathesius ho pořád nechtěl pustit pryč a pořád si s ním chtěl povídat. Pražský 



  

lingvistický kroužek byl Mathesiovo životní dílo, kterým žil a pro které přemáhal 
všechny těžkosti. Jan Mukařovský pronesl na Mathesiově pohřbu řeč, jež byla otištěna ve 
Slově a slovesnosti a v níž řekl, že Vilém Mathesius byl hrdina, ale takový, že kdyby byl 
před ním někdo řekl, že je hrdina, byl by to naprosto odmítl. Své hrdinství pokládal za 
něco samozřejmého.  
Ovzduší Pražského lingvistického kroužku na mě tedy mělo během mých studií také 
velký vliv. Byla jím však prodchnuta především anglistika, neboť oba, Trnka 
a Mathesius, byli anglisté. Z předválečných bohemistů – členů Kroužku mě ovlivnil 
hlavně v Brně působící Bohuslav Havránek, který byl zároveň slavista a který do Prahy 
přišel až po válce. V Praze teprve začínal působit Vladimír Šmilauer a ze Slovenska se 
vrátil Václav Vážný, který začal od února 1939 vyučovat místo zemřelého Miloše 
Weingarta staroslověnštinu.  
 
VP: Jaký byl vzájemný vztah mezi jednotlivými členy Kroužku? 
FD: Byl velice živý, ale jak už to bývá, ne vždy zcela hladký – pokud můžeme soudit 
podle jejich vzájemné korespondence. Vysvítá z ní, že někteří členové se uměli chovat 
i nesnášenlivě. Neplatí to pro Havránka, který byl vždy stratég a taktik, ani pro Mathesia, 
který byl nad věcí. Navenek ale vystupovali členové Kroužku jako celek a nikdy 
neukázali rozpor. Někdy působili navenek trochu jako parta, která se vytahuje nad 
ostatní. Ale uvnitř se diferencovali. Zatímco Jan Mukařovský byl značně nesnášenlivý 
a jsou dopisy, v nichž nazýval třeba Alberta Pražáka volem atp., Havránek byl pragmatik, 
který měl smysl pro kompromis. V jednom dopise si mu Mukařovský stěžoval, že se mu 
nepodařilo prosadit v jedné komisi, co chtěl, a Havránek mu odpovídá: „Podívej se, 
každá komise je kompromis. Výsledek žádné komise nemůže být něco, co by nebylo 
kompromisem a je lépe nedělat si nepřátele.“ 
 
VP: Studoval jste pod vlivem opravdových velikánů české lingvistiky. Jak a za jaké 
situace jste začal, byť pod jejich patronací, vy sám odborně působit? 
FD: Protože mě zajímala bohemistika, chtěl jsem se v ní nějak uchytit. Mohl jsem jít učit 
a kantořina mě také bavila. Však jsem také asi tři roky kantořil v Dejvicích na gymnáziu. 
Paralelně jsem se snažil dostat do Ústavu pro jazyk český, který vznikl krátce před tím 
v roce 1946 transformací předválečné Kanceláře slovníku jazyka českého. Podařilo se mi 
to díky „náhodě“. U prvních státnic mě zkoušel Bohuslav Havránek, kterého jsem nikdy 
předtím neviděl. Z pražských studentů ho absolutně nikdo neznal a z Brna šla zpráva, že 
je to hrozný ras. A Havránek býval zamlada opravdu přísný, ale později už ne – když se 
oženil a měl děti, začal být mírnější, to tak bývá. Státnice měly dvě části: nejprve se psala 
písemka a teprve potom následovala ústní část. Havránek zadával pro písemné 
zpracování různá témata, na kterých většinou sám pracoval, a jedno z nich bylo „Funkční 
rozvrstvení spisovné češtiny“. Tohle téma mě zachránilo. Ještě za války jsem si přečetl 
v ČMF Havránkův článek z roku 1942, kde bylo prezentováno jeho poslední názorové 
stadium na toto téma, a článek jsem si dobře pamatoval. Byl jsem proto šťastný, že jsem 
dostal takovou otázku, neboť jsem mohl excelovat a také jsem svou odpovědí exceloval. 
Havránek si toho všiml a díky tomu mě vzal potom do Ústavu.  
Byli však jiní, kteří na Havránkův způsob zkoušení doplatili. Vzpomínám si na jednu 
kolegyni, která dostala téma Sporné otázky české výslovnosti. Takovou otázku si nikdy 
žádný pražský profesor nekladl, kromě Weingarta, který však byl již nebožtík. A milá 



  

kolegyně Zástěrová se rozplakala. Tahle kolegyně byla o něco starší než my. Dovolím si 
teď odbočit jednou malou anekdotou z tehdejšího univerzitního prostředí: literární 
proseminář jsme mívali u profesora Miloslava Hýska. Hýsek byl člověk, který oplýval 
neskutečnými faktickými znalostmi, ale jinak to byl takový nudný patron. Do 
prosemináře jsme podávali přihlášky, které on na první hodině četl, ježto chtěl všechny 
studenty co nejlépe poznat. Vždycky ho nejvíc zajímalo, zdali tam u nich v kraji nebyl 
nějaký zapadlý spisovatel, poněvadž takové spisovatele sbíral. Na řadu přišla taky 
„slečna Zástěrová“. „Paní Zástěrová,“ povídá mu na to kolegyně Zástěrová. A on se ptá: 
„Tak vy jste už vdaná?“ „Ne, já jsem už vdova.“ Tehdy nebylo zvykem, že by ženatí 
nebo vdaní chodili na univerzitu. Tato Zástěrová se tedy u státnic rozplakala, jelikož 
o problémech výslovnosti spisovné češtiny nikdy nic neslyšela. Tehdy se ukázal jako 
veliký člověk profesor Šmilauer. Profesoři měli při psaní písemky dozor, a protože by 
tam jeden nevydržel celý den, navzájem se střídali. Když přišel profesor Šmilauer, 
kolegyně Zástěrová plakala, a on se jí zeptal: „Prosím vás, co se stalo?“ Kolegyně mu 
ukázala svoje téma a Šmilauer jí s ním pomohl. Bylo to od něj hezké. Šmilauerův přístup 
se naprosto nedá srovnat s tím, když nás při státnicích hlídal například klasický 
filolog/archeolog, profesor Antonín Salač, hrůzu vzbuzující postava. Přinesl do třídy štos 
obálek s tématy, pro každého jednu, a řekl: „Dámy a pánové! Ještě mám obálky tady! 
Než je otevřete, ještě stále máte možnost od zkoušky odstoupit!“ Byl to od něj opravdu 
obdivuhodný psychologický tah. Opsat se u něj nedalo vůbec nic.  
 
VP: Co bylo tématem práce, kterou jste při státnicích obhajoval? 
FD: Poněvadž jsme byli generace postižená válkou, byla nám odpuštěna druhá státní 
písemná práce a psali jsme jen jednu. Zabýval jsem se v ní tedy tématem, kterému jsem 
se nakonec věnoval v podstatě po celý život. Přepracovaná a rozpracovaná verze mojí 
státní práce vyšla v roce 1957 jako Intonace a věta ve spisovné češtině. Téma intonace mi 
poradil Havránek a i tohle byla svým způsobem náhoda. Naše rodina se znala 
s profesorem Václavem Vážným, který učíval v Písku. Já z Písku pocházím a chodil jsem 
tam na gymnázium, podobně jako Jan Mukařovský, který tam trávíval téměř každé 
prázdniny. Profesor Vážný v Písku působil a také se tam oženil. Jelikož jsme se s ním 
znali, obrátil jsem se na něj s žádostí o radu. Vždycky mě nesmírně zajímala zvuková 
stránka jazyka. Poslouchal jsem například rozhlas a srovnával mluvu různých hlasatelů. 
Neměl jsem ale jasnou představu, na co přesně se zaměřit. Profesor Vážný mi pověděl, že 
mi dá doporučení k Havránkovi, který mi v tomhle ohledu bude moci poradit lépe než on 
sám. Přišel jsem tedy za Havránkem a ten mi řekl: „Měl bych pro vás jedno téma, byla by 
to intonace. Ale máte hudební sluch? A máte hudební paměť?“ Hudební sluch a paměť 
mám naštěstí dost dobré, odvětil jsem mu tedy, že by to neměl být problém. A tak jsem 
začal zpracovávat větnou intonaci. Pracoval na ní už jeden z Weingartových posluchačů, 
Stanislav Petřík, který se soustředil hlavně na intonaci v dialektech. Jenže při své 
výzkumné práci chudák bídně zahynul. Prováděl výzkum na východním Slovensku, 
nakazil se tam tyfem a zemřel. Původně se tedy počítalo s tím, že by mezeru v popisu 
české intonace zaplnil on. Nakonec takřka současně se mnou popsal intonaci v češtině 
můj přítel profesor Milan Romportl.  
Na intonaci jsem pak pracoval celý život a pracuji na ní až do dneška. S postupem času se 
ukázalo, že intonace hraje důležitou roli při textové analýze, tedy nejen při analýze 
jednotlivých výpovědí, ale celých dialogů, zejména v rozborech mluveného textu, které 



  

jsou intonací prostoupeny. Toto téma mě inspirovalo také k tomu, že jsem se později 
začal zabývat emocemi, jichž je intonace předním nositelem, a vztahem emocí 
a racionálního poznání. Intonace souvisí také s aktuálním členěním, což bylo další 
z témat, kterým jsem se začal zabývat. Je to tak, jak to říkal můj nejbližší vědecký přítel 
profesor Karel Hausenblas: vypozoroval, že obyčejně se již v první větší práci každého 
lingvisty objevuje to, co bude potom celý život dělat. A je pravda, že v mojí státní práci 
o intonaci se objevilo všelicos, co jsem pak jako lingvista rozpracovával.  
 
VP: Jak jste se dostal vedle intonace a otázek s ní souvisejících ke svým dalším 
tématům? 
FD: Další z takových mých témat je péče o jazykovou kulturu. Zároveň s vyučováním 
češtiny a angličtiny na gymnáziu jsem měl povoleno pracovat na půl úvazku v Ústavu pro 
jazyk český; později jsem měl úplnou dovolenou, byl jsem placen ministerstvem školství 
a měl jsem dva měsíce prázdnin, což bylo příjemné. Tehdy se začínaly v Ústavu 
vypracovávat rozhlasové jazykové koutky. Zapojil jsem se do téhle práce, protože mě 
zajímala, a spoustu koutků jsem sám napsal. Časem se přidaly různé drobnosti na téma 
jazykové kultury v Naší řeči. Hlavně jsem však v tomto směru udělal hodně práce tím, že 
jsem pravidelně přispíval do Literárních novin. Každý týden po šest let jsem tam posílal 
sloupek na jeden a půl stránky, a to byla opravdová fuška. Výběr z mých sloupků 
v Literárních novinách byl pak vydán jako Malý průvodce po dnešní češtině. V doslovu 
k němu mimo jiné vysvětluji, proč mě oblast jazykové kultury zajímá: mám sice 
teoretické, zobecňující sklony, ale stejně tak mě zajímají jednotlivosti. Pozorování 
současného jazyka přináší mnoho zajímavých poznatků a podnětů k otázkám, které je 
třeba řešit, a já jsem člověk, který rád přichází věcem na kloub a je rád užitečný. Když na 
jedné straně dělám tak „neužitečnou“ věc, jako je teoretická lingvistika, přináší mi radost, 
když to mohu vyvážit i děláním něčeho bezprostředně užitečného.  
Ještě větší sousto bylo, když jsem asi patnáct let někdy od poloviny osmdesátých let 
přispíval každý měsíc do Vesmíru. Měl jsem tam prostor pro jazykové koutky, kterých 
jsem za celou dobu napsal asi sto šedesát čtyři. Některé z nich vyšly přepracované v Naší 
řeči nebo v knížce Čeština, jak ji znáte i neznáte. Do téhle knížky jsme zařadili i texty 
z pravidelných rozhlasových vystoupení týkajících se jazykové kultury, která jsme měli 
v Českém rozhlase společně s kolegy Jiřím Krausem, Světlou Čmejrkovou a Ivanou 
Svobodovou. 
 
VP: Velká část vašeho tvůrčího období spadá do doby nesvobody v českých zemích, 
zapříčiněné diktaturou komunistického režimu. Ovlivňoval komunismus nějak život 
tehdejšího lingvisty? Činil ho obtížnějším, anebo měl v něčem pozitivnější vliv, než má 
společenská situace dnes? 
FD: Jistěže negativního bylo dost. Záleželo na jednotlivcích a na tom, do jaké situace se 
člověk dostal. Já jsem tohle období prožíval relativně dobře, protože jsem pracoval jako 
vědecký tajemník Ústavu pod záštitou profesora Bohuslava Havránka a také moji 
kolegové byli z velké části slušní lidé. Byl jsem asi docela šikovný, Havránek moji práci 
často používal, a tak jsem s ním byl trvale ve styku. Ačkoli se tvrdí, že se Havránek za 
komunismu zřekl strukturalismu, ve skutečnosti se ho nikdy nezřekl a všechny nás dál 
opatrně vedl v duchu Pražské školy. Zato profesor František Trávníček se najednou úplně 
převrátil. Zatímco nejdříve to byl patrně fašizující člověk, jak vysvítá z dokladů o jeho 



  

kontaktech s fašistickým generálem Radolou Gajdou, s nímž se znal z legií, zničehonic se 
změnil a stal se z něj zapálený komunista a hlavně stalinista. Trávníček byl sice také 
členem Kroužku, ve sborníku Čtení o jazyce a poesii z roku 1942 má dokonce příspěvek 
O jazykové správnosti, ale strukturalismus mu byl v podstatě cizí. Do Kroužku se dostal 
přes Havránka a já myslím, že omylem. Havránek se tak ocitl v těžké situaci. Z jedné 
strany Trávníček, v otázkách doktríny zoufale zuřivý až vzteklý, z druhé strany pro 
komunismus zapálení mladí na fakultě, jako Petr Sgall a další. Sgall se bohužel aktivně 
podílel na akci, která měla neblahé následky pro český strukturalismus a zejména pro 
Romana Jakobsona, který mu jeho jednání nikdy neodpustil.  
 
VP: I když se Petr Sgall za svoje prohlášení z roku 1951 nejedenkrát omluvil? 
FD: Později jsem se s Petrem Sgallem, který je mimořádně vědecky nadaný 
a neuvěřitelně výkonný (takřka workoholik), víceméně spřátelil, a když jsem jel v roce 
1966 podruhé do Ameriky, prosil mě, zdali bych za něj neztratil u Romana Jakobsona 
slovo, jelikož jsem se s Jakobsonem dobře znal. Říkal jsem si, proč to neudělat, je-li dnes 
už Petr Sgall jiný. Když jsem se ve Státech s Jakobsonem setkal, začal jsem: „Pane 
profesore, …“, ale jak jsem pronesl jméno „Sgall“, Jakobson mě zarazil a řekl: „Kolego 
Daneši, jestli se mnou chcete zůstat v přátelských vztazích, tohle jméno přede mnou už 
nikdy nevyslovujte.“ A tak jsem nemohl nic dělat. Petr Sgall se také nikdy před 
Jakobsonovou smrtí nedostal do Spojených států, protože by ho žádná univerzita 
nepozvala. Jakobson byl schopen zařídit i to, že by nikdy nedostal americké vízum. Mohl 
mu alespoň trochu prominout, ale neprominul. Dokonce Petra Sgalla nazval 
profesionálním nactiutrhačem v jedné přednášce, která je přetištěna ve druhém dílu 
Jakobsonových Selected writings.  
Na Sgallově akci se přitom značně podílel komunistický ideolog Ladislav Štoll. Štoll 
Jakobsona nenáviděl a Jakobson mi sám řekl proč: Roman Jakobson byl jednatelem 
Kroužku. Jednou se konala literárněvědná přednáška, Jakobson stál u dveří kavárny 
Louvre, kde se Kroužek scházel, když vtom za ním přišel Jan Mukařovský a povídá: 
„Venku stojí Štoll a chtěl by se také zúčastnit přednášky.“ A Jakobson odpověděl: „Toho 
vola mi sem nevoď.“ Jenže ten „vůl“ stál za dveřmi a slyšel to. Takhle celou epizodu 
prezentoval Roman Jakobson, ale určitě za jejich vzájemným nepřátelstvím stály i ideové 
rozpory. Petr Sgall společně s Ladislavem Štollem potom tedy posílali na začátku 
padesátých let Jakobsona na „smetiště dějin“ a vyčítali mu, co vše prý provedl. Jsou lidé, 
kteří odpustí, a jsou lidé, kteří neodpustí, a Jakobson byl zřejmě ten, kdo odpouštět 
nedovedl.  
Přitom abychom byli spravedliví, měli bychom dodat, že i jiní mladí v tehdejší době psali 
prokomunistické články, o těch se však již tolik nemluví. Byli to mladí, kteří studovali 
v Leningradě či Moskvě a tam načichli komunistickou ideologií. Já sám jsem sice nikdy 
komunista nebyl, ale také jsem musel občas leccos spolknout, zapřít se či ocitovat 
žádoucího sovětského badatele.  
 
VP: S Romanem Jakobsonem jste se po válce setkal až při své návštěvě Ameriky? 
FD: Ne, Jakobson přijel předtím sem do Čech, poprvé mu to bylo umožněno v roce 1956. 
V následujícím roce k nám podnikl ještě dvě cesty: první v lednu, kdy se u nás konala 
mezinárodní konference slavistů, druhou na podzim v souvislosti se sjezdem 
komeniologů. K jedné jeho návštěvě se váže i jeho známé prohlášení o „sgalních 



  

odpůrcích strukturalismu“. Paradoxní bylo, že Jakobson měl po celou dobu komunismu 
povolený vstup do okolních zemí i do Sovětského svazu, kde si ho velmi cenili. Že měl 
zakázáno přijet k nám, byla specialita Československa.  
Když v roce 1956 Jakobson přijel, Havránek ho uvedl k nám do Ústavu, kde jsme s ním 
diskutovali u velkého stolu, který dnes stojí v lexikografickém oddělení. Byl jsem mezi 
nimi jeden z mála, kdo uměl anglicky, a tudíž jsem se trochu vyznal v anglicky psané 
lingvistické literatuře. V diskusích, které jsme měli s Jakobsonem, neměl k současným 
otázkám lingvistiky nikdo dohromady moc co říct, jelikož se nikdo příliš neorientoval. Já 
jsem však leccos věděl, a to Jakobsona zaujalo. Nabídl se, že až se vrátí, sehnal by mi 
stipendium, abych mohl jít do Ameriky studovat. Vybavuje se mi, jak jsem ho doprovázel 
po skončení diskuse Letenskou ulicí na Americkou ambasádu, a on po chvíli povídá: 
„Jste hodný, že se mnou jdete, ale víte, tamhle kousek za námi nás doprovází ještě 
někdo.“ Byl tu neustále hlídán. Pak nastala znovu taková politická situace, že sem 
Jakobson nesměl, a tak jsem se na stipendium nedostal. Postoj k Jakobsonovi byl velmi 
striktní: nesmělo se o něm ani mluvit, natož jej citovat. I když i v tomhle záviselo na 
lidech. Když si redaktor „nevšimnul“, dalo se to.  
Kdykoli jel člověk do ciziny, byl pozván na prezidium Akademie věd do zvláštního 
oddělení, ve skutečnosti oddělení StB, kde vám dali rady, co máte dělat a jak se máte 
v cizině chovat. Věděl jsem, že musím po návratu podat podrobnou zprávu o tom, s kým 
jsem se za hranicemi setkal a o čem jsem s ním mluvil. Někdy začátkem šedesátých let 
jsem získal třítýdenní studijní pobyt v Rumunsku. Ubytovali mě v nějakém hotelu, ráno 
jdu na snídani, jako se v hotelech chodívá, a najednou vidím, tamhle sedí Jakobson. 
Musel jsem rychle vyřešit dilema, před kterým jsem stál. Jakobson dělal, že mě nevidí, já 
též. Jakobson by byl moje počínání pochopil, byť by mi ho asi byl neodpustil. Ale přišlo 
mi to hloupé. Řekl jsem si, že ze sebe přece nebudu dělat takového kašpara, a přisedl 
jsem si k němu. To mi Jakobson nikdy nezapomněl.  
V Rumunsku byl Jakobson na rozdíl od Československa velmi oblíbený. „Kde bydlíte?“ 
ptal se mě. Řekl jsem, že v hotelu. „Tak pojeďte společně se mnou, s profesorem 
Jordanem (což byl prezident rumunské akademie) a s profesorem Rosettim na mou 
přednášku.“ A tak jsem jel. Když jsem se vrátil do Prahy, to se ví, že jsem do zprávy 
nenapsal, že jsem se v Rumunsku setkal s Romanem Jakobsonem. Jakobson na mě od té 
doby držel a všude se ke mně přátelsky choval. V roce 1963 měl mít prezentaci na 
slavistickém kongresu v Sofii, ale přijel později, a tak byla jeho přednáška zařazena 
mimo program hned po mojí. Označil mě v ní jako svého přítele, a když jsem po 
skončení odcházel ze sálu, všechny oči byly na mě upřeny.  
 
LV: Očividně byl mezi vámi a Romanem Jakobsonem výborný vztah. Je mi známo, že 
jste si naopak příliš nerozuměl s profesorem Karlem Horálkem. Mohu se zeptat, jak je to 
možné a zda to nějak souvisí s vaším vztahem k Jakobsonovi? 
FD: Pokud chcete slyšet celou historii, povím vám ji. Víte, to způsobila má nešikovnost. 
Karel Horálek mě míval rád. Jeho paní, která pracovala v oddělení Staročeského 
slovníku, byla jemná a hodná žena a i Horálek na mě docela držel. Dokonce jsme byli 
spolu na světovém lingvistickém kongresu v Americe. Váže se k tomu jedna příhoda: 
Horálek kritizoval některé Jakobsonovy fonologické práce, které vydal v Americe 
společně s Hallem, a Jakobson byl na kritiku poměrně citlivý. Morris Halle byl shodou 
okolností vědeckým sekretářem kongresu, na který jsme jeli. Po příletu jsme se hlásili 



  

v kanceláři, Halle se ke mně okamžitě znal a říká: „Vy budete tamhle v té pěkné, moderní 
koleji, a Horálka dáme semhle do té horší.“ Chtěli se mu tak s Jakobsonem očividně 
pomstít. Musel jsem to odmítnout, a tak jsem odpověděl: „Víte, bylo by mi to trapné 
a mohl bych s tím mít třeba v budoucnu potíže. Raději mě dejte do té horší koleje 
společně s Horálkem.“ Byli jsme tedy s Horálkem dlouhá léta zadobře.  
Stalo se však, že jsme s Milošem Dokulilem a dalšími začali prosazovat rozdíl mezi 
pojmy „věta“ a „výpověď“. Karel Horálek rozdíl neuznával a nejhorší je, že ho nikdy ani 
nepochopil. Jednoduše ho nechtěl pochopit, ačkoli jinak to byl člověk s rysy geniality. 
Jednou byla ve Slovanském ústavu mezinárodní slavistická konference, a když měl 
Horálek slovo, jal se kritizovat vztah věty a výpovědi, na což měl samozřejmě plné 
právo. Začal cosi malovat na tabuli a přitom se obrátil na mě se slovy: „No, teď to tady 
říkám správně, ne?“ Já jsem mu odpověděl: „Neříkáš.“ A byl oheň na střeše. Paní 
Horálková mi pak říkala, že její manžel nesnese, když je veřejně ztrapněn, a já ho 
skutečně veřejně, dokonce mezinárodně ztrapnil. Byla to má chyba a nikdy jsem to neměl 
udělat. Jenže někdy to tak člověku ujede…  
 
LV: Co jste měl tedy udělat? 
FD: Když vám někdo nahraje na smeč, těžko nesmečovat. Mohl jsem však říct: „No tak, 
je to zajímavé, jak to tady vykládáš. Ale dalo by se to udělat i jinak…“ Vždycky se z toho 
dá nějak vybruslit. Jsou lidé, kteří by to jistě ohromně uměli, ale já to neumím a asi se to 
už ani nenaučím.  
Na svou omluvu musím dodat, že Horálek měl dost zvláštní povahu. Profesor Vachek 
o něm napsal (ve Vzpomínkách starého anglisty), že to byl člověk (nervově) nemocný 
a ne dost uvážlivý, který jako ředitel Ústavu z kdysi obdivuhodně sehraného kolektivu 
udělal skupiny navzájem si nedůvěřujících lidí. 
 
LV: Bylo to za komunismu tak, že autor musel ocitovat nějakou větu ze Stalina, aby mu 
jeho článek vůbec vyšel? 
FD: Většinou ano. Tehdejší situace byla velice těžká. Profesor Havránek se sice choval 
prorežimně, ale zase mohl díky tomu druhým lidem pomáhat. Uvedu příklad: Když Naše 
řeč přešla do rukou Ústavu, tedy do rukou Havránkových, Jiří Haller a ostatní odešli 
a řešilo se, kdo bude šéfredaktorem. Jako taková neutrální osobnost se nabízel profesor 
Václav Vážný, což byl charakterově skvělý a neobyčejně hodný člověk. Ten když dal 
někomu při zkoušce čtyřku, druhý den mu telefonoval s prosbou, aby mu to odpustil. 
Stalo se, že jednou soudruzi chtěli v Naší řeči otisknout čistě dogmatický článek 
o národnosti a jazyku, u příležitosti nějakého leninského výročí. Článek se probíral na 
schůzi redakce Naší řeči v pracovně u Havránka, který byl tehdy děkanem filozofické 
fakulty; já jsem byl v Naší řeči výkonným redaktorem, Vážný šéfredaktorem. Profesor 
Vážný článek otisknout nechtěl. Říkal: „Psali i jiní o Leninovi a o ruském jazyce, ale 
zrovna tohle?“ Zkrátka odmítal článek otisknout. Havránek mu na to odpověděl: „Víš, že 
jsem ti (navzájem si totiž tykali) pomohl s tvým synem. Pokud bys tohle blokoval, nevím, 
jestli bych ti mohl ještě někdy s něčím pomoct.“ 
 
LV: Nezdá se mi to moc korektní, připomínat takhle nějakou svou zásluhu… 
FD: Indián z mayovek by to neudělal, to máte pravdu. Ale Havránek to řekl s citem 
a mírně. Profesor Vážný na to reagoval jediným možným seriózním způsobem: odešel 



  

z funkce. Havránek opravdu pomohl mnohým lidem, zejména badatelům katolického 
vyznání, jako byli František Mareš, František Kopečný, Josef Vachek a jiní. Havránek je 
držel.  
 
VP: Jaký vůbec byl Havránek? 
FD: Bohuslav Havránek dokázal perfektně odhadnout sílu člověka: k čemu má 
schopnosti, kde by byl dobrý, na co by naopak nebyl. A na takovém místě pak takového 
člověka držel. Uměl si všímat i našeho osobního života a dovedl dávat moudré rady. Byl 
to opravdu mimořádný člověk. Byl ovšem takový, jak to o něm řekl profesor pomocných 
věd historických Václav Vojtíšek. Když jsem začal po válce studovat, potřeboval jsem si 
přivydělat, a tak jsem dělal pomocného knihovníka v Archívu hlavního města Prahy, kde 
byl Vojtíšek ředitelem. Přemlouval mě, abych v Archívu zůstal, že tam udělám kariéru. 
Říkal jsem mu: „Pane profesore, já jsem nikdy historii nestudoval a ani ji nechci 
studovat, já jsem lingvista.“ „No tak dobře, tak jen si jděte za tím Havránkem, když 
myslíte,“ odvětil mi, „ale je to taková lištička, a kde zazvoní, tak tam běží.“ A měl svým 
způsobem pravdu. Bohuslav Havránek byl velice ctižádostivý a je pravda, že bral hodně 
funkcí. Když však dostal přidělenu funkci, vykonával ji na opravdu vysoké úrovni 
a dovedl přitom pomáhat i ostatním kolem. Byl výborný organizátor kolektivní práce, 
uměl úkoly rozumně rozdělit a vše přitom řídit.  
 
VP: Vy sám jste celou tuhle dobu působil v Ústavu pro jazyk český? 
FD: Ano, jsem v Ústavu v podstatě od roku 1946, kdy jsem sem poprvé nastoupil, tehdy 
ještě jako středoškolský profesor. Ze začátku jsme sídlili v Karlově ulici a v roce 1952 
jsme přešli sem, do Letenské.  
 
VP: Tak to už jste skoro taková trvalá součást Ústavu? 
FD: A vidíte, teď jsem sem šel a paní vrátná mě sem nechtěla pustit. „Znají vás tam 
vůbec?!“ vybafla na mě. Je tu totiž nová.  
 
VP: Myslíte si, že v něčem měl tehdejší režim pozitivní vliv? 
FD: Některé věci se možná řešily rychleji. Pokud jde konkrétně o Ústav pro jazyk český, 
měl díky Havránkovi značně centrální pozici, což dnes již nemá. A je to tak správně, proč 
by také měl mít. Největší negativum bylo, že jsme nemohli anebo mohli jen s obtížemi do 
ciziny. Velice těžko se tu také sháněly knihy. Na kongresy mohlo jen několik vybraných 
a všechny přivezené materiály procházely kontrolou.  
Člověk systémem nějakým způsobem proplouval, ale nejhorší byl trvalý pocit 
nesvobody, naprosté nesvobody ve všem. Čas od času musel člověk někde říct nebo 
napsat něco, co bylo proti jeho přesvědčení, nebo se chovat způsobem, který se od něj 
očekával, například pokud šlo o Marrovo „nové učení o jazyce“ nebo o pozdější 
„Stalinovy teze o jazyce“. Marrismus sám nebyl hloupý, špatné bylo, že se z něj dělalo 
Písmo svaté. 
 
VP: Vy sám jste však říkal, že jste byl dokonce dvakrát v USA a tam jste se setkal 
s Jakobsonem. Nějaký kontakt se Západem jste tedy přeci jenom udržovat museli. Jak se 
vám podařilo vycestovat? 



  

FD: Bylo to opět díky Havránkovi. V roce 1962 jsem se dostal na světový lingvistický 
kongres do Bostonu, který se odehrával na Harvardu a na MIT. Sekretářkou Ústavu pro 
věci zahraniční byla tehdy Felicitas Wünschová, Havránkova žákyně z Brna a přítelkyně 
paní Havránkové, a ta si usmyslela, že mě musí do Ameriky dostat. Měla ke mně dobrý 
vztah a ani Havránek proti tomu nic nenamítal. Nastal velice složitý proces; nakonec se 
však přeci jen vše podařilo. Na kongres jel také již zmíněný Karel Horálek, který byl 
u komunistické strany zapsaný dobře, a tak jsme cestovali společně. Před odjezdem jsem 
se musel jít ještě ukázat na prezidium Akademie profesoru Ladislavu Štollovi, který měl 
tehdy na starosti společenské vědy. Dával mi takové ty všeobecné rady, jak se chovat 
a co dělat nebo nedělat. Ale řeknu vám, méně výrazný pohled, řeknu-li to slušně, než měl 
Štoll, jsem asi v životě neviděl. Původem byl prý boxer a na konci života byl jmenován 
ředitelem Ústavu pro českou a světovou literaturu a zůstal jím až do smrti. 
 
VP: Při jaké příležitosti se uskutečnila vaše druhá návštěva ve Spojených státech? 
FD: Na kongresu v roce 1962 jsem se setkal tváří v tvář s lidmi, které jsem před tím znal 
jen ze spisů a kteří byli něčím jako mými guruy: sémantik Dwight Bolinger nebo profesor 
Kenneth Lee Pike, který se zabýval intonací a hodně mě ovlivnil. Setkal jsem se tam také 
s Paulem Garvinem. Byl to syn maďarského Němce, který pracoval jako lékař 
v Karlových Varech, a Pavel tam chodil na německé gymnázium. Když však fašismus 
začal nabírat na síle a lidé na něj po cestě do školy pokřikovali a házeli kamení, protože 
byl Žid, přešel na české gymnázium a naučil se česky. Garvin měl obrovský jazykový 
talent. Měl o Čechy zájem, a když byla možnost sem přijet, navštívil Prahu a tady jsem se 
s ním seznámil. Pomohl mi pak v publikování teoretického výtahu z mé práce o intonaci 
v americkém časopisu Word, který vydával Newyorský lingvistický kroužek (dnes 
International Linguistic Association). V době, kdy jsme se setkali na bostonském 
kongresu, byl Pavel Garvin zaměstnán v Kalifornii v počítačové továrně, kde pracoval na 
výzkumu pro strojový překlad. Nabídl mi, že mě k nim do Kalifornie pozve, aby mě 
poznali. A pokud se jim budu líbit, že mě nechá pozvat na Linguistic institute pořádaný 
Linguistic society of America. Z Bostonu jsem tedy letěl ještě do Los Angeles, abych se 
jim předvedl, a v důsledku toho mě v roce 1966 pozvali na Lingvistický institut, což je 
jakási letní škola lingvistiky, na níž přednášejí známí lingvisté z celého světa. Trvá dva 
měsíce a vždy se koná na nějaké jiné americké univerzitě. Profesor Vachek přednášel na 
Michiganské univerzitě v Ann Arbor a já jsem byl na Kalifornské univerzitě v Los 
Angeles.  
 
VP: Jaký přístup v lingvistice tehdy na americkém kontinentě převládal? 
FD: Už na lingvistickém kongresu v Bostonu v roce 1962 se prosazovala Chomského 
škola generativní gramatiky. Když tam člověk zapadl, byl obklopen téměř výhradně 
americkou angličtinou, která byla na porozumění velmi obtížná. Slyšel jsem třeba, jak 
přednášející pořád znovu říkají „mádl“, „mádl“, a říkal jsem si, co to asi může být. 
Samozřejmě jsem se nezeptal, abych nevypadal hloupě. Až po čase mi došlo, že to má 
být „model“. Stejně tak v Los Angeles na Lingvistickém institutu – bylo pro mě náročné 
přednášet v angličtině a zaujmout pozornost amerických studentů, kteří byli navíc drzí 
a neukáznění. Dnes jsou takoví už i studenti tady, ale tehdy to bylo charakteristické pro 
Ameriku, zatímco tady byla ještě generace studentů, pro něž byla při přednáškách 
samozřejmá spořádanost a ukázněnost, popř. pasivita.  



  

Na UCLA se během léta, které jsem tam strávil, konala také mezinárodní konference 
o teorii a metodě v jazykovědě, na které jsem měl přednášku o funkční analýze promluvy 
a textu na základě metodologie Pražské školy, v níž jsem poprvé publikoval do světa 
princip tematických posloupností. Mezinárodně se tento pojem proslavil jako „thematic 
sequences“ nebo „thematic progression“ a dodnes se často používá. V rámci 
Lingvistického institutu přednášel i Noam Chomsky. Působil jako člověk, který zůstává 
spíš v pozadí, a vystupoval skromně. Ale už tehdy byl politicky činný. Bylo to právě 
v době války ve Vietnamu a Chomsky pořádal v průběhu Institutu manifestace.  
 
VP: Měl jste vy sám nějakou osobní zkušenost s projevem tehdejšího rozdělení světa na 
„západní“ a „východní“ blok? 
FD: Jednou jsem byl pozván na party rektorem univerzity, který se tam nazývá 
„chancellor“, a jeho paní, velmi milá žena, se mě během hovoru zeptala, zda by mě 
nemohla seznámit se svým synovcem, který by mě prý rád viděl. V tu chvíli se mi 
vybavilo, jak mi pracovník Zvláštního oddělení Akademie, který mi udílel rady, než jsem 
odjel do ciziny, říkal: „Buďte ostražitý. Až přijdete mezi lingvisty do nějaké společnosti 
a uvidíte tam někoho, koho vůbec neznáte, nebo bude mít někdo na cedulce jméno, které 
jste nikdy neslyšel, dejte si na něj pozor.“ Měl jsem proto podezření, zda půjde opravdu 
o jejího synovce. „Synovec“ přišel a měl dost podezřelé otázky. Vyptával se mě hlavně, 
jak se dívám na vietnamskou válku atp.; byl to jistě někdo od FBI.  
Další podivuhodná událost se stala v souvislosti s mojí výše zmíněnou přednáškou 
o tematických posloupnostech a aktuálním členění. Po jejím skončení za mnou přišel 
nějaký člověk a povídal mi: „Opravdu velmi mě tohle vaše téma zajímá, chtěl bych si 
o něm s vámi pohovořit, a rád bych vás proto pozval k nám do institutu.“ Šlo o známý 
institut RAND Corp., který pracuje pro americké ministerstvo obrany a kterému často 
americké lingvistické instituce děkují za granty, kterými je podporuje. Já jsem však vůbec 
nevěděl, že jde o institut tohoto charakteru, a pozvání jsem samozřejmě přijal. Při vstupu 
jsem dostal „badge“ se jménem, na všechna místa, na která jsem potřeboval jít, mě někdo 
vodil, ale dodnes je mi záhadou, co se jim na mém příspěvku zdálo zajímavého. 
Pravděpodobně to nějak souviselo s otázkami dešifrace textu, protože tematická výstavba 
textu bylo to, na co se mě vyptávali.  
K referentovi, který mi tehdy před výjezdem uděloval ponaučení, se váže ještě malá 
anekdota. Když jsem byl ředitelem Ústavu pro jazyk český, pořádal Ústav ve spolupráci 
s Milanem Romportlem z Fonetického ústavu na Filozofické fakultě mezinárodní 
fonetický kongres. Po jeho skončení se konala recepce, na které byl přítomen prezident 
Akademie a další hosté. Tu jsem zpozoroval, že se mezi hosty ocitl týž muž, který mě 
poučoval před mým odjezdem do Států. Měl cedulku a na ní jméno, které bylo 
samozřejmě falešné.  
 
VP: Zmínil jste, že jste spolupracovali s Fonetickým ústavem FF UK. Jaká byla tehdy 
celková spolupráce mezi Ústavem a filozofickou fakultou? Do jaké míry členové Ústavu 
působili na univerzitě? 
FD: Na filozofické fakultě jsme působili společně zejména s Karlem Hausenblasem, 
který se tam habilitoval dřív než já. Měli jsme semináře například o jazykové kultuře. 
V roce 1964 jsem se habilitoval, na čemž měl zásluhu Jaromír Bělič. Byť to nebyl můj 
velký příznivec ani já jeho, zachoval se korektně.  



  

Spolupráce s fakultou byla velmi dobrá. Katedru bohemistiky nejprve vedl Bohuslav 
Havránek, po něm Alois Jedlička, pak Karel Hausenblas, a byla tudíž úzce propojena 
s Ústavem.  
Dobré styky jsme měli i s fonetickým ústavem. Ještě za dob svých vysokoškolských 
studií jsem, jak před válkou, tak po válce, navštěvoval fonetické semináře profesora Hály, 
třebaže jsem nemusel. Ale fonetika mě zajímala. Pracovali jsme tam s umělým patrem, 
dělali otisky jednotlivých hlásek a podobné experimenty. Bohuslav Hála nebyl teoretik, 
experimentální fonetiku však znal dokonale a ovládal fonetické systémy různých jazyků. 
Uměl také výborně vykládat látku. Těsně po válce vydal knihu Úvod do fonetiky, v níž 
chtěl do fonetiky zapracovat i fonologii. Redakce Slova a slovesnosti mě „navezla“ do 
recenzování této knihy. A to víte, každý mladý člověk je radikál. Nikdo mě nevaroval, 
a tak jsem Hálovu publikaci ztrhal. Podle pravdy, ale asi přespříliš dogmaticky. Když se 
později – v době, kdy jsem byl již vědeckým tajemníkem Ústavu – rozhodlo, že bude při 
Ústavu založena fonetická laboratoř a jejím ředitelem bude profesor Hála, projevil se 
Hála jako charakterní člověk. Pozval si mě k sobě a řekl mi: „Podívejte se, vím, že jste 
mě ve své recenzi ztrhal. Byl jste tehdy mladý a nezkušený a redakce vás mohla trošičku 
brzdit. Ale nyní spolu budeme muset spolupracovat.“ Já jsem se mu omluvil za svoji 
mladickou nezkušenost a zdůraznil mu, že si ho vážím a že jsem k němu vždycky rád 
chodil na hodiny. Od té doby na mě držel a byli jsme výborní kolegové. I takhle se dají 
řešit spory. (Podle pravdy platím stále spíše za přísného posuzovatele prací. Někteří mi to 
zazlívají, jiní o mé posouzení naopak stojí – prý se tak mohou dovědět leccos pro ně 
užitečného. Inu, všem se jeden nikdy nezachová.) 
 
VP: Z období vašich lingvistických počátků jsme plynule přešli do vašeho tvůrčího 
období. Na začátku jste zmínil svoji spolupráci s Milošem Dokulilem. Dokulilovy a vaše 
články o sémantické stavbě věty z konce padesátých let jsou proslavené nejen v české 
lingvistice, ale i za hranicemi. Mohl byste blíž promluvit o této kapitole svého 
lingvistického života? 
FD: Naše společná práce měla zajímavou historii. Podnět k ní vyšel ode mě. Profesor 
František Trávníček vydal v padesátých letech mluvnici a neustále v ní mluví o myšlení, 
o obsahu atp. Karel Hausenblas o ní říkával: „To není mluvnice, ale myslivna.“ Vrtalo mi 
to hlavou a říkal jsem si, že by se mělo udělat jasno v tom, jak je to s významem 
v gramatice. V Ertlově zpracování Gebauerovy mluvnice jsem četl poznámku tištěnou 
petitem o významu slova podmět. Bylo tam, že někteří užívají slova podmět ve smyslu 
gramatickém, někteří ve smyslu psychologickém, jiní ve smyslu logickém. Ukázal jsem 
tuhle drobnou poznámku Dokulilovi s dotazem, zda by to nešlo nějak aplikovat, a tak 
jsme začali téma významu v syntaxi promýšlet.  
Miloš Dokulil byl vždy daleko teoretičtější než já, dovedl vše ideologicky zformulovat, 
a to v termínech aristotelské substance a příznaku, což já nechápu. Bertrand Russell, jenž 
byl značně antiaristotelovský, o substanci a příznaku říká následující: Buď mám nějaký 
předmět, o němž předpokládám že ho tvoří nějaká substance a nějaké příznaky. Oddělím-
li od jeho substance všechny příznaky, zbude mi holá substance. Udělám-li totéž s dalším 
předmětem a oškubu-li z něj opět postupně všechny jeho příznaky, jako se oškubává peří 
ze slepice, zbude mi opět holá substance. Jenže ta pak bude stejná s tou, kterou jsem 
dostal v prvním případě. Všechny substance budou tudíž totožné, což postrádá smysl. 
Anebo je substance jenom množina všech příznaků, a pak není vůbec potřeba mluvit 



  

o substanci samostatně. Řekne-li se tedy například: „Dějové substantivum vyjadřuje děj 
pojatý jako substanci,“ nerozumím tomu. Co je to „pojmout děj jako substanci“? 
 
LV: Ale co byste pak řekl o takových kategoriích jako verbální substantiva nebo verbální 
adjektiva? 
FD: Že jde o slovnědruhovou transformaci, danou potřebami syntaxe; což však nic neříká 
o rozdílu v samotném významu těchto slovnědruhových kategorií. Russell není první, 
kdo upozornil, že aristotelská logika byla postavena na syntaktické struktuře řečtiny. 
 
VP: Jak moc jste se ve svých vlastních pracích vztahoval k tomu, co napsali vaši 
předchůdci? 
FD: Snažil jsem se vždy přečíst pokud možno všechno, co bylo o daném tématu napsáno. 
I když jsem psal třeba jen jazykové koutky, vždycky jsem nejdřív prostudoval, co o tom 
kterém jevu říká která mluvnice. Díky tomu se také orientuji poměrně dobře ve všech 
českých mluvnicích. Umím například hledat v Trávníčkově mluvnici, což umí málokdo, 
protože po kompoziční stránce jde o strašné dílo. František Trávníček měl však výborný 
postřeh a znal jazyk. Bohužel bohemisté, včetně „domácích“ brněnských, k jeho mluvnici 
málo přihlížejí.  
 
LV: Přijde mi, že měl velkou registrační schopnost, uměl si všímat jazykových jevů, ale 
jejich teoretické zpracování už valnou úroveň nemělo.  
FD: Ano. Jeho mluvnice navíc nemá pořádný rejstřík. Někdo vtipně poznamenal, že 
kdyby byl neškudlil a dal jednomu ze svých studentů nějakou tu tisícovku na to, aby mu 
rejstřík udělal, mohla být jeho mluvnice mnohem lépe použitelná.  
 
LV: Jako o jednom ze svých učitelů jste mluvil o Vladimíru Šmilauerovi. Jaký je váš 
názor na Šmilauerovo syntaktické myšlení? Mohl byste je porovnat se svým přístupem 
k syntaxi? 
FD: Vladimír Šmilauer samozřejmě nedělal syntax tak, jak my jsme ji posléze dělali 
s Miroslavem Komárkem a spol. Mnohé z jeho práce se však dá převést do našeho 
způsobu vidění. Šmilauer měl jednu velkou výhodu: uměl jasně a pregnantně formulovat 
myšlenky. Ve druhém vydání jeho Novočeské skladby z roku 1966 se nachází obsáhlý 
dodatek, který obsahuje komentář ke všem bodům prvního vydání, ke kterým někdo něco 
napsal, včetně bibliografie reagujících příspěvků. Jde o něco úžasného a ohromně 
cenného a přitom o tom málokdo ví. Co je také velmi zajímavé a na co jsem přišel teprve 
před rokem, je, že existuje stručná předmluva k prvnímu vydání Šmilauerovy Novočeské 
skladby, která je ve druhém vydání přetištěna. Šmilauer se v ní odvolává na profesora 
Jana Bělehrádka, který byl zastáncem holistického učení. (Holismus zavedl 
penzionovaný jihoafrický generál Jan Christiaan Smuts a jeho hlavní princip je, že 
význam celku se nedá vyvodit z prostého součtu významů jednotlivých částí, což je idea, 
kterou přejal i pražský strukturalismus.) Šmilauera zaujala Bělehrádkova myšlenka, 
kterou můžeme najít i u Umberta Eca, že totiž naše poznávání skutečnosti postupuje tak, 
že si vytváříme jakousi síť pojmů, kterou házíme na naši zkušenost, na předmět našeho 
zkoumání. Tato síť nám pomáhá ve světě se orientovat a jednotlivé jeho jevy 
uspořádávat, ale nakonec ji vždycky odhodíme. Následkem toho nelze nic vymezit 
přesně. Existují mnohé přechodové a splývavé jevy a je řada případů, kdy mezi 



  

kategoriemi nelze vymezit ostrou hranici. U Šmilauera se sice konkrétní příklady této 
neurčitosti objevují málo, ale objevují se. Vezměme si například instrumentálové 
slovesné doplnění ve spojení „zasypat jámu pískem“. Jsme tu na rozpacích, jestli ho 
klasifikovat jako předmět, nebo jako příslovečné určení. Šmilauer k takovýmto případům 
moudře poznamenává, že se o nich sice lze přít, ale že by to nemělo smysl. 
V padesátých letech jsem jednou prezentoval myšlenky v tomto duchu na shromáždění 
středoškolských učitelů, na která jsme chodili přednášet při příležitosti přípravy nových 
učebnic. Tehdy vstala v publiku jedna kolegyně, středoškolská profesorka, a tázala se mě: 
„Prosím vás, když ani vy sami tam nahoře nevíte, jestli je něco A, nebo B, jak to pak 
máme vědět my ubožáci?!“ Citoval jsem jí v odpověď Šmilauera a ptal jsem se jí: „Paní, 
víte, jestli půl šesté je pořád ještě odpoledne, nebo už večer? A o některém člověku že 
můžeme s jistotou říct, zda je hezký, nebo ošklivý? Je starý, anebo mladý, když mu je 
dvaapadesát? Celý svět je takhle postavený. Nezlobte se na nás, ale zlobte se na svět, že 
je udělán takovýmhle způsobem, že ho nedovedeme úplně rozškatulkovat.“ 
Myšlenky o nemožnosti absolutní terminologické klasifikace jazykových jevů mě vedly 
k uvažování, které vyústilo v teorii centra a periferie jazykového systému a v názor, že 
struktura jazyka není ideální. Je v něm spousta věcí, jež jsou pravidelné, ale zároveň 
spousta věcí, které pravidelné nejsou; jazyk není ani zcela chaotický, ani zcela 
pravidelný. Parafrázuji tím citát logika a filosofa Stephana Körnera, německého Žida ze 
severní Moravy, který začal studovat v Praze, odkud později přešel do Anglie, a který 
říká totéž o celém světě: „The world is neither all chaos nor all order.“ Jeho slova můžete 
najít v knize Experience and Theory: An Essay in the Philosophy of Science, kterou do 
češtiny přeložil Körnerův bratranec, logik a filozof Karel Berka.  
 
LV: Souhlasíte se Šmilauerem v tom, že je nesmysluplné hledat všude nějakou ostrou 
hranici. Asi před dvěma dny jsem mluvil s doktorem Šimandlem a ten naopak 
zdůrazňoval potřebu co nejpregnantněji popsat právě oblast přechodných jevů. 
Vezmeme-li třeba v úvahu příklad, kdy jsou jasně vymezené předměty, jsou jasně 
vymezená příslovečná určení prostředku činnosti, a vedle toho je řekněme stovka 
případů, se kterými si nevíme rady, máme takové jevy jednoduše nechat stranou, anebo 
se je snažit nějak klasifikovat?  
FD: V roce 1959 jsem měl na mezinárodním sympoziu v Erfurtu „Zeichen und System 
der Sprache“ krátký příspěvek, který se dotýkal téhle otázky. K ideji, kterou jsem 
prezentoval, mě přivedla praxe. Máte například za úkol klasifikovat slovní druhy: 
o něčem víte, že je to příslovce, o něčem, že je to číslovka, ale naleznou se případy, 
u nichž si nebudete vědět rady, do kterých škatulek je zařadit. Dobrým způsobem řešení 
je analýza: je třeba analyzovat všechny relevantní rysy, které daný předmět má. 
Předpokládám, že kategorie, k níž ho chci přiřazovat, je charakterizována jistou 
množinou rysů. Na jednotlivých případech tedy hledám tyto konkrétní rysy. Některý 
příklad obsahuje všechny, některý o jeden méně, některý jich má velmi málo, ale zase pro 
změnu vykazuje hodně rysů jiné „škatule“. Rysy navíc mohu hierarchizovat. Pomocí 
tabulky přítomnosti versus nepřítomnosti konkrétních rysů tak mohu i na první pohled 
nejasné jevy do detailu určit.  
 



  

LV: Při své klasifikaci slovních druhů využívá teorii centra a periferie profesor Miroslav 
Komárek. Lze to formulovat tak, že vy jste položil obecný základ této teorie a profesor 
Komárek jej rozpracoval za účelem své klasifikace?  
FD: Jak jsem před chvílí zmínil, dostal jsem se k tématu centra a periferie spíš 
z praktické zkušenosti. Ale už Josef Vachek v jednom svém článku mluvil o centru 
a periferii. Toto pojetí se mu hodilo při výkladu anglického hláskoslovného vývoje. 
V roce 1966 pak vyšel druhý svazek sborníku Travaux linguistiques de Prague, který byl 
problematice centra a periferie celý věnován. S příspěvkem k ní vystoupil například Josef 
Vachek, já či Jiří Neustupný, který mluvil o vágnosti. Později se ukázalo, že tento termín 
je poměrně nosný, zejména když se v logice začal objevovat pojem „fuzzy množin“, 
termín, který se do češtiny těžko přesně překládá. Osciluje mezi významy „neurčité“, 
„rozmazané“ či „rozplývavé množiny“, což neznamená nic jiného, než že okraje 
takových množin nejsou přesně určené. To samé popisuje vlastně i teorie prototypů.  
 
LV: Jak v takovém případě zjistíte jádrové, prototypické vlastnosti? Jak přijdete na to, co 
jsou ty nejvlastnější rysy dané kategorie? 
FD: Na základě zkušenosti z analýzy dospěju k nějaké hypotéze, kterou potom ověřuju 
pokusem. Buď se potvrdí, nebo ne. 
 
LV: Mohu v takovém případě zapojit i intuici? Jste člověk, který na intuici ne sice přímo 
věří, ale pracuje s ní a v lingvistice ji využívá… 
FD: Napsal jsem přímo článek, který se jmenuje Intuice v jazyce a jazykovědě. Vyšel 
v roce 1993 ve sborníku Filozofického ústavu AV ČR Intuice ve vědě a filozofii, 
obsahujícím referáty ze stejnojmenné konference. Domnívám se, že je třeba rozlišit dvě 
věci: intuici v analytické práci a intuici při formulování výsledků. V analytické práci je 
intuice nesporně přítomná a hraje při zkoumání velikou roli. Nějaká velkolepá myšlenka 
se může zrodit třeba zničehonic o půlnoci, může se mi o ní zdát atp. Je známo, že 
německého chemika českého původu Bedřicha Kekuleho napadl jeho známý kruhový 
strukturní vzorce benzenu ve snu, když klimbal unaven dlouhodobým bloumáním nad 
správným řešením. Něco jiného je přítomnost intuice při definování výsledků, ke kterým 
jsem jako vědec došel a kde bych měl být racionální. Existuje však princip neurčitosti. 
Pracuje se s ním i v takových oblastech přírodních věd, jako je fyzika: jako jeden ze 
základních pojmů kvantové mechaniky byl princip neurčitosti formulovaný Wernerem 
Heisenbergem. I při prezentování výsledků tedy mohu pracovat s neurčitostí a mohu také 
regulérně říct, že „nevím“ nebo „zatím nevím“.  
Další možnost, o které jsem také psal, je tzv. „hedgování“, tj. jakési pojišťování se ne 
zcela jednoznačnou formulací. Ukazuje se, že se ve vědě velice často nevyjadřujeme 
zcela přesně, ať proto, že nechceme, nebo že nemůžeme. Jsme opatrní, chceme se zajistit 
proti případné kritice nebo omylu, a proto se snažíme svá tvrzení částečně oslabit. 
Výrazem téhle opatrnosti jsou formulace jako „pokud vím“, „zdá se, že“, „snad“ atp. 
Subjektivizace má tedy ve vědě své místo. Pokrok vědy pak spočívá v tom, že se tato 
omezení a oslabení buď postupně odstraňují, nebo se celá teorie zamítne.  
 
VP: Další oblast, v níž jste se proslavil za hranicemi vedle aktuálního členění 
a významové výstavby textu, je sociolingvistika. Kdy poprvé jste se jí začal odborně 
věnovat?  



  

FD: Počátkem šedesátých let se konala konference Problémy marxistické jazykovědy, 
z níž vyšel v roce 1962 sborník. Jedním z témat určených ke zpracování byl Vývoj češtiny 
v období socialismu. Konferenci měli na starosti kolegové Karel Hausenblas, Jaromír 
Bělič a zejména literární teoretik Lubomír Doležel, který působil dlouhá léta v Ústavu. 
Byl jsem nestraník a tohle téma bylo jako dělané pro straníky. Mám však dojem, že se 
z něj chtěli vyvléct, a proto ho přidělili mně se slovy, že mi dávají příležitost osvědčit se. 
Napsal jsem tedy objektivní článek o vývoji češtiny v období socialismu a při té 
příležitosti jsem narazil na lingvistické záležitosti sociologické povahy. Řekl jsem si, že 
když už sociologie, tak tedy opravdu sociologie, a začal jsem ji důkladněji studovat. 
V roce 1968 se měl v Praze konat mezinárodní slavistický sjezd. Rok předtím jsem 
věnoval hodně svého času přemýšlení právě o sociolingvistických otázkách a připravil 
jsem přednášku Dialektické tendence ve vývoji spisovných jazyků, která vyšla ve sborníku 
vydaném u příležitosti sjezdu a jež mě hodně proslavila. Jako první jsem se tam totiž 
pokusil charakterizovat postoje lidí k jazyku a jejich hodnotové stupnice. Všímal jsem si, 
jak se postoje vývojově mění a co se při tom děje. Už tehdy jsem ukazoval, že dochází 
k oslabení vědomí závaznosti norem, v důsledku čehož se bude pravděpodobně měnit 
i spisovný jazyk, a uvedl jsem několik důležitých momentů, které v tom hrají roli. Postoje 
k jazyku jsem vykládal za pomoci sociologických pojmů, zejména Parsonsovy funkčně-
strukturální sociologické školy. Práce byla několikrát přeložena do němčiny, a tak se stala 
známou. Německý sociolingvista Klaus Mattheier mě dokonce prohlásil za jednoho 
z „otců evropské sociolingvistiky“. Je to jistě přehnané, ale vypovídá to o tom, že můj 
příspěvek zapadl do správné doby.  
 
VP: Co považujete za svůj největší lingvistický úspěch? 
FD: Považuji za úspěch například to, že se nám podařilo pojem aktuálního členění dostat 
do povědomí širší světové veřejnosti. V roce 1971 pořádal Ústav v Mariánských Lázních 
konferenci Functional Sentence Perspective s mezinárodní účastí. Předtím jsem do dubna 
1970 působil jako hostující profesor na Univerzitě Kolín nad Rýnem, kde jsem měl 
seminář týkající se týchž otázek, a právě v tu dobu se tam na svou habilitaci připravovali 
dva dnes známí profesoři zabývající se textovou lingvistikou: Wolfgang Raible 
a Elisabeth Gülichová, kteří s námi potom spolupracovali a jezdili i na naše konference. 
Myslím si, že Papers in Functional Sentence Perspective z konference v Mariánských 
Lázních, které vyšly v roce 1974 u Moutona, udělaly pro českou lingvistiku hodně práce. 
V nich jsem také publikoval svoje „tematické posloupnosti“, v příspěvku Functional 
Sentence Perspective and the Organization of the Text, který je dodnes v zahraničí hojně 
citován. Je nutno dodat, že významný podíl na konferenci i na rozvoji ideje aktuálního 
členění (doma i ve světě) měli Jan Firbas a skupina Petra Sgalla, kteří vytvořili své 
vlastní školy. 
 
VP: Pracoval jste na tématu tematických posloupností spíš sám, anebo ve spolupráci 
s jinými? Následovníků máte v téhle oblasti hodně, ale jak to bylo se spolupracovníky? 
FD: Na tematických posloupnostech jsem pracoval převážně sám. Mojí hnací myšlenkou 
bylo, že v teorii aktuálního členění se mluví o tom, že některé téma je známé nebo není 
známé, ale mě zajímalo, na čem závisí tahle „známost“. Odkud se témata jednotlivých 
výpovědí berou a jak probíhá tematická strukturace textu, jak mluvčí témata do textu 
zařazuje.Tematickými posloupnostmi jsem v současnosti ve světě asi nejznámější. Vyjde-



  

li nějaká práce o analýze textu, moje tematické posloupnosti se v ní často objevují. Užil 
jsem pro jejich značení schéma, které se v pracích pořád opakuje. Až je mi to někdy 
hloupé. Byla to náhoda, že se mi podařilo zapadnout do doby, která přesně něco takového 
hledala. Stejně tak to bylo i s mojí prací sociolingvistickou.  
Sociolingvistika se ve světě konstituovala jako samostatný obor až v roce 1966, kdy 
vydali američtí lingvisté na UCLA sborník Sociolinguistics, který shrnoval příspěvky 
z konference o sociolingvistice v roce 1964. Sborník vyšel v témže roce, kdy já jsem na 
UCLA učil na Lingvistickém institutu. Koncem šedesátých let bylo téma využití 
sociologických metod v lingvistice velice aktuální. Stejně tak textová lingvistika, která se 
začínala i jako termín teprve objevovat. Obě moje hlavní témata byla tedy ve své době 
i ve světové lingvistice nesmírně živá. Buď to byla shoda okolností, nebo jsem měl dobrý 
nos, ale spíš bych se přiklonil k prvnímu.  
Celý můj úspěch vyplýval z toho, že jsem neustále stavěl na Mathesiovi. Vždy jsem u něj 
hledal zdroj inspirace, a také jsem se jako on snažil formulovat věci jasně a srozumitelně. 
Byla to taková moje mathesiovská škola. Jako dnes ho slyším, jak přednášel: je kouzlo 
poslouchat, když někdo hodinu mluví jako kniha, aniž by do něčeho nahlížel, přitom 
s opravdovým pochopením pro posluchače.  
 
VP: V tomto smyslu byste tedy mohl být považován za jakéhosi Mathesiova duchovního 
žáka, který umožnil do Mathesiových myšlenek nahlédnout světu. 
FD: V podstatě je to tak. Bývám považován za představitele a pokračovatele Pražské 
školy, i když v lecčem samostatného.  
 
VP: Váš lingvistický záběr je nesmírně široký. Od syntaxe přes sémantiku, 
sociolingvistiku a pragmalingvistiku až k otázkám jazykové kultury a vědeckého 
vyjadřování. Které z těchto témat je pro vás nejvíc hodné pozornosti?  
FD: Lingvisté jsou dvou typů. Jedni mají své téma a to rozpracovávají celý život. 
Příkladem je třeba Jan Firbas. Takové lidi obdivuji a smekám před nimi. Druzí jsou tací, 
že jednou se věnují tomuhle, pak tomuhle a pak zas něčemu jinému. A pak jsou takoví, 
kteří představují něco mezi tím. Témat, kterým já se věnuji, je hodně: intonace, 
gramaticko-sémantická struktura věty, otázky centra a periferie jazykového systému, 
zabrousil jsem i do slovotvorby (ale to až když byl Dokulil dlouho nemocný), dělal jsem 
sociolingvistiku, na berlínském světovém kongresu jsem vzbudil velký zájem svou 
přednáškou o emocích v jazyce, už jsem mluvil o své práci v oblasti aktuálního členění, 
textové výstavby, konverzační analýzy, stylistiky a napsal jsem i jednu práci o intonaci 
verše, která vyšla ve Slově a slovesnosti v roce 1958. Dokazoval jsem v ní, že 
Mukařovského pojetí veršové intonace je postaveno na vodě, za což se na mě Jan 
Mukařovský zlobil. Přesvědčil bohužel dnes už zesnulého Miroslava Červenku, aby mě 
kritizoval, ale i Červenka později uznal, že jsem měl pravdu. Ve sborníku Sound, Sign 
and Meaning, vydaném v roce 1978 v americkém Ann Arbor Ladislavem Matějkou k 50. 
výročí Pražského lingvistického kroužku, vyšel příspěvek jednoho amerického slavisty, 
v němž dává za pravdu mně, a Červenka s ním souhlasil. S Červenkou jsem se pak 
spřátelil a on významně obohatil studium tematických posloupností. 
Zajímalo mě i překládání a dokonce jsem pár věcí přeložil. Část své tvorby jsem věnoval 
také Jaroslavu Haškovi. Byl jsem první, kdo analyzoval jazyk a styl Osudů dobrého 
vojáka Švejka. Pokračoval jsem tím, že jsem ukázal, jaké problémy vyvstávají při 



  

překládání Švejka do němčiny a angličtiny. I tohle byla náhoda, na které se podílel 
Bohuslav Havránek. Předtím jsem Švejka nečetl a myslíval jsem si, že je škoda ho číst. 
Tehdejší ministr kultury Václav Kopecký měl kamaráda Zdenu Ančíka, který před válkou 
redigoval satirický Trn a který byl nadšený haškolog. Bylo třeba vydat Švejka nově, 
jelikož stará vydání byla nespolehlivá a značně problematická. Kopecký se tedy obrátil 
na Havránka, jestli by mu někoho nedohodil, a Havránek práci na Švejkovi nabídl mně. 
Já jsem se nad tím trochu zarazil a říkal jsem mu: „Pane profesore, mně je tohle docela 
cizí…“ A on říká: „Podívejte se, možnosti jsou velké a na to nedoplatíte.“ Také jsem 
nedoplatil, koupili jsme si za to auto. Vydání šla totiž jedno za druhým a navíc došlo 
k vydávání i dalších Haškových prací. Zadarmo to však nebylo, s edicí byla spousta 
práce, jelikož v textu bylo velké množství chyb. Ančíkovi se podařil najít rukopis prvního 
dílu Švejka, ve kterém nebylo kupodivu moc škrtáno. Byl napsán krásným písmem, které 
vypadalo úplně stejně jako písmo mého tatínka. Později jsem zjistil, že Hašek studoval na 
Slovanské obchodní akademii stejně jako můj tatínek a podle vysvědčení se ukázalo, že 
měli i stejné učitele: jednak Havránkova otce, jednak historika Josefa Šustu a hlavně 
stejného učitele krasopisu. Psací stroje byly tehdy ještě vzácné, a tak se kladl na umění 
krasopisu velký důraz. Proto měl můj otec úplně stejné písmo jako Hašek. Další díly 
rukopisu psaného přímo Haškem se už bohužel nenašly. Největší práce byla vždy 
s kolacionováním textů, kdy jeden člověk musel předčítat, druhý kontrolovat paralelní 
text a bylo třeba neustále se vracet a opravovat. Nebyl bych na tu práci sám stačil, kdyby 
mi nebývala pomáhala, obětavě a účinně, moje žena. Ančík později do práce zangažoval 
i Radko Pytlíka, který se Haškem hodně proslavil.  
 
LV: Jak to bylo s údajným dopisem týkajícím se Švejka, který vám měl napsat František 
Langer a který jste i uveřejnil?  
FD: Šlo o dopis, který mi byl adresován, ale který Langer, Haškův kamarád, nikdy 
neodeslal. Když se našel v Langerově pozůstalosti, paní Langerová mi ho poslala v kopii. 
Langer v něm vlastnoručně psal, že v celku souhlasí s tím, jak jsem charakterizoval 
Haškův jazyk a styl, ale že od Haška nemůže pocházet historka, kdy přijde nadporučíka 
Lukáše navštívit manželka chmelaře Wendlera a Švejk s ní má několikrát pohlavní styk. 
Langer píše, že Jaroslav Hašek o takových věcech z oblasti sexuální nikdy nemluvil. Je to 
tam však opravdu napsáno Haškovým rukopisem.  
 
VP: Kdybyste měl říct, na kterém z toho velkého množství témat, která jste před chvílí 
vyjmenoval, momentálně pracujete a na čem byste chtěl pracovat v budoucnu, co by to 
bylo? 
FD: Odvolám se na Havránka, který říkal, že po šedesátce už má člověk jen dokončovat, 
co má rozpracováno. Poněvadž já nic rozpracováno nemám, moc to na mě neplatí. 
V současnosti se zabývám hlavně textovou lingvistikou. K tomu se přidává spousta 
příležitostných úkolů. Musím psát recenze a články do sborníků, buď jubilejních, nebo 
ze specificky zaměřených konferencí, a tak se k vlastní práci příliš nedostanu. Ačkoli 
nějaká témata bych měl. Co bych rád udělal, ale nemám už ani čas, ani sílu sbírat 
materiál, by bylo popsat ustálené obraty, které představují něco mezi frazeologismy 
v klasickém smyslu, jak je popsal František Čermák, a zcela nahodilým vyjádřením. 
Mám na mysli to, že každý Čech, když se dostane do jisté konkrétní komunikační situace, 
reaguje zpravidla víceméně stejným způsobem. Například vrátí-li se moje žena 



  

z divadelního představení, na kterém já jsem nebyl, bude moje první replika: „Tak jaké to 
bylo?“ I odpověď na tuhle otázku je často hodně schematizovaná. Nebo „Co to řikáš?“ Je 
to tolik idiomatizované a přitom to nenajdete v žádném slovníku ani mluvnici. Některé 
případy jsou ustálené víc, některé méně. Mám o tom článek v knížce Čeština, jak ji znáte 
i neznáte, ale bylo by zajímavé zpracovat totéž ve velkém měřítku. Znamenalo by to však 
poslouchat rozhlas, sledovat televizi, poslouchat každodenní komunikaci a mít u sebe 
pořád papír a tužku a psát si. Myslím si však, že já sám už jsem toho napsal dost. 
Příležitostné věci budu dělat i nadále, ale tohle již přenechám mladším.  
A vlastně ještě jeden úkol by mě těšil; souvisí s intonací, nebo přesněji s celkovou 
zvukovou formou výpovědi. Už jsem o tom leccos napsal a bavilo by mě soustavněji 
studovat, na vybraném materiále z oblasti uměleckého přednesu a dramatu, tu ohromnou 
množinu variantních možností zvukové realizace jedné a téže výpovědi nebo delšího 
úseku promluvy, a to u různých recitátorů a herců. Přitom bych se snažil rozlišovat (podle 
Otakara Zicha) základní podobu, která je dána textem, od hodnot, které přináší ten nebo 
onen recitátor, respektive herec, porovnávat a docházet k obecnějším poznatkům. Rád 
bych se do toho pustil, i když nevím, kolik toho ještě stihnu. 
Tímhle svým zájmem se znovu vracím k tomu, co mě už jako malého kluka tolik 
fascinovalo: pozorovat, jak lidé mluví. Celá moje lingvistická práce je založena na 
jednom plus, které jsem nějakým způsobem dostal do vínku: mám smysl pro teorii 
a zároveň mě zajímá užívání jazyka v konkrétní komunikaci. Snažím se výklady 
jednotlivých drobností teoreticky podložit a někdy mi to odhalí i něco, na co bych 
pouhým teoretizováním nepřišel. 
 
VP: Prošli jsme postupně dějinami vašeho lingvistického života. Jak se podle vás za dobu 
vašeho působení proměnila lingvistická bohemistika ve svém celku, jak obsahově, tak ve 
výkonné rovině? 
FD: Tohle je velice komplexní otázka. Můžeme si všimnout proměny záležitostí 
organizačních, teoreticko-metodologických, situace a stavu jazyka samého a témat, která 
byla zpracovávána. Po organizační stránce se bohemistika velmi rozrostla. Kvalitní 
bohemistická pracoviště dnes najdete na všech univerzitách, a že jich není v naší 
republice málo. Některá jsou výraznější, některá méně, ale všude jsou činní, svolávají 
konference, vydávají sborníky. Což ovšem znamená, že musí být i dobrá spolupráce mezi 
jednotlivými pracovišti.  
Po teoreticko-metodologické stránce by se tu měl odrazit vývoj lingvistické teorie 
a metodologie ve světě. Myslím si, že u nás byl dost slušně zachycen zájem o to, čemu 
Vladimír Skalička říkal „parolová lingvistika“, tedy lingvistika promluvy. Zatímco dřív 
se trvalo na tom, že předmětem lingvistiky může být jen jazykový systém, dnes to již 
většinou neplatí. I když se najdou tací, kteří se ho stále drží. Pole zájmů lingvistiky se 
tedy neobyčejně rozšířilo. Mám dojem, že právě na okrajových univerzitách věnují 
komunikačním otázkám hodně pozornosti, jak ukazuje tematika příspěvků ve sbornících 
z jejich konferencí. Organizačně jsme myslím úspěšní, nejen co se týče spolupráce mezi 
bohemistikami na jednotlivých univerzitách, ale i se zahraničními bohemisty. Myslím, že 
byl výborný například nápad kolegyně Světly Čmejrkové pozvat sem v roce 2001 
u příležitosti 90. výročí založení Ústavu zahraniční bohemisty na konferenci Setkání 
s češtinou, z níž vyšel i stejnojmenný sborník. 



  

Podstatnou složkou rozvoje bohemistiky je i situace a stav jazyka. V současnosti se 
v souvislosti s vývojem jazyka hodně mluví o globalizaci světa a hybridizaci jazyka, 
způsobené migrací lidí, míšením a zvyšováním míry jazykového kontaktu. Objevily se 
převratné technické možnosti komunikace, které jsou zdrojem zcela nových 
komunikačních situací a témat, jako například jazyk chatu, jazyk e-mailu atp. O těchto 
věcech se u nás píše hodně a jde o zajímavé věci. Někteří reptají: „Copak tohle je 
lingvistika?!“ Ale kdo jiný bude o těchto věcech psát, když ne my? Máme pořád dokola 
rozebírat jenom romány a odbornou literaturu? Když jevy z této oblasti dnes 
nezachytíme, utečou nám. Příznakem současné doby je rychlá změna, která neustále 
probíhá. Slang se například vždy rychle měnil, ale dnes se mění ještě daleko rychleji. 
Jedno slovo vypadne z kontextu, jiné se na jeho místo rychle natlačí. Pokud tohle hned 
nezachytíme, nezachytíme to už nikdy. Většina laiků však bohužel vidí lingvistiku jako 
něco, co si všímá zejména psané literatury a především pravopisu a jazykové správnosti. 
 
VP: Nevyvstává nebezpečí, že na úkor touhy zachytit podobu nejrůznějších typů 
komunikace nezbude prostor pro teoretický popis jazykového systému, který komunikaci 
umožňuje?  
FD: Jistěže. Ideální by byla strategie rovnovážné tematické dislokace mezi popisem 
jazykového systému a procesu komunikace. To se však dá v praxi těžko vynutit. Je 
důležité si uvědomit, že znalost systému a dovedností, kterou mají uživatelé daného 
jazyka uloženy v mysli a která je jim k dispozici pro vytváření promluv („komunikátů“ 
podle Karla Hausenblase), může badatel zjišťovat právě jen skrze tyto promluvy. – 
Zkoumání běžně mluvených projevů inicioval u nás Karel Hausenblas už roku 1962 na 
slavistické konferenci v Brně. 
 
LV: Také se mi zdá, že se v současnosti hodně lidí uchyluje k analýzám nových typů 
textů. Zejména na konferencích mladých lingvistů tvoří většinu příspěvků, a podle mě už 
to začíná být docela i nuda. 
FD: Nebo lingvistické biografie, kdy se zkoumá, jak se jednotlivci na určitém území 
jazykově vyvíjeli, jak měnili svou jazykovou identitu atp. Je to jistě zajímavé, ale jak tyto 
individuální příběhy a subjektivní rozhodnutí zobecňovat? Kolik by jich mělo být, 
abychom mohli se zobecňováním začít? Shromažďovat jednotlivé „case studies“ 
rozhodně nestačí.  
 
VP: Právě proto jsem tenhle druh lingvistické analýzy dělat přestala. Nelákal mě tolik 
jako snažit se jako jazyko-vědec popsat a vysvětlit alespoň část systému, jehož existence 
je za fungováním jazyka přítomná. Neříkám, že není potřeba věnovat se využití jazyka 
v komunikaci, ale přijde mi, že ta nejvlastnější lingvistická práce se v Čechách dělá buď 
strašně málo, anebo vůbec ne.  
FD: Souvisí to s iniciativou směřující k vytvoření nové gramatiky češtiny. Máme sice 
důkladnou třídílnou akademickou mluvnici, pod kterou jsem spolupodepsán, ale že by se 
podle ní někdo učil, se říct nedá, a také k takovému účelu asi nebyla zamýšlena. Je tu sice 
snaha, vycházející od docenta Františka Štíchy, napsat novou velikou mluvnici, ale 
takové dílo je spojeno i s otázkou kolektivní práce. Jak velký by měl být takový kolektiv 
a do jaké velikosti kolektivu je společná práce únosná? Co je pro kolektivní práci vhodné 
a co naopak ne? Kdo se do takové práce hodí a kdo ne? Jaké vlastnosti by měl mít a co 



  

všechno by měl dělat vedoucí? Jde o dost složitou záležitost a nejsem si jistý, zda takový 
obrovský kolektiv, jaký dal kolega Štícha dohromady, je pro takovou práci vhodný. Je 
samozřejmě dobré, když spolupracuje tolik lidí, diskutují spolu, na leccos přijdou 
a leccos si povědí, ale je otázka, může-li na takovém základě vzniknout jednotné dílo, 
jakým má být gramatika.  
 
VP: Souhlasím s tím, že pouze velký kolektiv kvalitu mluvnice nezajistí. Gramatika přeci 
předpokládá i nějakou jednotnou koncepci, nemá to být jen sborník jazykovědných 
příspěvků.  
FD: Koncepce je při tvorbě mluvnice základ. Ať je akademická mluvnice jaká chce, 
takovou koncepci měla, byť se ji nakonec nepodařilo celou zrealizovat. Jejím 
vypracováním práce na mluvnici začínala. Tvořili jsme ji společně s Miroslavem 
Komárkem, Miroslavem Greplem, Janem Kořenským a Zdeňkem Hlavsou. Publikovali 
jsme ji ve Slově a slovesnosti a v Zeitschrift für Slawistik. Koncepce nevznikla v žádném 
případě hned, ale byla výsledkem dlouhých diskusí. Mezinárodní komitét slavistů měl 
komisi pro gramatiku, v jejímž rámci jsme hodně spolupracovali s Poláky, protože i oni 
měli zájem na vytvoření velké národní gramatiky. Pravidelně jezdili buď oni sem, nebo 
my k nim, a díky tomu jsme si mnoho věcí ujasnili. Až na základě těchto setkání vznikla 
výchozí teoreticko-metodologická úvaha mluvnice. V mluvnici se však již všechno 
nerealizovalo tak, jak bychom si byli představovali. Právě proto, že bylo nutno přibrat 
i jiné lidi, kteří nebyli součástí původní skupiny. Některé věci se upravovaly, některé 
přidávaly, některé úplně chybí. Formální morfologie není v akademické mluvnici udělána 
nejšťastnějším způsobem. A pokud jste si všimli, v syntaxi chybí výklad o shodě, i když 
v češtině je to dost zajímavý jev, navíc prakticky důležitý. Takových věcí by bylo víc. 
Zato se tam však nově objevil oddíl o textu a textové lingvistice, což považuji za úspěch.  
 
VP: Jak vytvořit správný lingvistický kolektiv? Už jste tuhle otázku naťukl, ale mohl 
byste o zásadách dobrého pracovního týmu ještě pohovořit? Co se vám konkrétně 
osvědčilo? 
FD: Na knize o větných vzorcích jsme pracovali jenom v menším týmu, a to se opravdu 
osvědčovalo. Dobře jsme si rozuměli a pravidelně jsme se pracovně scházeli. Nejprve 
jsme v roce 1973 vydali přehledové dílo Práce o sémantické struktuře věty, kde byly 
rozebrány nejrůznější současné i starší teorie větné sémantiky. Vydal ji Ústav vlastním 
nákladem, ale práce se hned rozebrala a byla myslím dost užitečná. Samotný soubor 
Větné vzorce v češtině vyšel dokonce ve dvou vydáních, což mě opravdu překvapilo, 
protože podíváte-li se dovnitř, je to samý vzoreček, a kdybych já sám to chtěl teď 
studovat, nevím, jestli bych ještě všechno uměl.  
 
VP: Třeba je to proto, že lingvisty formální, explicitní způsob vyjadřování nějakým 
způsobem láká… 
FD: Asi ano. Je důležité dodat, že na koncepci větných vzorců byly založeny i oba velké 
slovníky vazeb, Slovesa pro praxi z roku 1998 a nedávno vyšlý Slovník slovesných, 
substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 
 



  

VP: Je pravda, že váš článek Pokus o strukturní analýzu slovesných významů z roku 
1971, jehož myšlenky pak byly zapracovány do teorie větných vzorců, pro mě 
představuje něco, k čemu se vždycky znovu vracím, protože jde o práci plnou inspirace. 
FD: Moje analýza slovesného významu vzbudila značný ohlas. Dokonce jsem dostal 
dopis od instituce, která se zabývá klasifikací oborů lidské práce a které se můj rozbor 
zdál být zajímavým zdrojem přístupu. Výborně pak tuto problematiku rozpracoval Petr 
Karlík jak v Příruční mluvnici češtiny, tak ve Skladbě češtiny. Najdete tam veškeré 
sémanticko-valenční typy a podtypy. 
 
VP: Co je pro vás v lingvistické práci hlavním hnacím motorem? Co vás u lingvistiky 
drží? Nebo byla někdy naopak chvíle, že jste s ní chtěl seknout? 
FD: Seknout asi ne, ale že jsem si řekl, že jsou užitečnější a potřebnější věci na světě než 
lingvistika, to mnohokrát ano. Byl-li jsem však jednou vyučen lingvistickému řemeslu, 
nemohu tedy přeci jít na medicínu.  
 
LV: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Byla by i taková „důležitější“ povolání, která byste 
dělal lépe než lingvistiku? 
FD: Na to se nedá odpovědět. Vždycky mě například zajímala hudba a docela rád bych 
dělal muzikologii. Zajímá mě také filozofie. Vlastně mne zajímají nejrůznější obory, 
včetně přírodovědných, pokud přinášejí poznatky, které bych mohl nějak aplikovat ve své 
práci a které otvírají nové, hlubší pohledy do struktury podivuhodného světa kolem nás 
i v nás. 
 
LV: Když jsem četl na vysoké škole vaše studie o intonaci, říkal jsem si, že jste asi musel 
mít dobrý hudební sluch, protože kde byste tehdy nahrával? 
FD: Nic jsem nenahrával, poněvadž jsem neměl žádný nahrávací přístroj. Všechno bylo 
odposloucháno a zapisováno na lístky. Zapisování na lístečky byla opravdu úmorná 
práce, dodnes si pamatuji, jak jsem se s ní mořil. Tehdy jsem však začínal a byl jsem 
vděčný, že na něčem mohu pracovat.  
Proto se také Havránek, než mi téma intonací zadal, ptal, mám-li dobrý hudební sluch 
a dobrou zvukovou paměť. Přeříkal jsem si slyšené, pak jsem šel k pianu a přehrál jsem si 
to, i když samozřejmě vím, že intonační intervaly neodpovídají hudebním intervalům. 
Třebaže takové pokusy byly: Duncan Gardiner, který studoval jeden čas v Praze, 
zpracoval v roce 1980 intonaci češtiny na hudebním základě v knize Intonation and 
Music: The Semantics of Czech Prosody. Všechny intonační vztahy se snažil 
interpretovat v terminologii hudebních intervalů, jako např. sekunda, malá tercie atp. 
Napsal jsem na toto dílo dost nepříznivou kritiku, protože takhle to opravdu není. 
Intonace v řeči se někdy může hudbě blížit, například v emocionálním projevu, kdy 
člověk téměř zanotuje, ale ne obecně.  
 
VP: Co se vám na lingvistice nejvíc líbí? 
FD: Líbí se mi, že studuje něco, co je podstatnou součástí každé lidské bytosti. Pro jazyk 
se používají různé metafory, jako nástroj, struktura, živý organismus. Jazyk však není 
nástroj jako každý jiný nástroj. Není jako tužka, kterou můžete zahodit a koupit si jinou 
nebo kterou můžete ztratit. Je to něco, co je hluboce vloženo do nás samých, co je 
takříkajíc součástí lidského organismu. Profesor Bohumil Trnka mluvil o tom, že jazyk 



  

prožíváme a prožívání jazyka je naší inherentní součástí. Tohle je věc, kterou Pražská 
škola zanedbala, emocionální stránky jazyka si příliš nevšímala. S prožíváním jazyka 
přišel až Trnka v práci Jazykozpyt a myšlenková struktura doby ve Slově a slovesnosti 
v roce v 1948. Zajímavě o tomto tématu psal i Jakobson. Důležitost jazyka není fráze. 
Udělejte myšlenkový pokus a vylučte jazykovou komunikaci na pár hodin ze svého 
života a hlavně ze života společnosti. Schopnost jazykové komunikace je integrální 
součástí všech lidských bytostí. Nerodíme se samozřejmě s konkrétním jazykem, ale 
rodíme se s předpoklady pro osvojení si jazyka a pravděpodobně existují obecné rysy, 
které mají všechny jazyky.  
Jazyk souvisí i s biologií. Když se dnes zkoumá přenos genetické informace, mluví se 
o „přepisu“ či „transkripci“ kyseliny DNA na RNA, při němž se užívá něčeho jako 
„písmen abecedy“. Jde samozřejmě o chemické procesy, ale jejich organizace je taková 
jako v lidské řeči. Základem jsou jednotky, které odpovídají fonémům, ty jsou uskupené 
do větších řetězců, pak následují pauzy, pak uskupení do větších celků. Tak to prostě je. 
Je otázka, zda je vzájemná obdoba s nejzákladnější obecnou organizací přirozeného 
jazyka více méně náhodná, a nebo zda jde o zákonitost, a tedy o tentýž princip, který se 
jen opakuje na různých rovinách. Tohle mi tedy přijde na lingvistice zajímavé, i když 
jsem v tom směru nikdy nic konkrétního neudělal; hypotézy totiž vyžadují k ověření 
spoustu experimentální práce.  
 
VP: Myslíte si, že se v lingvistice uplatňuje spíš individuální práce, anebo je důležitější 
umět se opřít o kolektiv? 
FD: Záleží na tématu a na materiálu. Jsou věci, u nichž je lépe, když je člověk promyslí 
sám a sám zpracuje, a jsou věci, které vyžadují širší kolektivní spolupráci. Žádný vědec 
nikdy nic netvoří úplně sám. Vždycky se o problému hovoří, vzájemně se domlouvá, 
vypráví jinému.  
 
VP: Vedle vědeckých prací jste se ve svém plodném lingvistickém životě zabýval 
i popularizací jazykové problematiky pro širší veřejnost, a to zejména v oblasti jazykové 
kultury. Měla by podle vás mít lingvistika dopad na běžný život, a pokud ano, v čem? 
Jaký je vztah lingvistiky k praxi?  
FD: Existuje přímo celý obor zvaný aplikovaná lingvistika, který se zabývá praktickým 
využitím jazykovědy. Jazyková kultura představuje jednu z mnoha možných praktických 
aplikací, a to velmi důležitou. Používají se pro ni různé termíny, jako „Sprachpflege“, 
„language cultivation“, „language planning“, „language policy“, „linguistic management“ 
atp., ale vesměs tyto koncepty vycházejí nakonec z teorie Pražské školy a jejích tezí 
týkajících se spisovného jazyka a jazykové kultury. Teze byly sice šity na míru tehdejší 
češtiny, ale jejich základní myšlenky platí obecně a v cizině, hlavně ve slovanských 
zemích a v Německu, byly velmi živě přijímány. Zejména rodilý Nor Einar Haugen, 
který působil v Americe, ale zabýval se hlavně norštinou, na nich postavil celou svoji tzv. 
ekologii jazyka (zahrnující i jazykové plánování a standardizaci). Na nově vznikající 
jazyky aplikoval pražské pojetí spisovného jazyka a jazykové kultury Paul Garvin, na 
další, zejména asijské jazyky mladší generace badatelů, jako Jiří Neustupný, Joan Rubin, 
Björn Jernudd a někteří indičtí sociolingvisté.  
 



  

VP: Zmínil jste příklad norštiny, která je na tom velice podobně jako čeština, navíc mají 
Noři dvě spisovné variety, bokmål a nynorsk, jelikož cítili potřebu vytvořit si i varietu, 
která se vymezuje vůči dánštině, na níž byl bokmål založen. Praktickou situaci tam však 
řeší jinak, neboť v mluvené řeči používají důsledně dialekty. Naopak, bylo by 
považováno téměř za zpronevěru či faux pas, kdyby například politik ve veřejném 
projevu nemluvil nářečím kraje, ke kterému přísluší, ale snažil se připodobnit nějaké 
neutrální spisovné variantě. V oficiálním psaném textu se však drží spisovné norštiny, 
která je od mluvené značně rozdílná. Strávila jsem teď v Norsku asi tři roky, na 
univerzitě nás naučili bokmål, ale když jsem pak přišla do kontaktu s rodilými mluvčími, 
ze začátku jsem jim téměř nerozuměla… 
FD: U nás se často zdůrazňuje, jak velký je rozdíl mezi běžně mluveným a spisovným 
jazykem, ale takové rozdíly existují ve všech kulturních jazycích a leckdy jsou daleko 
větší než v češtině. Zajímavá je z tohoto hlediska například situace němčiny. Záleží však 
na struktuře jazyka. V češtině se rozdíly projevují hlavně v morfologii, v angličtině to 
nemůže být v morfologii, ale bude to ve výslovnosti. Vzpomínám si, že když jsem byl 
v roce 1966 v Kalifornii, zúčastnili jsme se se ženou výletu k moři do Monterey a při té 
příležitosti jsme jednou seděli u stolu se zhruba stejně starým americkým párem. S paní 
jsme se krásně dorozuměli, pocházela totiž ze severovýchodu Spojených států, ale muži, 
který byl lékař pocházející z jihu, nebylo vůbec rozumět. Kupodivu poměrně malé jsou 
rozdíly v ruštině, ale i tam existují. Jenom u nás se pořád dělá, jako by to byla nějaká 
naše národní hanba.  
 
VP: Tady vyvstává spíš otázka, jak k takové rozdílnosti přistupovat v praxi. Myslíte si, 
že je o jazyk třeba nějak pečovat? Že potřebujeme instituci, která se péčí o jazyk zabývá? 
FD: Závisí to na národní tradici. Zda je o jazyk třeba „pečovat“? Lingvisté si musejí 
užívání jazyka všímat. Zda je třeba nějaké speciální instituce? V Německu ji mají, 
v Maďarsku a v Polsku také, v Americe ne. Ovšem málokterý národ má takový zájem 
o správný jazyk jako Američané. Nedovedou si představit, že by k tomu účelu měli 
nějakou speciální instituci, ale vydává se tam spoustu příruček a zejména slovníků, které 
se správnému jazyku věnují, přičemž Websterův slovník je něčím jako normou. Paul 
Garvin rozlišoval „academy-governed codification“ a „free-enterprise codification“. Je 
zřejmé, že v Americe panuje „free-enterprise codification“. Každý si může o tomto 
tématu bádat a vydat, co chce, a vydělat na tom. Společnost to nemusí nebo může 
přijmout, i když s rizikem, že to budou hlouposti. V jiných státech se však setkáváme spíš 
s tendencí k akademickému řešení. 
Myslím si, že akademicky daná kodifikace či standardizace je potřebná; lidé ji chtějí 
a shání se po ní. Jsou samozřejmě lidé, kteří se o jazyk vůbec nezajímají a jejich 
vyjadřování je jim jak se říká putna. Na druhé straně jsou lidé, kteří jsou až strašidelně 
konzervativní. Ale jsou lidé, kteří se přirozeně chtějí dovědět, zda jsou věci tak či onak. 
Proto se obracejí na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český: stejně jako chceme radu 
v jiných věcech, vyžadujeme ji i ve věcech jazyka. Každý má obecnou představu, že 
existuje jistý řád, že něco je horší a něco lepší, něco je správnější a něco méně vhodné. 
Lidé jsou tak zkrátka naprogramováni. Týká se to oblékání, týká se to společenského 
chování – panuje třeba určitá sdílená představa správného chování na bále – proč by se 
totéž nemělo týkat i jazykového chování? Touha být správný, touha poučit se, zda je něco 
lepší či horší, je obecná kulturně antropologická vlastnost, proto bychom ji neměli lidem 



  

upírat v oblasti jazyka. Lingvisté mají povinnost pomoci mluvčím daného jazyka 
zorientovat se, společnost to od nich očekává. Dalo by se téměř říci, že jsou jí za to 
„placeni“. 
V českém lingvistickém prostředí se diskuse o spisovném jazyce a jazykové kultuře 
periodicky navrací a v současnosti je opět velmi živá. Chybí tu však dobrá vůle se poučit 
z toho, co již bylo napsáno. Mnozí zdůrazňují, že je třeba bojovat proti preskriptivnosti 
kodifikace. Přitom už Miloš Dokulil velice krásně popsal, jak je potřeba na kodifikaci 
nahlížet. Psal jsem o těchhle otázkách na mnoha místech, naposledy ve sborníku 
k životnímu jubileu Jiřího Krause Oratio et ratio, příspěvky mám i ve sbornících 
z předešlých konferencí věnovaných spisovnosti v Olomouci a Brně: Spisovná čeština 
a jazyková kultura 1993 a Spisovnost a nespisovnost dnes z roku 1996. O kodifikaci jsem 
mluvil už ve své přednášce o dialektických tendencích ve vývoji spisovných jazyků roku 
1968. Podrobně jsem pak tyto otázky rozebral roku 1979 ve sborníku z mezinárodní 
konference Aktuální otázky kultury jazyka v socialistické společnosti. Tento příspěvek byl 
také přeložen do sborníku Reader in Czech Sociolinguistics, jejž uspořádali v roce 1987 
Jan Chloupek s Jiřím Nekvapilem. 
 
VP: Mluvil jste o nutnosti zachytit vývoj bohemistického bádání ve světě. Jaké je 
současné postavení české jazykovědy v kontextu zahraničního obecnělingvistického 
výzkumu? 
FD: Pražská funkčně-strukturální škola je stále pojem, který má ve světě obecné 
lingvistiky dobrý zvuk. Mnoho pro její propagaci udělal profesor Josef Vachek. Většinou 
bývá spojována zejména se jménem Romana Jakobsona – s jeho distinktivními rysy ve 
fonologii a jeho teorií funkcí. Pod pražským funkcionalismem se myslí šest 
jakobsonovských funkcí, které jsou rozšířením bühlerovského trojčlenného 
komunikačního schématu o funkci fatickou, metajazykovou a poetickou či estetickou, 
kterou zavedl Jan Mukařovský.  
V současnosti má u nás velmi dobré kontakty s cizinou skupina kolem Petra Sgalla. Měla 
je i dřív a má je stále. Dovedou se uplatňovat, mají dobré vybavení a jezdí často do 
zahraničí. Například Eva Hajičová pobývá velice často v zahraničí, zároveň však pracuje 
tady a je obdivuhodné, co všechno zvládne.  
 
VP: Máte pravdu, že pokud jsem se v zahraničí mezi lingvisty setkala s tím, že je jim 
někdo ze současných českých lingvistů známý, byla to profesorka Eva Hajičová.  
FD: Ano, je to tím, že Eva Hajičová je výborná organizátorka a výborná učitelka, která se 
umí o své studenty starat. Velkou roli hraje i to, že umí dobře anglicky, dokáže například 
na konferencích navázat spolupráci se zahraničními vědci.  
Jméno máme ve světě i v oblasti analýzy dialogu. V Ústavu pro jazyk český při Akademii 
je oddělení textové lingvistiky a konverzační analýzy, což je trend, který se momentálně 
prosazuje v lingvistice ve světě. Tři dámy, které se u nás především tomuto tématu 
věnují, Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová a Olga Müllerová, jsou ve světě dobře 
známy. Jsme členy International association of dialogue analysis, jsme zváni na jejich 
akce a figurujeme ve všech sbornících z jejich pravidelných každoročních konferencí. 
Nejprve jsem působil ve výboru této organizace já, dnes v něm působí Světla Čmejrková.  
Stejně tak v oblasti jazykové politiky a jazykové kultury, zejména v kruzích, které se 
zajímají o záležitosti nově se konstituujících spisovných jazyků, se hodně pracuje s naším 



  

pojetím. Já sám jsem přispíval do několika sborníků zaměřených na tuto sféru aplikované 
lingvistiky. Avšak i o práci v jiných oborech se o nás ve světě ví. 
 
VP: Jaké jsou podle vás zásadní počiny české lingvistiky po roce 1989? 
FD: Nedá se říct, že by tu od dob Pražské školy byla nějaká zásadně nová inspirace. Jistě 
obdivuhodná je práce, kterou dělá Petr Sgall a jeho kolektiv. Na podkladě reálného 
materiálu korpusu vykonali kus velké práce. Celkově bych řekl, že jejich koncepce 
funkčního generativního popisu je promyšlený komplex, jehož složky jsou podrobně 
rozpracovávány a výsledky leckdy opakovaně prezentovány v množství publikací; 
souhrnné představení FGP jako uceleného teoretického systému však postrádám. 
Komplex FGP se vyvíjel (a vyvíjí) kritickým zpracováváním a postupným 
inkorporováním různých teoreticko-metodologických koncepcí a konceptů, jak je přináší 
světová lingvistika. Naposledy to byl Chomského koncept „jádrové gramatiky“ spolu 
s „příznakovostí“ (nikoli v pojetí Jakobsonově); Sgall ve svém článku ve Slově 
a slovesnosti dokonce píše, že respektovat toto členění je nutné. Není pro mě také zcela 
pochopitelné, proč svůj popis nazývají hybridním výrazem „funkční generativní“; je totiž 
jen zčásti generativní a jen zčásti funkční. V čem je jejich teorie generativní? Na 
generativní teorii Noama Chomského se mi ze začátku líbilo, že mohu jazyk analyzovat 
a popisovat procesuálním způsobem, tedy tak, jak se postupně utváří. (Je ale opravdu 
podivuhodné, kolikrát se Chomsky za dob svého působení v lingvistice proměnil. Paul 
Garvin mi tohle velmi dobře vysvětlil: „Víš, Franto,“ říkal mi, „v Americe musíš každých 
pět let přijít s něčím novým, jinak jsi mrtvý muž.“ Podíváte-li se na Chomského, on tuhle 
podmínku naprosto splňuje.) Nic takového, jako byl u generativistů původní proces 
derivace jazyka, však ve funkčním generativním popisu nenajdeme, ačkoli se Petr Sgall 
snažil některé momenty Chomského koncepce spojit s jejich přístupem. Jejich „funkční“ 
navíc znamená „sémantický“, nejde o „funkční“ v teleologickém smyslu, v jakém tento 
pojem většinou užívala Pražská funkčně-strukturalistická škola. Samo označení „funkční 
generativní“ tedy není příliš jasné, hodí se však jako dobrá viněta a „trademark“.  
 
VP: To ano, možná se takový název dobře prodává, ale je matoucí. Než jsem odjela 
z Prahy studovat do zahraničí, domnívala jsem se coby naivní student, že na Ústavu 
formální a aplikované lingvistiky se opravdu dělá generativní gramatika, a okruh kolem 
Petra Sgalla jsem chápala jako reprezentanta české větve generativního popisu. Teprve 
když jsem měla možnost působit na pracovišti, kde se k popisu systému fungování jazyka 
skutečně využívala teorie generativní gramatiky, došlo mi, že u nás žádný generativní 
popis neděláme. Moment postupné derivace ve FGP zcela chybí, jde o statickou, byť 
vícerovinnou deskripci. Jediné, co je oběma popisům společné, jsou stromové struktury – 
ale stromový graf přeci mohu využít kdekoli.  
FD: Totéž platí pro závorkovací notaci: uzávorkování větné struktury jsem našel již 
v Gebauerově mluvnici! Co tedy ale FGP vlastně je, když není v pravém slova smyslu ani 
funkční, ani generativní? Jde na prvním místě o závislostní popis, jak o tom psaly 
zejména Eva Hajičová a Jarmila Panevová: Vztahy ve větě se ve FGP převádějí na vztahy 
závislostní. Pojem závislosti však má s generativismem i s funkčností málo společného. 
Závislost jako základní pojem české syntaxe navíc najdeme v té či oné verzi ve většině 
českých mluvnic. Novum FGP je v tom, že spojili závislostní přístup a stratifikační 
princip s prací založenou na korpuse a počítačích a využívají princip závislosti při 



  

anotování počítačově zpracovaného korpusového materiálu. Vlastní anotování ale 
vyžaduje i existenci teoreticky podloženého náčrtu soustavného popisu gramatického 
systému češtiny, který by byl po diskusi obecněji přijat.  
Do FGP byla kromě toho zakomponována teorie aktuálního členění, která do něj příliš 
nezapadá. Říká-li Petr Sgall, že do systémového popisu jazyka nepatří to, co je 
podmíněno kontextem, pak do něj nepatří aktuální členění, jelikož to je na kontextu 
závislé. Je pravda, jak tvrdí Petr Sgall, že někdy aktuální členění zasahuje do významu. 
Najdou se příklady, kdy dvě věty se stejným lexikálním obsahem a se stejnou referencí, 
ale s různým aktuálním členěním nemají stejnou pravdivostní hodnotu. Jde však jen 
o jednotlivé případy, přesahy, ze kterých nemůžu vyvozovat obecnou přítomnost 
aktuálního členění v hloubkové struktuře. Přesahy či periferní jevy se vyskytují ve všech 
oblastech; psal jsem o tomto tématu spolu se Zdeňkem Hlavsou ve Slově a slovesnosti 
někdy začátkem 80. let. 
Petr Sgall a jeho kolektiv se drží metodologické zásady, že vše musí byt dokazatelné 
nějakou formální operací, např. transpozicí, parafrází, a tam, kde to možné není, si už jen 
neopodstatněně domýšlíme. Jenže copak my víme, jak máme znalost jazyka uloženou 
v hlavách? Nikdo z nás to neví. Tak, jak to nalézáme v gramatikách, to asi není. To je to, 
co mě na lingvistice fascinuje: kdybych dnes mohl něco studovat, studoval bych možná 
neurolingvistiku, to by mě opravdu bavilo. Do hlavy se samozřejmě nikdy úplně 
nepodíváme, ale již dnes jsou zobrazovací metody, které v oblasti fungování mozku při 
produkci a percepci jazyka mnoho dovolují.  
 
VP: Přijde mi jako úžasná možnost propojit znalosti lingvisty s poznatky, které můžeme 
získat výzkumem fyziologie mozku. Jde o úplně nový zdroj dat, který umožňuje mnohem 
osvícenější pohled na jazyk a problematiku univerzálnosti jazykového systému.  
FD: Zabýval jsem se v tomto směru nějaký čas vztahem kognitivního a emocionálního 
poznání. Vždycky se od sebe oddělovalo, ale pak se ukázalo, že kognitivní je 
i emociogenní a emotivní je kogniciogenní. Chillský biolog zabývající se teorií poznání 
Humberto Maturana napsal, že podíváme-li se na tuto problematiku z neurologického 
hlediska (někdy se mluví přímo o pohledu „brain linguistics“), můžeme v hlavě ve vztahu 
kognitivního a emocionálního pozorovat jen nekončící tanec v síti interagujících 
elementů.  
O výzkumu jazyka skrze výzkum mozku přemýšlel už Vilém Mathesius. Když uvažoval 
o tom, jak můžeme poznat jazykový systém, říkal, že je to možné jen skulinkami, které se 
objevují, jednak když se cizinec nebo dítě učí jazyk, jednak když dochází k duševním 
a nervovým poruchám, které mají jazykový důsledek.  
 
VP: Opravdu si tohle uvědomoval už Mathesius? „First language and second language 
acquisition“ a „Language impairments“ jsou přeci i dnes hlavním zdrojem informací 
o tom, jak je jazykový systém uspořádán a zda existuje něco jako univerzální gramatika.  
FD: Ano. Je vidět, že bystré pozorování (a sebepozorování) a tvořivé uvažování spolu se 
zvídavou představivostí mohou odhalit mnohé, k čemu se v budoucnu teprve dojde.  
 
LV: Když jste hovořil o nesnášenlivosti mezi lingvisty za dob Kroužku, uvědomil jsem 
si, že skupinové boje jsou něco, co v české lingvistice pořád přetrvává. Proč? Objevují se 
všude, anebo je jimi česká jazykověda typická? Když například generativisté přijedou na 



  

nějakou konferenci, není s nimi možné diskutovat. Panuje všude mezi lingvisty taková 
nevraživost? Proč se vyjadřují jedni lingvisté pohrdavým způsobem o názorech jiné 
skupiny? 
VP: I já považuji za jeden z největších nedostatků české lingvistiky její rozdrobenost 
a vzájemnou antipatii. Vnímám to hlavně jako student: první bariéra je už mezi Ústavem 
českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem Českého národního korpusu, další mezi 
bohemistikou a obecnou lingvistikou, lingvistika na filozofické fakultě se zase dívá 
s podezřením na lingvistiku „za vodou“. Stranou toho všeho navíc stojí jazykovědný 
ústav při akademii.  
FD: Osobně nemohu říct, že mám například funkční generativní skupinu kolem Petra 
Sgalla nerad. Jestli mi na tomhle okruhu něco vadí, je to jeho přehnané „sebefandovství“. 
Mají tendenci hledat a zdůrazňovat v přístupech druhých jenom to, co nějak potvrzuje 
jejich vlastní teorii. Samozřejmě, že mají právo chápat svůj způsob dělání lingvistiky jako 
ten nejlepší možný, ale neměli by se chovat tak, jako by pro ně jiný přístup k lingvistice 
nic neznamenal. Může to být kontraproduktivní.  
 
LV: Mám dojem, že totéž platí také o generativních gramaticích, jako jsou profesor Petr 
Karlík nebo docentka Ludmila Veselovská. 
VP: Myslíte si, že tito lidé nejsou schopni diskutovat? 
FD: O Petru Karlíkovi si to nemyslím. Považuji ho za opravdu výjimečně nadaného 
lingvistu. I když mám dojem, například na základě jeho posledního článku, že toho hodně 
poví, ale člověk se v tom někdy těžko orientuje.  
 
VP: Co vy považujete za největší handicap současné české lingvistiky? 
FD: Jako hlavní nedostatek vidím, že je u nás slabě zastoupena střední generace, tzn. 
zhruba čtyřicátníci. Nevím, zda je to dáno politickou situací, která tu panovala, nebo snad 
tím, že si mnozí vynikající lingvisté nevyškolili dost dobrých žáků. Ale na tak závažnou 
otázku se nedá odpovědět jednou nebo i více větami, věc by si zasloužila hlubší rozbor.  
 
VP: Přijde mi, že jsme proto jako současní studenti lingvistiky v poměrně obtížné situaci. 
Nemáme na koho navazovat, poněvadž mezi našimi učiteli na filozofické fakultě chybí 
opravdové lingvistické osobnosti.  
FD: Je tomu tak, srovnáváte-li dnešek se situaci, kdy na fakultě působili nesporní 
velikáni, jako byli Havránek, Mukařovský, Mathesius, Skalička, Trnka a také Šmilauer. 
Ale i mezi jejich žáky se objevili výrazní vědci a učitelé. V bohemistice to byl ze starších 
Alois Jedlička, mladší Karel Hausenblas a z ještě mladších Alexandr Stich. Ti se oboru 
a studentům věnovali velmi obětavě a i oni vychovali řadu dobrých žáků. Vždyť 
například k Hausenblasovým žákům patří takoví představitelé současné bohemistiky 
a stylistiky, jako jsou profesorka Alena Macurová, profesor Petr Mareš, docentka Olga 
Müllerová a doktorka Jana Hoffmannová z Ústavu. Řekl bych však, že dnes nejsou na 
fakultě všechny bohemistické podobory zastoupeny stejnoměrně a že zejména studium 
gramatického systému češtiny není dostatečně zajištěno: vedle výrazného vědce 
a horlivého učitele profesora Oldřicha Uličného, dnes však už seniora, se neobjevuje 
bohužel žádná výrazná vědecká osobnost a ukazuje se tu ona mezigenerační mezera. Ale 
zdá se, že postupně přicházejí nadějní mladí a mladé. Že ovšem máme nejednoho 
dobrého, ba i několik výborných gramatiků na jiných pracovištích, pražských 



  

i mimopražských, tady jen připomínám. A ještě mě napadá jedna věc: Je velmi 
pravděpodobné, že v obdobné situaci jsou, respektive byly či bývají i jiné obory; příklady 
by se snadno našly. Střídání generací silnějších a slabších, jakési postupné vlny, to je asi 
v přirozené povaze věci. Situace bezprostředně přítomné se nám navíc vždycky jeví 
v jiné perspektivě než události, od kterých už máme jistý historický odstup. 
 
LV: Co je tedy příčinou toho, že tu zeje taková díra? 
FD: Mohou tu působit dvě věci. Že si lingvisté nevychovali následovníky, může být 
zčásti vina jich samých, zčásti vina toho, že se žádní kvalitní žáci neobjevili nebo se 
objevili, ale utekli za hranice, a byli i kvalitní žáci, kteří se nemohli lingvistice věnovat, 
anebo konečně sami zběhli k jinému povolání. Lingvistika dnes nepatří 
k nejprestižnějším a nejatraktivnějším oborům – což ovšem znamená, že ti, kdo vytrvají, 
budou asi opravdu nadějní. 
 
VP: Považujete vy osobně někoho za svého nástupce nebo žáka? Jak moc si ceníte 
vztahu učitele a žáka a vzájemného předávání lingvistických zkušeností? 
FD: Přímé žáky jsem neměl, protože jsem na fakultě málo přednášel. Moje práce však 
mívaly mezi studenty ohlas. Například můj systém intonací se hojně využíval ve výuce 
a využívá se dodnes, byť by se už mohl třeba zpracovat jinak. Ale zdá se, že se stále hodí. 
Kolegové, kteří se mnou pracovali v Ústavu, ode mě jistě leccos pochytili. Za mého žáka 
se považoval Zdeněk Hlavsa; také jsem školil dvě výborné kandidátky věd, Ludmilu 
Uhlířovou a Naďu Svozilovou. Já jsem však zase mnohé pochytil od Miloše Dokulila. Je 
také hezká řádka těch, kdo se mnou svoji lingvistickou práci konzultovali (a pak většinou 
v předmluvě nebo doslovu ke své práci kvitovali). Vidím vztah učitel – žák tak, jak 
Vilém Mathesius kdysi pojmenoval vztah v PLK: jde o vzájemné dávání a přijímaní. 
Když jsem zkušenější, mohu dávat víc. Ale stejně tak si mohu od druhého také hodně 
vzít.  
Vedle vztahu učitele a žáka je důležitý vztah spolupracovnictví a v této věci jsem měl, 
můžu říct, celkem štěstí. Zpočátku byli mými spolupracovníky Karel Hausenblas a Miloš 
Dokulil, pak skupina, co připravovala teoretické základy synchronní mluvnice a skupina 
kolem Větných vzorců. A konečně po roce 1989 to byla doktorka Světla Čmejrková, dnes 
zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český. Její vědomosti a invence byly pro mě, když 
jsem se po letech v důchodu vrátil do Ústavu na ředitelský post, i pro Ústav velmi 
přínosné. Její iniciativní spolupráce se projevila jak v řadě vědecko-organizačních 
a publikačních aktivit akcí (včetně mezinárodních), tak v našich společných referátech 
a článcích. 
 
VP: Co nejvíc chybí české lingvistice a v čem je budoucnost české lingvistiky? 
FD: Česká lingvistika má poměrně dost pracovníků, ale jak už jsme o tom mluvili, 
v současné střední generaci jí chybí osobnosti. Ne že by jich předtím bývalo příliš 
mnoho, ale v generaci, která vstupovala do lingvistiky po 2. světové válce, se objevil 
slušný počet významných jazykovědců. Výrazné osobnosti se ovšem najdou i v dnešní 
generaci lingvistů kolem šedesátky – najdou se v Ústavu, na fakultách, ve skupině FGP 
i jinde. Jmenovat je raději nebudu, mohl bych někoho neprávem přehlédnout, anebo 
jiného přechválit. Pokud pak jde o „novou krev“, zdá se, že je situace nadějná, jak 
naznačuje současná jazykovědná produkce. I když nemusí být všechno zlato, co se 
třpytí… 


