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4E9.sspí
Y].Bdí.nÍr&ett{ěe&
Svodenn
Bychlý roavo$ teori'g {nfoilnggeo íxf,omgtí}y, taorlt
eúřlovacíob proítřďk*,
uatgtatíeké a etnJovd lÍxgv1rtí.
&y veúr b sáJnr o atgtítt',ku Jeeyka. x t{yť zatí,u $rqr po*
a&g Pouza ngJobecns-ig* adkota5"togtí'vatabu ueaí Jďnotlí*
Týild Jmytgvfui. ísTř í Jagyk{nnrfrí $prry a rrýrtarter tffitu s
{sJgr Jn gřgJmdn ře polcřsilůaf,aetb{sb qýgkrffi} uBřand nráo
analogtí' neJenr o gŤEvbě twtu, a}e t o Jetro stenářl.
Z nnhlaírtolskébo hlodígka Jo kmesnýa cdlen těabto
pxg{ fonnlovat
tg,kovou taor-J.Í t,I#lsskóbo a rřgd*rrsí'iB uná*
lgoko*narrtndbo tegtu, kterd by éovoltlg hosnot1t *r*\tndqr.|
p*taGmÍ uo$m nobtířnortt }n*by pm řtgnářg
ursítého vě}u,
alt tah{ a ut$ncnn rrahodnslrt, '*e}nu apůnob*mkt přÍ,apůro*
btt tffi híby Jagyhovdnnr optim.r čtmdřo, *r'Íř by ** tÍn ponrgwilt
a.rtoraks Evdbytnost *
Ímto oít nwí ůogařítelrý v ůshlgdrró dobE. c tffitu to*
ba Eltín nmrÍn* mobo. přortoág a*ÍgtuJe oolá řada uade].rl
tmtu * ítho mí.as'ní g u nág í ve gY6tě Jo vňnoYána nÍso.
řdásá posotaoil'L lnet{eetíckd a otgtísŤil.frkd te*r"11 tc6tru*
přtg}á }Í.tgtttu*a $o vĚaL v tdto gou?''ttoatí
Eeormdna
pgřza5 ná.lo. }sítm prdv$ v ilětgkd t.ítaratrrřg' p$í,
JgJín
rry.|tdv*nÍ
l Frfiopagov{'ť í &boll&éa qn.tĚ{tí r rrriře poardn{ atap
tí'tís}ých zdEonítogtÍ tenrtu gebát rra;vstšÍ rílobu, nttot
{Ít$ proobdgí oýu*unlíeí gtd.ut JgEykovóbo rývoíe, kt€lró &6*
bm rí'lnňJÍ nař u doapřIdbo oouvtn*Jí r $*bo ontlrgn& vývo*
sm í'nťgle&tuÁlnťe a tmoEÍon.stnťla.
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sa ad&laťtň d,rri&lgsrlsa"letýay lxo gta&ovít hrgrx!.gor ktg*
rd Jeou pro Jnaykovrí proailř.ed'ky dňtg&é lÍtorctur:r urřoné
ótenářgkful
vňlnr pravůěpod.obněadvaaad.
Jktfou
llveů'emíJc'dnotl1výob Jaaykovýgb cbnmHw.trtÍe
ilo vaá*
ágmýob vat*bů rrnnoěňujg*Jgí, v Jnksnr ctupnÍ' J$dnů cbng*kté.ld;tt,ka ovltvňHJe v$ecbny ogl;gtní { kařd*r a níab gvlristě'
so g!a{ škýtá pro budoucnogb mořnoat vypracovat takové po.
rtupy' ht€ré unořní úpravor Jedné ebaezkter{.stÍ&y gutong'.
tí.cky dogdbnnrt amřuy V Jí,ns cba,raktgr*Í"stícg.
ďnayL 'ffiÍh pro ůstí lae akmngt pře{wřÍ'.n re třÍ hle.
áícE,k t
1 . Jae bodnoty Jadnd Jazykmi.é aba,raktenrl.*tÍky aorrvío*..
JÍ a hgdnotan', JÍných Jargkovýcb cbnrlaktaril,gt'.k
2 , Jnk *g bodnoty Ja.ay&ovýcb gba,ra,ktoel"I'stÍ}nóuí v zá*
vÍ'glogtÍ na eocíÉlnÍcb po{nír*ácb, v níchř k'rí}'s
vanÍh{ a BB úře].ur k něumrř Ja urěous
3. Jak hdnoty Jngykgrrýoh charalcterqí'*tÍ,bgnrvi.gsJť g
obrabm a uaElsskfil stsvbrru textu,
treJnráae J.ze nalráat aorvíglogtl uvaítř porbonr Jegykoyýob o}ar.a&tqřtr'rtÍk, na$obtířnňJ{ naetí
Jagylrevýat cbarla}Ete*
rírtíBmÍ * tď}egkgrr *tarbgu twtul T tcmta sldntÍ'[ ra Bo*rrd&s fo*mrlgli'at nsktgÍ* rorrrrl'rfoatÍ usaí daaytovýa'. gbára1hĎ
tgřlgtíJrant uavaáJan B JaayEovrbí cbarukteríctÍ}m.t g ebap
m&tef!.stl,tt.'r'í vanílnr a ur.ěellí híhy. Yataben Jaayea a rm6.
ltotó gtasy textu ae budmo gabý'mt v Jínc prdcí.
Fouřttd postupy a vaore&
v n{ pnúcí
o* 1973 nnkted*telgtYí

ktararr v!,dalo v lnř
Álbe*ron1 by!.o na empÍ'r.!'ekáumta*

rl
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r{.Álu pro&dadno, ře Jaayk }mÍb pro &6tí urřemýcb nťruuýnvs*
bov$a ;tnryíaán gt Iíší předelrší.g v tĚcbto Jaaykových oba*ak.*
tm{.atÍ}ácbr rr{rn5ná é6rhs slova, po6et rog&íl.Býcb gIov v
po6et eúaffil.nálaÍcb gsetttT"il. $ou8grns rg uLása1o,
tntu'
ře urdítorr {lobrr rů* &r*J{ í der.$í obnEabtur!.rtí'&yr B&ssr
velítogt rktlpíny poiletatných a příd.arntýcb $nm' pořot a].ov
{lelĚícb nlř ataaov*ý poěct a].abl"k, dríl"kavšty atů.
Ze sdkl.ad Eářsní Jnne gvolíL1 $adwác't roarl.Ílqfcb Jaaykovýcb ebartktarl'gtilk r
páI}a glwal 1) prrběnrá čé1k8alovg ve gla,bÍ3áeb
a) po$e|. řbyř g rrícoglabíěnýcb glov
&dr}a * glořÍtoet věty.r
3) prennámd d'rítka vst;y vo a].oveob
1) poě*t podřa&{cícb spoj€ & a vatařqých aáJa*a
5} průrnsraýpoěe,t ěáre& na sto glov textu
6) posot BdgeísÁ]xťcb gwl.tírnl
Itr.}Árnť

glořgní tgtut

7) po6et roa&ílnýoh rlov v celku vĚeob cIov

B) pořat pdgtat[Ých Jmen
9) poě*t pš{darraýob Jnea

.Íín6 tg*tovd e}&1glítgrlgti}yl
Ic) prooanto rlov v přÍaó řBs'. rr Eellnr rsccb llov
11) poóot ogobnťob aáJrngn
|[yto cba'raktgrdatÍky byly rbouusny no pmsrtá ropcátůdn
vEor&rr ].00 ssO glov , Í& rl.ovo byla pokldůánr kařůá ckupí.n*
pÍnm gůitsloná a obou gtra,$ ggzgrmí. 8mrbor rlov byl wbrdn
g Ís0 bglrtrdrttglďcb
a r'lrěleatouauěsob }nÍb vyilanýob v5tšÍp
nou lt úllodsto]'gtvťe álbatros,
a ka,řd,6 knÍ}sr byl rvolen vro.
rse pstí gat slov (g; po$dtkar konce g tsí partÍí gtř$&r l.řůy
ISC rlo'v).
Yagra& }níb byl avolenr takr Bby víge p{n6 odpgríitrl tktt*
té$nful rogtořeaÍ populace tníh. .Íggykovéobgrrktend'gtÍ&y byxy

J

-3.24*
něřay vahlEdan k tŤgln nÍ.noJazykolnfu cbortktgr{.*t.lkáÍE kath
pro {stí,r přeúpokt.dóanóÚnilvěku ětendřů (paůxe "ptrladatol*
rlýeb ur.ě*í)r řrínrrr bíby (be}etr-te e r.msleokomarrěild}a
ůobs vruj.ku knt.by {př*d rok€Ío t91B, 1$18*]'945l po 19{s ) .
Boz!,ožerr{kath poóIe bodaot těchto c}nraHď,rtík
uveůgúov tabuloe ě. x.

ť8b. 1

Je

goRb.on{-}n.íohqqs1p
q|gffiJ.ap;í&gqcb
Fp.BxqÉ,q{
cnarakte.r{qÍ;4k

!Áí.uoJaryhová
ohari}tbrlatíka

sodnota
Absolutní
BelatÍrrní
cbaerakteríotÍJry. poset tqr:ít 6etnoct v Íí

Pseilnokláégn:Í
všk Btenáře

óo 9 ].et
I*LPlet
od :-2 le'b

83

hilb

uně1ea&o.
ncuěnd

55

lltwntuev

?5,$

33,5
4X'5

1{5

27 tfi
'i,2r5

přeé 19x8

eo

loro

3.9ls*f945
po 19{,5

36

LSrQ

beletrle

Doba yaní.ku
kn".thy

5a
67

1J[4

Tero

Bogg*b heřeó Jaxykovd chalrnk*sffístíky byl vyídilsa nn,
Ebále ob*abuJ{e{ deaet ateJnýcb .ínteztralů, Břtěgnnž B€ J tlÍžší.
ní E noJvyšsíní. boúy Ěksly bytr'vžd,y noJnířHd a neJvyBH bod*
noty aa}engnó v colóa veorkr* aofi hth. Y tabul.káeh pa'k byly
porondvdnv pořty kÍ'Íh gpa{laJťcf.*h dlo pť"éaluĚndboíntgfiralrr*
so *$!'Ětění' a{a posur5r v $lmoJoaykovýcb cba*.ahprdgbl.
lráoh' bŤ{!' g1Jí výaqfp''c"ýv}{v Ía poguJry v ho{notdch Ja,ay&o..
r'ýcb gbBffi&tořlgt:lk, byl p'ouáÍt tgot {obré nbodsr
}ííagto byly zÍakárrg korolecs (tJ. ěÍgetnó vyJddřea{

*1t5*tupnň vzáJeannríboovllvňgt{ní

J ednotl1uýe.b cbprakteu{'ltdlr) .

sabul}y a JeJt.eb podrobns íntet?rmt*cg $ggrr uveémy v
roar&l&
nptgrítíIu, Jenř Ened bud,e Jodngra $rtgrtě publíEo*
elgtrrÍ& Á}batxos .
vda r'-gúl"l"adsŤ
Taá,lmd

gvlívň,wdnť áagykoŤýcb char"Elct€'rí'gtÍk

ťext dg ror.r}m,vses:b ÍgsJkoYýgh cbrmktor.Ígt'&. ŤYto cb**
n*teťístÍ.ky vřity v Jístó dře apoxu gErr*íd, dgpt.ňrJí re ao''
bo nnopak re navráJm potlrr&uj{. Eorel'a.6n{ nsson{ vBeob ndÍq{
sle&o:rn&ýcb chgrt&tarígtíE vg&Lo k qÍrl*dní tlbulce ě. 2,
čígto v tgbuJce ogn[lěuJo gÍlu v*áJean#be wlívňováať 6vorr
.Tent].íře by ve vĚech přípaňash b'sáaoty ohnra.&*
cbart&twírt{k*
tgldgtílc kleggly ěí atoupet.y ve vaáJemné gdTl.alortl,r nsla by
1l s to ge anansabffi + v p*í*
í*$íob Erlo}eěnÁ kore}a*'o b'o*nn.t;ra
Bi,ďř, řa by vřd.y stoupal.y ě1 LJ.er*ly apol'ednsr 36 aumínk€ a v BřÍBgds, ře p$Í. vanrtuxlu Jeňná by {rrubá .lrEey k]"**a]* l nap
qu}. B tabortcutr pťcpa'&uov&m pr"ak1;íckgní.l.důtv teagtu aeéscbá'gÍ a korglace Jsolr vřúy g}abĚí nEá }.
Bgřd6 poť$ko tabuJ-ky }re {nuex1retmrat tak, ře přÍr}u$.
ná Jaaybové cbnřů&bcrÍgtlk} se nav*dJom ovltrr*uJí v tm rtup*
B*r kt6ď Je dán bodnototu v po}íěkr*. sapř. Boěet roaů.{lug?cb
* 0'Q71l goř
alov mí g postrx č{Írskk*relg$BÍ koeťícíé,a',b
aaannmá, ře vzd$omé ovlívňovr{ní Je pra,Híctsy nulové, a kd}'ř
us lc x{mnr&oJdo, Ja vst&{ prgv&spědobnoat, ře pří rtgtu poEčrj"yekbleEne a raopak.
tu roadílnýc}r e}ov poče,,Í;
sÉxb glova ve glgbÍ&rícbná t pďtleu 6tyř e vÍceglgb'.ěďah g}ov vynokau k*nmlac{ * spsl$o goř zns&sad, ře pří rnlatu
prrrinseté &é1h. slova vo elabÍk4gb rorte tdnřť, v příné gáv''p'.
loatí í posgt s*yř g víceElebÍdných a]"ov, Fť{ JgííB pokl"erir
naopa* klogá'

sé],kr' }osgt
g].o"E. 4 o rrísegf,'.
81or

Íi raadí3:r$eb glov
rérr.a gloya
3oěet 4 a yJce.
gl.abíčxfgb st.o'.Ír
}očet pď.stotďch
Jmses
'j:oěet pŤídarnn$,ab
Jnren
Počet *sobnícb
r:áJuenr
Počet Fdš.. opoj ek
a vzt. riíJnenr
&álb' věty
Počet čáree
Poěet sffiÍtív}

*Ú'5Ů4 #"4B7
+0,LL5

pé:xa
Počot 'Fďe"
3očet
toěet
pod"et' 3lť*ítl.av.oaob.
poáfurl. v&t;i
aáJneoa spoJ e*
Jpen
Jmeer

3očet }oče'i
9, r:llÍluá
Eáírek m'..tívr-. $el!í

a rst,
aríJneer

+*r463 *C' 541 +s,66$
+**5?4*c,69? 4,449
-C
+cr 6á8 +G,744 n418
+O' 415 *$r?f.?
-S r 248

-Sr259 +SrI39 *Ůr{?1 +{.',323 *Sr283
&r42? +CoE{9 -t]lá53. +0r354 ** t263
*S ' 341 +U1275 *'Ů'1?5 +S' 331 -*,415
*Ú'5J.4 +*,147*0 l á39
4,377

**r 3ST *S ' 141

.*cn4t9 * ,C4B { ' t ? l

-t"*}Ů$0 **Íe96
+Cr3T?

-*, L${'

*C"?.?7 +S' 35S

* * , S 6 S 'i'il,411 *SrlE3

+*,a3i

+C'r849 +c,258 -$r?39
+c,52S .*"e
,146
.ŮrŽ4C

I
F
f\)
S!
I

*L&T*
. a$ttffd
nnTé.

es vst6hů uteů@oh v tabu}ee ě. 2 Jnorr fis,Jí-

Závlnlost pcč.bripřídsŤnýEb a ětyř. g Yíceg].abtřnýcb
;lov (a obecněJr ů6:.k3.glova ve slabrkÉch} ge ad.á nasrrěděoYgt tmu' Ěe prdvě pť.ťdarnnr1
Jmdn* patř{ negÍ neJd.olĚ{ glova
obt*vuJťoí g& v tgf;tur Fočot po{rt*tnr-gh ínen s'.ee rv?Bsř
.nrŤíď o poětom 6tsť. a v{eea}abtsRýoh alov a ú{lEorr clonm
va r}rbÍI{gbr axe tnto *ldvíllogt í* á*É Euúňrě BířĚď.
Pořet rogdílných elov sotrvígí klgsaě a poston příěav*
nýob Jnanr ťo uLnoq$e, áe pilťdarmríJadxa 6e Ť teortu prerril.ě*
podolmš nrdqrtuíí opabovonól
Fosgt roudÍxnýnh glov klgdnĚ goubleď toe* g seilto
orgbuÍob ráJsan. Interpretryrrat tomto vatn}r $E Jí$ á.}tífuř$*
ff. fe eseJn{, řo adJnma gg B6vygk}'tuí{ v rtrgvcdcb t*tu ,
opakovanE' tlroě tmr tek íe, vsak aatíJn nerr.{ Jaguó'
tgřet ocgbrr.{c[ ad$noa J e naopak v opašn& vata&u l poě.
tu poú'rtgtaýgb Jn*nl e tp p$t r{ygokfo kpcťÍg1emtu lrgrgls.ser
srobrí *á$nema ge vyaWu$í rrícs gs slmresy a aexĚňr$í poúgtataá 'ú8.
to{atatnÁ Jaéns Jsou rorm6ř v opařn&n vatalnr k pďtu
pg|lřadÍcÍch qpoj*.lr g vrtažnýcb rdJmen; t3*o spoJky e aáJmem gor.ryÍ,ďse g].woseorr selgtf tertu.
3oglodníln rraj{nnqýa vatabeau Jgau po6ty sárď!' Htrs
$rou únsffiú & po túm g6m{tívůl ggn'.t!.v í. poset fidtlae Jranr
neíapÍsc Ín,dt*ritaw glořÍ"těJěí gtn.lktu*? mod'glu sŤ6ta rapro"
sratonunJbo v teurtu.
qlednotlÍvó Jaxykovd chn::ntrterÍetíkr naJ{ v celktr ogta.}rťch Jagy&oYýolr cbn,rnktenlsiťk roa&{tnou vá}nr a &.led.tg&a to.
bo, íaB gílnd Jo mr}t.vňuJÍ" }o*lc aliívoEnog!*tÍo{ilotlírr'ýgb
6rm&ter{gttk
lre gtanovít toto pořa&í t

. q$*fÁo{ÁgBf oE}u ttgplt

*T$3T.Ig$Íanil{cqc/frÍsnxgr*ďau sgrpB* sřtBB cqa$
íttreoqsltro'tnf
qo$aoq.twf qqfÁrťgoqmgÍa
1aďpqo ouroÉaf qnpry1ga$Ísg1o.ruqc
rmgoď € p B € o fn1vqpo {-Éá+
o+ua.I.fpoqe srqop n+ge+yoom{ r
* *fÍťFtÍl[
nq1tr*rr"*qou a lt*ttr1trfios5T ffi$}*p .T*Ftlss* nq*A mrya

-.l|pFs{Eďpa*ď- up$[$9Tčs+43tgqcqfao{$zeťorrrnqf*lt*oupet
TÍT'ri.ffiEpn ÁTÁq ffip5*a*{Bfisqc ano4Ámf íÁT1$ottpsf
a
{T+řt;tB +{€.nsqs qo$*o1'tr,.n$outgtx
qo*ťanl.f
mf prpl*turTTJts prm$5le1

.{T+grea+{srgqa qo$rpa4ÍEglr
ffgupuus eqcffi$ noupu* e{r .o8
.Ji.fiť .tTTĚq"FEtttg{Ígt[1étt Áttpu Ůn?,ms T$gffifr}{.qs
FEtE}u TTB{1
.*ďilil ..fugffi po3rwmgÍa Árypsťr.Ia*J1e.ÍBtlo
p*otr.ťHarýt5éaoupef
Í{ w*rgn'{a' pmg$of r l11itna4 }rrgw
gurgwď 1ruoon*ďotlr pt
owrq T+goĚcnnpn{ Á
**PT[a o+qsP+ PPÚI{:F?!EB ouxoe rc
r gupwfau
Ffffnor TUTtr I
ÍsEJt firrPp qodoau txmaorypT;Eo+l[usgttcTEsB1tr$6o r }sTAřlo3 so
*prrfffi Fsa${ .nory3trrn*e+{EtBttono+ ,ťpa+or EÁsT; ETrilr
qfioÁo1c oa Á19a B!$gp .Tt

t?a1il
llg*c
0gg'c
TBť*$

t.[ť.o
TBť.c
66ť|s
cotl0
í!ř.*

ťsř.s

.

'gag'm$sď;ffi:ilÍ::-

ppod *fl
{r,AT+Trrsg
uoufpz t'1a/t e ryofoďs *#psď íopoď r1
j
ÁÓTs qc$ďťFpao* trogod .9
ttoa$Fa *ofliod *g
uau$ go$umnp3gd 1egoď Ůt
.
mEF ltg4ctr+E+sBod
s6isd ,€
Jt$Tg t[s#a*Tqť[trs0p&
0 sÁ{P +oPod .?
qtpÍrrq!ryg sÁ aÁoT' e$Pp .I

eoťIÚjro'r F.8Pm&rď
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-
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*1ř9*
Týrlgdky llB$ěBť Je nofuo g}rt?out ůo náslcťtuJťoécb ta,*
bul€ * (tgbfn].k}'ě. 3} 4, 5)' ť ttfulkdcb J*mr uv€ d {'ny pouse
tp' ebnrakterdstůhy' u n{ch^ř tgn.h ukdra]., so nrt.{rňovr{nÍ $e
;tntJ"gtíoky výa nrnnÉ.Ve e3'oupcéclrnacc1peanýohríroveň výunm'
nogtí Je aapnánn pravt1ěposobnos.';' Ěe by nob.lo Jít q ndboá'lý
Yfitqb (ilíJn $e ěín}g mql#{, tť.ln,$c ovtt.rňovdnd Výanffiff6ěť}l
vg glsrpc{cb. |thodnoÝ;g!" $e vepadn výrlotlek tegtfinÚbp B6'*
(čí! $e ěíg}tce vyĚff, tfu vyta,grěÍí gorrvíď bodboty
M
íagytovýab. cbar.asartgŤÍ^k g chg,t'gktenlÍ"nt'íhní nÍxn$nay&oyý*
r!.) B vT glorrpoÍoh nndep;aných rposet ftudnr volaort{! Je
vepr{n rogíab tabutkyl F3é }rterou byJ. tert pnilÍtán.-}
lleb. 3

V}t.r,ptge'.uo$}sĚpnfibt
v{&n.
.řŤjls##.*
t\nnp,Etery{9illFq
nn.;lnnr4gr{.

Sbarnlrterdsti.&n

Poěet roaddlrýcb a3.w
}rnlrňlná ilé}ba a].orra
Po8et ětrř c rrJcgc].on.
bÍěných e].ov
Počet pŤ{de.vnýclrJnea

ns}eé
vsta

3oóet genl'tíni
hooratg a]"ev nepří.atí ř9čí

nffiriFř

Úroveň výanarurrogtí

Bodnota
2

Posgt rtupůrl
votnogtl.

rJrt{'L

s, oc,x.

5Lr37
24r39

6
4

0'Ůtl
0 r c[:.
il,0c3.

36 rL?
3 5r ? 5

6
6
6
4
4

Ú's*

a&r6c
La,2o

L |Ú2

32rQ

c lno pouř{t
x) Tert
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13L Y {*1šď.ntgrtu r€ rabýYdne pou's t6sd. vataby il€ e í
Ja*
aylrov3bí a ml.aoJazykov:fuí cbara|ctoníetík€et,
u n"dcbs bylg
pro&dadna Etatígtlckd vý|rnamnost. $eanmetl6 to,
ře oatata{
Jazy&ová a nÍnoJar3lkor"d charraktgrÍstíky spotu vůbgc Bs*'tl*
vtgeÍÍ' JeJl'clr Eouvt.elostí Joou vĚgk nd1o podatatn6
a nelze
í* na gvolĚafu vrgr}m prokanato}us oÉ}rg,ll.t.
s6kterd ňcl*' uvád.ěnd rrýg].edby Jggrr takováho rdurr, řo
pou'as potwnuJí to, co kařdý precormíkr sebýYaJÍcí go
dět*
:tou lqr*.hou, guá. sen patří aapř. EJíštsbť o vyĚĚín podÍlu
orobpťeb aáJnen v belotr{.í oprotl rně].e*boneuěnó líteratuře,
o prodluřovdn{ dót.kii s].ovg, a r.rlatom před.pokldůandbo věku, ěte*
uářťr aí.
Yýarrm tscbto uji.&tBní 'Je v Jojígu gx.a,ktnontÍ.n
Xrmě
nxqb gg vĚak aetkdvdne t gg rJíi$těnť-u{, ktord lgc g porrbd
gkuEonor,bÍod.vod1t jea pm6rraě obtÍEa$l
s€ s petř,í naps,
zJtštšn{ o tm, žo v um$ltckonaučnd lÍteřatuřo
Je aáas Foá*
řcáíeígb ryoJek neř v lítemtuť.e baletrlgt1okd,
ře poóet řá.
reh na gto a].ov ktgsd o* u'íaulogtÍ k sgt:ss,firoatÍ aJ.
Yýantn t6ob.to o$t.stsnÍ Jt v tffi, se nutí & aawĚ3"eíl
h bl.cdán{ výrnannr těcb*a Jovů v g6t*k6 líterntu$g.
ďezykové chn.gakterígtÍklr a doba vgaí}nr lortby
Dobe vrnj,krr nmlí podo.bntný vltv
r{.ntl}y.

no jagykovd gbanřkte..

řeJvýrEuněJí s6 s d"obouvEn{ku }aníhymsuť Éd}."ha
v$ty
a poset čdro&n tet13'dvH glmrak,í;erí.otíbygpoJend g v6taou
ttavbsu.
3očet hn{h s větĚÍ prť.arěrmotr
r!.élkour'ěty (před'evĚí.ErrJca neĚ 2o glov) ge snářuJe před.ovšírrpo roce r918l trrrra].e
vsa} rogto počot blíh g ve].ní níakou prrxn6nrou dóIkou věty

-r f,33 *

(ůo 10 gxov}. Ťento po$í.{rn
Je aápadl{Í přeůeviiín po rocc 19{5
a svě.lěí o *ann řc goušeÍ'Ťdopl.oonratold ge gř&áí s\rťtJgtyl
více příblífiít d.ětgk(íeucbripdn{Ú
Fosgi; klt}r. n veíJrýmpoěterr #fusk klunrí tr"rraxogě obd,o*
b{ před ro&m 191s eř po obůobíp8 r.s€ s 1945' Tanto Jev oaad'
cgnrvíg{ re sÍrtěuJícíu ee poňtemvauv*. oslovení apod.rv
.lótgkó lÍteratuřa.
snířov;iní pninělnrd ňétk"l a gloá*tggtÍ věty Ja vHak na
dn&á strens vÍvažovrínnyr'gŤeunbosnnt jí.qýcb elpffi,kteríotÍ.kt
poótu adn+gř'{nd]:ríctr.
geerltívů a dt}s p vťcasxebJ.*&ýob alov v
textur ErotoEe ob6 tyto shs:Íaktaťíatlly EaJí wtnb I věoná
obtířnoatí i;er|u (Éelší g]'ova Jgou ndns pouřívdnn r vštsÍ
posot 5mí.ttvů Etgnalíz;uJo gfořs.t6j&í vgfiby gagÍ. postco.yenťhí rkrrtasnoatn.í), Js as*$aú, ře v6cnrí obtťřnort óátí&ó 1í*
teratuty Boetupen doby roate, JeJÍ *fonnáxníl gbtÍ*noot nnp
opak klead,. Je ovĚen třeba rnÍt na pďtí,
řo výa*+",',ogt 1.o*frvěcné
d.{rri a obou charaktorÍattk
obtířnogtíř není př{líš
výreaná'
Počet kríb g vět&ínnpočtm řt}s s yťcegl"Bbrsnýctr rlov
rortr přalgvšÍn po rsc€ 19{5. botoře roadÍly v prtbsraé ddl*
go llovl vgbxe{g lr době vgnÍkr.l b'.by noJaor statírtícLy
Yý*
aunrmó' J0 sřeJe6, ře r*.gt poětu řt3# a vÍceglsb'.řAýgb al'ov
n*ní doprovd*En rrigtem ptdměrrrd ůtíl&y glgvat ggusaffir.ťautoř!"
tcdy por'růíveJígskterú ob.tťřněJáí {de]'Ě{} glnra EpťĚe YýJÍncšně a poťze v nenší"něknÍb (aaÍ 15 s)' $orvís].gat g rrigt€ e
a$jmr o rrně3.ackor&uěnou1l.temtu:nr gg sebéaí lm
Eebou"
}oóet tm{b g vě.tsfm poětem edsffitnsífudch gonrÍtírni ní3.11s
rogt* r po*tupm dobyr k vst$ím poauprixrdoĚ3.opře{g1r6é.npg
ťsB* 19}8. i]o té doby vátstno texiu obsá^h'ova&t
néně ueř 11 É
a.laei'nd1rr-{c}:gwl.Í;5.vťi,oé té t1obl více neř 11 !ů. YícE než
2{, ý ndnm.{ní{lníeb 6én tírn1 obsabuJe J6tr vo]nt ná]'o t€'ťtů
pro |t$tíl větsÍnou umst*gkonaučný*hknÍ}r*
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Foóat kníh g větĚíE poěten rczdÍ}rnýeb.(neopakonnfgb)
glov v tortu rogte po řoc6 1945 ve grfirndd n obůobÍ.nneat
vát&gnl a tento r*st neJspíše gouvl.gí g }ťrst€ B poňtu rpěxec.
honauřných }mÍJr,*1l ob{ob{ pt' roos 1918 v&B& d,ogbÁg{ůokgrnce
k poklgsrr počtu kníh a větĚía počtemrtzdílnýsb glov prott.
psoóchoaťm,l ob{obé' frd* Jo třaba brdt v rívn}lun sg dodneg
vy{á'vuní }íteratulf* pro dótí' kttrc vgn'JÍ.la v nÍmrl& lto*
lotť' neaabrxrtrJe por.rze toFdtrl Et&movy e sEmegvd BÍ na5csÍíátavy Bpr*šklr. g,le l. bJ"by, ktsré byly průvo{něur{gllg
ilo*rpBlfolr čteť#st (rtrpř. BqL*Ék}4
}řemgovdl ÍťJ.qř.p;eepa.#opl€nn
svatonlu}* čE*hg apo{' ) * xtrto Líter*tu$g íobm}.ově|t du6g
prtř{ gpíse &o tÍ*ergtu:ry ůótned, Janykov$ vBrk sňtřÍ rpdBe
t tartfu ur{cmýn á.oopsIýn stgnríř''in. &roto také větsď počet
qmth e vštsťrn procentem roa.áílnyeb elov v goubornr !n*íJrÍ1
pbdobí před rokem 19ls.

..Taa;kovó charo.ktor:latíky E de'trb'll.tertturtrr
to' gáa }.r'íha petří do unřleckoneuěnc *r.rptny nebo {o
;kup'nv bolotr{-rtí*b6' nd &ont{ po*au*.Lnýv].ív ne sndil ÍaEy*
lmrýsb oharakterígtík'
I kdyř větĚtnn unělgckmnrčnýoh bíb
sou{ d,gruá urřgee neJnlc,d.ší"&$tenářrhn, vartxgttí v pooloúnd
iobě acjam o uuš].eckongrrřnéhíhy právě prt ngjelBěĚ{ stcnodřon 3mtgte ujíBtěné okutg$nogtí. Bxgté Bmrrů&podobnsobeqns,
lňxv bv být přÍ. tvorbě ullělgckoneuěnýc}r t"n'h bl{ny v r1valnr'
Poěet k'}.{t"n vysňé pr&#nrou d.6]..boug:.ovg Je v ruělockonnrsaá lltergtuše podEtgtně vě'řňí ngž u belo*r{.e, *oř noJ*
ryíĚe gouvÍaí E wřĚíra po"lřÍ'tín terntnologÍ.e e nÍřtrB parří.
tf'.nl segto gE *pa.krrJícíc'h}cnítlsch nlov tlTu ogobn.{cfugd$mon,

rpoJ* sJ.

BogilÍl.y ígou nts1 r.luš}egkonnu$nftr{n beletrtgtíekvbí
tr{x+pÍ r hledígka počÍ;upodatatnýcb' Jnnennr{padnéaá u bodrs

-1j4vyaokýob pořtů podotatných Jnen v te:q.Nu.to gvěéěí o t<m,
Ér í v um$legkonpuěnélí*eratuře axí.atuJí dr$ vý:raanó ga
o&l1suJ{cé o}rupÍn;.}rríh * větf;Í z ní*b ge s:!ařé a*obovávgt
b].{řÍ s* i;ak lťtera*lrře be1utr"trtÍgk6$íatou d6Jovoet
Emří a níEh gé stÍou Jgpskovou otnvbou blÍá{ vsd'eg}é lÍtg*
natuře g ve].Bí rozgd}rlgu [@l.nausac{.
Poóet pří*'orn:ých $men Je v ob]'ae*í umdloekon*rrěnd t't.*
te*atury ťyěilí neř v obleg.tÍ ba}etg*.c* ffiÍ.tmr pěffixn v poó*
tecb přťdavnycb $nonr $o mohéffi rovnomsrts;!&[ ugs pogun v
počtecb ínennpodstatng'ch a týká go Yseeh Ínterr*lr}. !ťo 8*
adá m$irš{t a tffi' že př{dovná Jrcsno, porrřÍvaná psr{,ev$ín
pro vytáds+n{ vlagtnogtť Jevri' }rrejÍ přt' nodelovdd *tilt€ěnogti. v tďlgckou*arrsné l1teratuře ne rga&Íl o& be1ata'J.gt!.ck6
v&pobegas YyE&éútohu ngE Jndna po{etai;ruí*
Pgótt }nf,íbs vótĚf.& počtmnadJne:n Je v bel*tr*rlí Poústgt*
ař vyšs.{, coá l'ze neJcpí$e vysvětl'Í.t bypoteízou o vstěí úlole
br{Írrů v be}.gtrÍ'í.
trníh * nan&ť.upo{*m podsaň{oťc.b spoíek * vntahqýob ndg*
uttn Jo nsa5 v obl.ast!. be}gtrí'g neá v ob].g'gt'. rnsl.*ckonau$nd
lJ,tcxatnryl |Bo Je do J1etó p.{ry překva3lívd, nsbo{ tatg cba.
rnktcld'ltí}e Jq u&egato]-m g].ořítostí vět. $naé $e to {PoJa.:
rro g tÍs, Xo nnr*oří r.igrEleckgnnuňnd}Í.teř&tuy;t pro d6tí gí
a proto pmrHťv*Jí co nej*
J*nr v&{m.t nořnggtf svých fftonírt-*..,
J*dnoduĚ&ťbo Jggykal v b'eletrÍ{ Jsorr ostatn{ pmrky vabr,rzuJť*
cí aáJcm (aujovosto hrd{no'r6) r"a'toltk eílnd, Ee dovolu$í pouřít ;lg&ítější kongtnr&Ea věty. Ogtatns r:aproetorr v6tEímr
po{sadÍoÍ*b spoJek tvoří epofkn &e a l;a vl't*řďoh rdJnen ad,*
$geno btsťtď.
Ád&m';rálnÍ 6entbívy se pouE{va$Í pro frpoJovdní substastl,v' pgdťlejÍ re tecQ" ua vyjaielsnÍ pouuěnrěaIoáí*ýcb Jaayko.
qycb aodglů uró1t6 pkutgsnost''" l{eJřastěJ{ ae vyrbytu.íÍ v oů*
txřtr* V r*n6omgarrbor.uJo pos*t ktlíh c v6tff& fisgtgu*
tm&
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pffiíň seítíYrl nlnrtoěuě pod,otetně vyě$ť v ob]'gEtí un#leeko*
aousné neř v ob].ga'tl.bei.*firístÍcké.
3ďbt brÍ.b g Yíce ngř třent pětl"nmí ror&{rďeb nlnr
ye všoob n]"ovgah $e vysňí vg akupínó uns].ogkomatrčqýcbbní.bt
eoE oůpovJóá předpakJ.Edun.
sroogltto }én{hs větóím poó*mo psdlcéřeč{ $o gice věi;sÍ
noaí be].atrdstí{tEý!Éídfxy, Je vBak uápadné, řg í zle lnaJ{
yÍoe ne$ ůvE ts*tía;', v&eah lgríh n#n6 aeH L9 fi slov v pťtfud
řař''. ťo ukgauJcl ře v sěteké ].íteratuře ngn.{ psí.nd řeř v;'.
uřťvr{na v rnaxÍudIrr{nořrrs &ďaa$. 3rotgře vlta^kL3.tsyáffiÍ br&t.
aovd nrrtns ved'ou ó{a*1o6y, Lae pse{pokl"ddet, Ěe ps*oor.l řes nnbnnuJe seě polops nu! óÍ. Íllté stylíotÍ-ckd progtsa{by*
.Íazybovécbn.mkteríEtl.ky a přeapokládáný
věk ětenářrl
3řad.polcrÉdrnývěk ěts{Bářů půaobí gdce ng ř*du Jezyko.
vých cbr'euktorístílí pomEms gílas, oorrsagnE v$a'& Jgou tyto
cbnrn3tartgt'&y
ov}ívňovdny í. drrlš{ln{ nfuro$auykorr5íuígbn*'iaktt*.iatí&anÍ.n přodovšín d.rrrheaLj.tergtulx,, so Je třeba brdt
v úvabu pť'í hodnocenť a přťpeends vyuřÍ.tí aít$třaýcb vzta,bťr'
řoóot kn{.h g v6.iÉí d.dlkou eJ.qv& Y€ gle,b'-kách a tťn Í- g
vyěBín poěteus églĚich s]'ov 3e É'prodIuřováním předpok}ádsné*
ho v6ku čtemÁřůa'rěi;óuJg' Yýrnrný rtuď'íl. $* p$odgvĚ{n ngllt
věkm 6 * 9 a obĚaa ókup{rtqprÍs věk"m vyĚiií.ur'Tg gtárě{gb
nkup'nácb př.tůevĚÍn pyrr&c*lklems poset t*xtů o prrlunsm,oij,
dá1kou glova d.et].'9 otebík;' s odpovÍdaJ{cín eipůaobw roste
poěo* tg*tů e cl'ó}kouJ.r$ ař *,4. to lae Í.nterpretovgt tgkn
ře neJkratEí (obq.kle v Jor;ca ye].rrí ěag1;Ů opekovenÉ)elova,
kterd Jgou nsjJvíce pouEťvdnc'Y tox.beci: pro nejnenň.{ dtemÉř-e,
írou u obou sterňícb skrrpín ga,něnsru elovy nténěpouE{vanýnaí
a to{y í &olĚftrí.

aF**136Fg6et. }nrJ'h g yyěsé.n poětwn přrís'nvmýoh$nen fia s rťlsto
vřxr rřEůpobrddaných stsnářú tvo}ug pvy&ujo' přl'óemE k vst*
sígr řo*lall ůoabr{aťpří přecbodrr oťtvskr,r 6 * 9 }gt k vě}nr 9
a vÍca }et. BoEí ob&B gtgr$ťní alsrrpínn'n'ÍJtř neJrcrr ťTaund
roaů.d'xy.Árrtoří kníh pro dětt aÍ asi uv6dmlJí, be pro naJsmsí řtendřs Jt jngyto.rrý modtl wsta plndho ;vl*rtaoJtíř
(k'taró příitavná $nrdm přadovffiťx vy$anřuJí} Joň{,H a.btťřuý*
sně*t }n{h g větsí ů6l}orr vóty íÉ g psedpo&ldúar& věhu řtgilásů tabó rqyšu$a. Přgc.hod aoal. věLa 6.9
a 9 * lE
to obarubtrrl.govÁa př,ď*r'Ěí.n saířs!í.n poětu lnÍb (rrJee neř
ůvoJnácEbnýt) v íntwlralu br$tkýctr vět (dloaet r nd*rs glor),
přccbo{ meal vákm 9 * 12 r 1É a rrJce pak předarlšť..npnrdhfu
(t&sř áaggtlaáagbrýx} gys&emďmpgčtu tmth v lntgrt*xtl djl.orr*
býcb v$t {20 a vÍcE tlov). kotoře &61.kavěty &grorFonňu$e
{o ancřné nďry ge alořítogtí v ní q"Jadřovanýcb qy&lang&,
odpryíitá toto ztíĚtěuí obeonš zndryb poangt}n}n o l'ntolettu-

clsf.n vývoít d.ít6te.

*osat híb a wšěfn sr.oconts roadťlnýoh nlov g vskqn
ťsffien$ *tnrysr ps*'&nmřndkln#nťps*ll'on $o oBst nag'. *uPl.*
ngu 6 * 9 l obřma atarff'mÍ' gluBtxaní. }lÍeaíatar&{tí ekrrplnar
ní Je .ů&1Hvaeotup pmslm6 dsný. e*by pro ótanáře d'o 9 lct
(6 * 8 ltt) pouř.:tvaíÍteey řaatébo opgkováaÍ tlnrr
Pďgt lmth n vstB{n procenrtm gdam:lnáI"uÍohgan',tívrl v
oelku rsoeh $oÉgtatilýsb $neu amogte atco pl.udoe1 r}.c nosÍ,
ttupÍrmr 6 * 9 a o'b&x g*gr$fet laa r-L1gŤp$EffiWBt'
odglcvíňd poaarttfu o {nttlo&tud1'*{tn qývoíl dítEtgr

oař opět

3asřt !ryNiha nířšďg prooentem př"í.# řeě1 g vskx přgípďrlád*$Gb řtffiářů n{:naě rtorpá' fuíhy pro neÍagn&d stmá.ře
te{y rpíňe pm.rBÍvaďÍpřfut$ jieěíl Bmd pnoto, aby ce rrlrbnuly
vřtnsn b*ngtnrhcťm. Boad.íly v&ak no$rcrr pédx'í.E
tlosi.t$J$&
lrsÉgeÉ*
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8e povĚÍlnnrtÍ JÍgt6 gtoJí akrrtďnoat, že m,dbo
Jazykmré
cbarmktefi!.gtdk3í' ra }rbms ur{ ptat{stícky rrýenámý vliv přt**
po&lsdaný vsk ětmÁ$rtr ás ngo{'[t&rrsÍ pro vsocbry tř*.
věkorrs
glmrá"ny, al.o pr"o okrrpÍnr 6 * 9 ng
g
a rríce aa drrrhé
Jedn'í a
gtrrans. ! tobo ařete]ně p13'te, ře a*tořl'
kníh pro dětÍ c'ítf
noadít noaÍ stenářen do ůorjtÍ }ei; a oů {aďtl. lgt
$a&o gd*
lllg*xÍ 1 ae*ť.ncoroad"ťl xosÍ ět em*ís'mn
9 * 13 lot g lá a rjp*
let íÍ,Ě nepoelddoíf g b}c&tgka Jary.ka ra podetat'trJ'

&dvěrcn
Typrecovdaé ťuse'lJícť taortl* obtířnoab{ (pocbopítglnor*
tÍ) ilštrkdbo textu ovĚeu vg.žadu$eJeětě ťpdu da'šďch výBh&ů.
lt&ddt aeJnéra o odha}er-í vadJ @eh
vatabů noaÍ obmbm tg*.*
tu a Jgho íngykg'ťýt[Í'*hangkter{a^*Íkmí e t saleg€mt vgta,bů
neaí' 'Lutsřnýei. (ne;en tedy Jako óoilrd přadpoeffibn6rbí) vsboryýní a dnlš{d.' přoderěÍu poyc}ríclybÍ. g gocí'átřťn!í cbamk*
tía''i'Bt{tí!mí fitsrprn ů&tr!ýob ót€eaářfr a Jaayboqýní ehaxa***rtn*
títrpÍ tw$ťi.
gJÍĚt6ní rtupn6 v*r{Jelmdho qvlÍrňovcní'*not}ůYýoh
obaĚ.
r$a*tsrtstí} (YÍ,a tabutb 6. 8} pravd$po{*bns tmoen{ Y buísrr**
nortí {prurro bodnot deňngtf,llvsnb Ía.gykoqýgb cbnrx&tqnrtrtÍ,B v
rolhlĚ3o r ug}sucnou optrrná!;rí gŤ:.r.r,}*urqrtg.tu prc ue{ítý
vst a ilr'ub tÍ.tantulsr
I adg vBg& buůc třebc provélt !gst$
řnihr výghlpů, přadmrBť.na$íotít' ade Je *rrtEilns nnř,no
$od*
no{uabýn spůaobw s,ogdbgut rÍprtvy uvoleuých chnnkf€ť''st!&
na pořaá'ov68,gu hodnotu-

