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The aim of this bachelor thesis is to give a comprehensive picture of the 
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development, its position in the Silesian/Lash dialectal group, its 
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language material from three generations living in Ostrava and analyzed 
it with regard to occurrence, frequency and general usage of typical 
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Ostravo, Ostravo, 
město mezi městy, hořké moje štěstí. 

Ostravo, Ostravo, 
černá hvězdo nad hlavou. 

 
Pán Bůh rozdal jiným městům všecku krásu, 

parníky na řekách a dámy všité do atlasu. 
Ostravo - srdce rudé, 

zpečetěný osude. 
 

Ostravo, Ostravo, 
kde jsem oči nechal, když jsem k tobě spěchal. 

Ostravo, Ostravo, 
černá hvězdo nad hlavou. 

 
Ať mě moje nohy nesly, kam mě nesly, 

ptáci na obloze jenom jednu cestu kreslí. 
Ostravo - srdce rudé,  

zpečetěný osude. 

 

                                                                       Jaromír Nohavica, ostravský folkový písničkář 
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Úvod 

 
Ostravština patří mezi nejkratší a nejúdernější nářečí v České republice. Ostravsko, ”kraj 

razovity” se rozprostírá na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji. 

Ostrava, třetí největší město v České republice, je díky své hornické a hutnické minulosti 

nazývána Ocelovým srdcem republiky. Zdejší jazyk je velmi úsporný, zásadně se nepoužívají 

dlouhé samohlásky („Ostravaci maju kratke zobaki, no ni?“), pátý pád skloňování neexistuje, 

a co zbytek republiky považuje za vulgarismy a nemravné výrazy zde jsou slova neškodná, 

používající se k oživení běžné mluvy. V posledních letech se ostravštině dostalo mediální 

pozornosti díky blogu psanému fonetickým přepisem ostravského dialektu, jehož autor stále 

zůstává v anonymitě a vystupuje pod pseudonymem Ostravak Ostravski a také díky herci 

Michalovi Kolvalčíkovi, známému jako Rudovi z Ostravy. Na tento „ostravský boom“ se 

snaží navázat další autoři jako například Kantor Dědinsky a Ladislav Větvička. 

Co dělá zdejší dialekt tak speciálním? Jak vznikl, a jak se dále vyvíjí? Rozumí tradiční 

ostravštině také mladí lidé nebo to je převážně řeč našich dědečků a babiček? Je ostravština na 

ústupu? Dokáží Ostravané rozeznat hranici mezi svým dialektem a spisovnou češtinou nebo 

jim to činí problémy? A jak obyvatelé Ostravy vnímají medializaci ostravštiny? Tato 

bakalářská práce se pokusí přispět k zodpovězení těchto otázek. 

První část práce se zaměřuje na slezskou odnož nářečí a na specifické nářeční rysy východní 

ostravské podskupiny. V druhé, praktické části se díky obsáhlému kvalitativnímu 

výzkumu/anketě dozvíme, jak na tom se znalostmi ostravštiny jsou poslední tři generace 

Ostravy. Jak svůj dialekt vnímají v běžném životě a jaký je jejich názor na popularizaci 

ostravštiny.  

Pilíře sekundární literatury pro tuto práci jsou Ostravská hornická mluva od ostravského 

jazykovědce Václava Křístka a Ostravská mluva od Josefa Skuliny. Dalšími důležitými zdroji 
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jsou Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie od profesorky 

Ostravské univerzity Ireny Bogoczové, Český jazyk na přelomu tisíciletí od Františka Daneše 

a kol., Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku od Aloise Knopa, Ladislava Pallase a 

Arnošta Lamprechta, Skladba lašských nářečí od Jana Balhara a Mluvnice současné češtiny 

od Václava Cvrčka a kol. Pro praktickou část je podstatný Ostravský slovník Dalibora Záruby, 

inspirací byl také Jazykový atlas a Nástin české dialektologie od Jaromíra Běliče. 

 

1.Slezská nářečí 

 
Nářeční skupiny na českém území 

Česká nářečí se dají podle jistých společných znaků rozdělit do 4 nářečních skupin. 

- nářeční skupina česká 

- nářeční skupina středomoravská 

- nářeční skupina východomoravská 

- nářeční skupina slezská 
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Každá nářeční skupina se dále skládá z nářečních podskupin, úseků, jednotlivých dialektů a 

subdialektů. Za území bez tradičního nářečí se pokládají pohraniční oblasti. V těchto 

oblastech probíhala německá kolonizace již od 13. století. V poválečných letech byla území 

osídlena různými etniky, novousedlíky z Těšínska, Valašska, emigranty z Rumunska, 

Ukrajiny, Slovenska a z Řecka. Dá se tedy říci, že tyto oblasti jsou nářečně různorodé. 
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(Kolektiv autorů Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou OU 2003. Dostupné z 

http://www.osu.cz/fpd/kcd/dokumenty/cestinapositi/igstema1.htm#a22a) 

 
Slezská nářečí jsou rozšířena na severovýchodním okraji České republiky. Zahrnuje 

Ostravsko, Hlučínsko, Opavsko, Bohumínsko, Karvinsko, Českotěšínsko, Jablunkovsko, 

Frýdecko-Místecko, Frenštátsko pod Radhoštěm a Novojičínsko. Je to oblast poněkud 

periferní, což se také projevuje v jejím jazykové charakteru a jazykovém vývoji této oblasti.  

Podskupiny slezských nářečí: 

Podskupiny Geografické vymezení Subtypy/úseky 

jednotlivých podskupin 

Východní/ostravská (laicky 
tzv. ostravština) 

Ostravsko, Frýdecko-

Místecko 

Subtyp ostravický (horno- 

a dolnoostravické nářečí1) 

a subtyp severohlučínský2 

Západní/opavská Opavsko, Hlučínsko: 

Kravaře, Malé a Velké 

Hoštice, Chabičov, Háj ve 

Slezsku, Holešovice, 

Dobroslavice + Studénka 

Úsek západoopavský, 

středoopavský a 

východoopavský 

Jižní/(štrambersko-

)frenštátská 

Příbor, Kopřivnice, 

Štramberk, Frenštát p. 

Radhoštěm 

 

Slezskopolská 

nářečí/západotěšínská 

(tzv. polsko-český smíšený 

pruh) 

Karviná, Český Těšín, 

Třinec, Rychvald, Petřvald, 

Havířov, Hnojník, Střítěž, 

Řeka 

Úsek bohumínský - 

centrální, jablunkovský a 

západní okrajový pás 

(KNOP, PALLAS, LAMPRECHT 1967, s. 49-54) 

                                                        
1 Nářečí horno- a dolnoostravické se nachází na území Moravskoslezských Beskyd. Na severu je 

ohraničeno Lískovcem – Bruzovicemi – Žermanicemi.  

2 Subtyp severohlučínský je vymezen Strachovicemi, Chechelnou, Píští, Hatí a Darkovicemi. (Bogoczová 
2009, s. 89) 
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Slezská nářečí mají na jihu společnou hranici s východomoravským nářečím. Tato hranice je 

z jazykového aspektu výrazná. Mezi hlavní znaky slezských nářečí patří především krácení 

samohlásek (tj. neexistence dlouhých vokálů) a přízvuk na předposlední slabice. Společným 

rysem je značně archaický ráz obou nářečních skupin. Je třeba také zmínit speciální historický 

jazykový vývoj slezského území, který byl ovlivňován pohraniční polohou a sousedstvím tří 

jiných jazyků. Na západě a severozápadě bylo slezské nářečí v kontaktu s německým 

dialektem, na východě a severovýchodě s polským dialektem a na jihovýchodní hranici se 

slovenským dialektem. Jak němčina, tak polština a slovenština měly (a dílčím způsobem stále 

mají) podíl na podobě slezských nářečí. Dalším charakteristickým rysem je sociální a 

ekonomický aspekt, který měl (a dodnes má) hluboký dopad na společnost tohoto regionu. Od 

konce 18. století, kdy došlo k objevení uhlí, došlo k nebývale rozsáhlé industrializaci, která 

zasáhla nejen Ostravsko a jeho okolí, ale také Hlučínsko, Klimkovicko, Brušpersko, 

Místecko, část Frýdecka, Havířov, Karvínsko a Bohumínsko. Příliv obyvatelstva do těchto 

industriálních aglomerací znamenal mohutné osídlení a vznik předpokladů pro rychlý rozvoj a 

rozšíření odborné teorie a profesní mluvy převážně horníků, slévačů, hutníků, koksařů, 

zedníků a železničářů. Odborné názvosloví čerpalo převážně z německého jazyka. Po druhé 

světové válce se tyto německé termíny bohemizovaly a německé výrazy postupně vymizely 

(dnešní mladá generace je nepoužívá již vůbec). Původní venkovský dialekt spjatý se 

zemědělským prostředím byl vytlačován, a nakonec se pod vlivem nových společenských 

vrstev městského prostředí urbanizoval. (ŠRÁMEK 1992, s. 231) 

 

Bližší charakteristika slezských nářečí: rysy společné se středo- a východomoravskými 

dialekty 

Chybějící přehláska „a“ v „e“/ „u“ v „i“ (kožuch). Nediftongizována výslovnost staršího 

„ú“ (muka). Znělá výslovnost na styku slov (syneg a ďevucha). Výslovnost „zh“ (zhořet), 
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„šč“ (ešče), „mj“ (mjesto). Přítomnost hlásky „dz“ (cudzy) a dvojího „l“. Příslušnost sloves 

jiných tříd ke třídě 1. (zamykaju se). Zachování měkkosti (ledeň). Vyrovnávání akuzativu 

s genetivem v plurálu (pozval suseduv). Genitiv singuláru zakončené na „-u“ u měkké mužské 

deklinace (kapku čaju). Tvary typu vařene vajca. Chybějící rozdíl mezi významem příslovcí 

„sem“ a „tady“ a „kde“ a „kam“ (kaj ideš). 

Specifické rysy slezských nářečí 

Znaky v hláskosloví: nerealizace délek a ustálení přízvuku na předposlední slabice. 

Existence měkkých slabik „ďe“, „ťe“, „ňe“, měkká výslovnost „d“, „t“, „n“ ve slovech 

cizího původu: paňikařit, asibilovaná výslovnost „ť“ a „ď“ se sykavkovým prvkem. 

Progresivní znělostní asimilace: cfičit. Zachování náslovného „o“ a „l“. Na části území 

splynutí c´, z´, dz´ se č, ž, dž v jednu měkkou hlásku č´, ž´, dž´. Zachování palatalizace typu 

ňebuďete a rozdílu mezi i/y.  

Tvaroslovné a syntaktické znaky: genitiv záporový (ňeňi ho doma), skloňování zájmen jako 

adjektiv (tymu dobrymu), v 7. p. mn. č. je na většině území koncovka -mi (z ružami); 

sjednocení pádových koncovek v mn. č. na -am, -ach, -ama, v jiné části slezského nářečí na -

um, -och, -oma ap.  Měkký infinitiv na -ť, -ć, -č, l-ové příčestí většinou bez „l“ po souhlásce, 

shoda tvarů číslovky 2 v mužském a středním rodě (dva piva), zakončení 1. os. pl. na -m, -me, 

-my (volamy), nestažené tvary přivlastňovacích zájmen (mojeho), příklonky v důrazném 

postavení: „mi to dej!“ Skloňování přivlastňovacích adjektiv typu „takoveho“, „takovemu“. 

Unifikace dativu, lokativu a instrumentálu v pl. napříč rody a unifikace genitivu v pl. na „-

uv“ (babuv). Místy archaický nominativ v pl. (kameňe). Předložka „do“ v př. „Jdu do 

doktora“. Spojovací „i“. Příčinná spojka „bo“ („nikam nejdu, bo se mi nechce“), tázací 

částice „či/čy“, mnohovýznamové „jak“ („byl lepši, jag ja“), používání slova „až“ místo 

částice „ať“, přípustková „choť/choć“, předložková vazba „kfuli čeho“. (BOGOCZOVÁ 

2009, s. 91-93) 
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2.Východní/ostravská podskupina 

 
Východní/ostravská podskupina má své centrum v Ostravě. Ostravská mluva je svědkem její 

historie a jejího vývoje.  

Původ jména města Ostravy se odvozuje od řeky Ostravice, která město rozděluje na 

moravskou a slezskou část. Původní její název byl Ostrá, Ostravice je pak zdrobnělina a 

znamená horní tok. Jméno Ostrava můžeme také odvodit od adjektiva ostr- „bystrý“ a přípony 

-ava, tedy Ostr-ava, „bystrá řeka“. Poprvé se místní jméno Ostrava objevuje v papežské 

listině Řehoře IX. z roku 1229. V té době se tímto názvem označovaly ještě obě dvě strany 

Ostravy. K jejímu rozlišování došlo poprvé až v roce 1327 po připojení těšínského knížectví 

k českému království. Levý i pravý břeh Ostravy měl v průběhu dějin různé názvy. 

Levobřežní Ostrava na moravském území se nazývala Ostrawa Germana (1512), Moravská 

Ostrava (1668) a Mährisch Ostrau (1718). Pravobřežní Ostrava na slezském území nesla 

v průběhu času pojmenování Windisch Ostra neboli Vendická, Slovanská Ostrava (1380), 

Polská Ostrava (1486), Polmisch Ostrau (1736) a Slezská Ostrava (1919). (SKULINA 1979, 

s. 55) 

Vědomosti o stručné historii města Ostravy jsou v tomto případě obzvlášť důležité, pro lepší 

pochopení současné situace a pro pochopení jazykového vývoje, který je často odrazem 

samotné společnosti. Žádné jiné území nebylo ovlivněno tolika různými vnějšími a vnitřními 

jevy jako území Ostravy a jejího okolí.  

První doložené osídlení je datováno do starší doby kamenné. Dle archeologických nálezů 

(soška landecké Venuše) byl patrný výskyt lovců mamutů na nynějším Landeku. Tito pravěcí 



 

9 
 

lovci používali černé uhlí jako topné palivo. V 8. n. l. dochází k počátkům slovanského 

osídlení. Před rokem 1279 získala Moravská Ostrava statut města. Na konci 13. století došlo 

k postavení Slezskoostravského hradu. K obchodnímu rozvoji města významně přispěl císař a 

král Karel IV., který městu udělil právo pořádat 16denní výroční trhy. Husitské války do 

vývoje města značně nezasáhly. Od roku 1437 do roku 1848 pak Ostrava patřila pod 

hukvaldské panství. V 16. století dochází k rozvoji řemeslnické výroby. Rozvoj města brzdilo 

tažení vojsk, požáry (největší roku 1556), povodně a morové epidemie (v roce 1625 zahynulo 

50% tehdejšího obyvatelstva). Během třicetileté války byla Moravská Ostrava okupována 

Dány a Švédy. K nastartování prudkého rozvoje došlo v roce 1763 díky objevu černého 

kamenného uhlí. Hospodářský rozvoj byl podpořen také připojením Haliče v roce 1772 a 

rozvoj průmyslu založením Vítkovických železáren v roce 1828. V 2. pol. 19. století se 

Ostrava díky napojení na železnici (Severní dráha Ferdinandova) stala významným centrem 

rakousko-uherské monarchie. Tento status si zachovala i po roce 1918, kdy došlo ke vzniku 

ČSR. Díky hornickému a hutnímu průmyslu docházelo k přílivu pracovní síly do města, díky 

němuž se navyšoval podíl německého a polského obyvatelstva. Na začátku 20. století dochází 

k výstavbě města a v roce 1924 se spojilo 7 moravských obcí do tzv. Velké Ostravy. 

Negativně se na stavu města podepsala světová hospodářská krize v roce 1929 - 1934. Ještě 

horší zvrat nastal po Mnichovské dohodě v roce 1938, kdy došlo k německé okupaci celého 

českého území. Hutní průmysl se pod správou Němců přeorientoval na válečnou zbrojní 

výrobu. V létě 1944 bylo město vážně poškozeno nálety anglicko-amerických spojenců. 30. 

dubna 1945 byla Ostrava osvobozena Rudou armádou. Po roce 1945 se celé Československo 

soustřeďuje na těžký průmysl a Ostrava, „město uhlí a železa“ se stává „ocelovým srdcem 

republiky“. V roce 1949 vzniká Nová huť. Staví se nová sídliště. Dochází k novému přílivu 

obyvatelstva za prací. V roce 1961 vzniká Ostravská univerzita. Po roce 1989 se Ostrava 

stává statutárním městem a důlní činnost je utlumena. Poslední uhlí bylo vyvezeno v roce 
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1994, Vítkovické vysoké pece vyhasly v roce 1998 a začaly se přeorientovávat na 

strojírenskou výrobu. V Nová huti (Arcelor Mittal) se začala soustřeďovat ocelová výroba. 

V roce 2000 vznikl Moravskoslezský kraj, ve kterém je Ostrava hlavní sídelní město.  

(Statutární město Ostrava – oficiální portál, 2012. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/o-

meste/historie-mesta) 
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(JIŘÍK, K. 1967, s. ) 

Specifické rysy ostravské mluvy: 

- neexistence dlouhých samohlásek a souhlásek. Výslovnost je velmi krátká a úderná. 

- výslovnost na předposlední slabice způsobuje významové členění, které je těžko 

srozumitelné pro příslušníky ostatních nářečí navyklých na přízvuk na první slabice. 

Přízvuk na poslední slabice také způsobuje problémy s akcentem jednoslabičných 

slov, kdy se přízvuk posouvá na poslední slabiku předcházejícího slova. To dělá 

výslovnost obtížnější a potvrzuje rapový charakter jazyka. 

- neexistence 5. pádu. Oslovuje se 1. pádem. „Ty, Jarek, posluchej...“ 

- specifické používání předložky „do“ (jdu do holiča) 

- používání příčinné spojky „bo“ (bo tak) 

- chybějící předložka „s“, která je nahrazena předložkou „z“ 

- vynechávání neznělého „h“ na začátku slov (řbitov) 

- chybějící trpný rod 

- výslovnostní změna „v“ ve „f“ (kfitko) 

- výslovnost „y“ po „ř“ (křyvy) 

- zúžená výslovnost (mliko) 

- převaha koncovky -ami v instrumentálu plurálu 

- totožný tvar v dativu a akuzativu zájmena „se“ 

- poloměkké sykavky s´, z´ (źima) a poloměkké souhlásky c´, dz´ 

- koncové měkké „ť“ u sloves (robiť) 

- vynechávání počátečního „j“ (menuje se) 

- „ď“, „ť“, „ň“ v případech „tětka“ 

- tvrdé „l“ 

- průvodní samohláska „y“ u „r“ a „l“ (vylna) 
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- změna „aj“ v „ej“, hlavně v předponě „nej-“ (podej) (ZÁRUBA 2013, s. 5-6) 

Mluva Ostravska je mozaikou jednotlivých jazykových útvarů, která je bohatě vnitřně 

rozrůzněná. 

- Najdeme v ní spisovný jazyk v jak psané, tak v mluvené podobě. O ostravské mluvené 

spisovné češtině máme písemné doklady již z 16. století3. 

- Tradiční slezský/lašský dialekt s jevy omezenými na Ostravsko a s jevy vyloženě 

místními, který tvoří základ ostravské mluvy a dodává ji její specifický ráz. I přes 

průmyslový růst Ostravy najdou se i dnes příslušníci staré generace, kteří ovládají 

tradiční lašský dialekt. Ten se v Ostravě vnitřně diferencioval na jihozápadní a 

severovýchodní.  

- Tradiční lašský dialekt v Ostravě se postupně mění v slezský/lašský interdialekt, 

nadnářeční útvar, z něhož vymizely typické znaky slezského/lašského nářečí. 

- Ostravská obecná čeština, která se podstatně liší od obecné češtiny pražské nebo 

brněnské. Nepovažuje se za vykrystalizovaný mluvený útvar s ustálenou mluvnickou 

stavbou. 

- Ostravská profesní mluva, která je zastoupena převážně profesní mluvou hornickou, 

hutnickou, koksařskou a soustružnickou. 

- Ostravské skupinové slangy, jejichž charakteristikou je jazyková hra, neobvyklé 

slovotvorné postupy a bohatost synonym. Např. slang herecký, studentský, vandrácký. 

- Ostravské argoty. Např. brenparťácký argot, argot karbaníků a zlodějů a ostravských 

nevěstek. Jsou doloženy také hebrejské argotismy. (SKULINA 1979, s. 17-39) 

 

                                                        
3 Doloženo např. ve Sbírkách listin k dějinám města Moravské Ostravy z roku 1531. 
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(Schéma použito od SKULINA 1979, s. 102) 

 

Lašský dialekt na území Ostravy 

Dříve docházelo poměrně často k záměně laštiny s polštinou. Dá se říci, že v české a polské 

jazykovědě nebylo dosud věnováno tolik pozornosti jinému tématu než laštině. Příčiny sporů 

pramení v určování původu laštiny a jejího přechodu mezi češtinou a polštinou. Vznikla tzv. 

teorie přechodových dialektů, která kladla důraz na dobu vzniku jazykových přechodových 

jevů. Dnes už však nikoho polonismy v laštině neznepokojují. Lašský přízvuk na 

předposlední slabice byl dlouho vysvětlován polským původem, ale skutečnost je taková, že 

lašský a polský přízvuk na předposlední slabice potvrzuje západoslovenskou jazykovou 

jednotu, která se rozrůznila až později během 9. – 14. století. (KNOP, PALLAS, 

LAMPRECHT 1967 s. 3) Následný vývoj laštiny a polštiny probíhal rozdílně. Vztah dialektu 

lašského a slezskopolského však dokazuje blízkost dvou slovanských národních jazyků.  
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Lašské nářečí odděluje od moravských nářečí linií krátkých samohlásek, která probíhá po 

hřebenu Beskyd. S touto izoglosou se kryje řada izolex: pismo X psaní, ogurka X oharek. 

Nářeční úsek ostravský se však vyčleňuje také proti nářečnímu úseku opavskému: topiť X 

škvařiť. Ostravská mluva si podřizuje sousední lašská nářečí a je mu nadřazeným jazykovým 

útvarem. (SKULINA 1979, s. 42-45) 

 

Ostravský lašský interdialekt 

Na lašských jazykových mapách můžeme pozorovat, že mizí drobné nářeční jevy ve prospěch 

nářečních tvarů větších území, kryk X krk, obid X oběd. Ústup tradičních jevů lašského nářečí 

se neprojevuje najednou, ale různou rychlostí viditelnou na jednotlivých slovech. Lašský 

hláskoslovný systém je pestřejší než systém tvaroslovný, tudíž pozorujeme, že složka 

hlásková a slovníková podléhá změnám nejprudčeji. Vliv mluvené spisovné češtiny je na 

lašské nářečí větší a větší a tradiční lašská nářečí postupně ustupují a přetvářejí se ve vyšší 

nadnářeční útvar, lašský interdialekt. V tomto procesu záleží ovšem také na společenských 

podmínkách. Ostravský lašský interdialekt není mluvnicky ustálený. Český bohemista Jan 

Chloupek (1928 – 2003) o něm prohlásil, že není mluvnicky ustáleným útvarem a považoval 

jej pouze za přechodný mluvený útvar, který se neustálí jako „ostravská obecná čeština“, a 

který nikdy nebude v Ostravě konkurovat mluvené spisovné češtině. Některé z jevů 

mluvnické stavby ostravského lašského dialektu: zjednodušené koncovky -am, -ach, -ami, -

ama u nominativ všech rodů. Zjednodušování v časování sloves ve prospěch tvarů „nesu“ 

(pišu, brblu). Uplatňování se tvaru „tisknul“ v příčestí minulém (začnul). Udržování genitivu 

a akuzativu v množném čísle (měl dobrých suseduv). (SKULINA 1979, s. 68 - 69) 

Ostravská obecná čeština 

Nářečí na Moravě a ve Slezsku se nenivelizovala stejnou měrou jako nářečí česká, jejichž 

vývoj byl v historických dobách podstatně jednotnější, hlavně díky pohybu obyvatelstva 
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v době husitské. Uzavřenost feudálních celků na území Moravy a Slezska v pobělohorské 

době přispěla k zakonzervování nářečních izoglos. Oproti tomu nářečí česká dnes téměř 

vymizela a nahradil je celočeský interdialekt, tzv. obecná čeština. Ani tento jazykový útvar 

však není jednotný, i když k jednotě spěje. Můžeme v něm najít tzv. okrajové varianty 

vyskytující se např. v Brně a Ostravě. Typické znaky obecné češtiny jsou v Ostravě 

považovány za nevhodné a vyloženě pražské. Ostravané jsou vůči obecné češtině méně 

snášenliví. Ostravská obecná čeština dosud jako mluvený útvar neexistuje, takže můžeme 

hovořit pouze o jednotlivých znacích obecné češtiny, které se na území Ostravska vyskytují. 

Jaké to tedy znaky jsou? Jde o koncovku -ma v 7. p. mn. č. (babama), s přídavnými jmény se 

uplatňují koncovky -mi a -ma (s vesnickymi holkama), morfologické tvary slovesného typu 

(bydlej), větné vazby (libilo se mě), slovníková slova (jasně, baštit, senza, švica), dvojhláska 

„-ej“, která se už nepoužívá jen v základu slov (strejc), ale i na konci slov (dobrej). 

(SKULINA 1979, s. 71-73) 

 

Ostravská psaná a mluvená spisovná čeština 

Spisovná čeština je největší národní poklad, který se honosí tisíciletou tradicí. Od 14. století 

po třicetiletou válku byla čeština jedním z nejvyspělejších jazyků tehdejší Evropy. Byla 

dokonce i uznávaným jazykem v Polsku4, kde měla velké zastání mezi polskými spisovateli. 

V 16. století byla spisovná čeština ve Slezsku ustálená a všestranně rozvinutá, a přijímána jak 

českým, tak polským obyvatelstvem. Svou ukotveností pozastavila postup germanizace a 

usnadnila nástupu polštiny v době, kdy už nemohla plnit úlohu spisovného jazyka. V 17. a 18. 

století dochází k hlubokému úpadku češtiny. Její užívání se omezuje na pouhou 

protireformační propagandu. V době pobělohorské bojuje o svou existenci. Situace se znovu 

lepší až v době obrození. Konkrétně na ostravském území je spisovná čeština brána jako 

                                                        
4 Výskyt české spisovné češtiny je doložený např. v Osvětimsku (Havránek). (Skulina, s. 110) 
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kulturní jazyk od 15. století. S národním obrozením se do popředí Slezska dostává Opava, ale 

Ostrava si pořád udržuje své důležité postavení. K velkému rozmachu spisovné češtiny 

dochází v období mezi dvěma světovými válkami, kdy se rozvíjí profesní terminologie. 

Temnější období zažívá spisovná čeština v době okupace, kdy je úředním jazykem němčina. 

Protektorátní slova používaná v ostravské češtině dnes patří již historii: „verkšuc“ – závodní 

policie, „finščak“ – dřevěný nouzový domek pro uprchlíky ze zabraného území. Velký rozvoj 

zažívá ostravská spisovná čeština po osvobození, kdy dochází k velkému hospodářskému a 

kulturnímu rozmachu. A zde pro ukázku několik základních jevů charakterizující vnitřní 

vývoj ostravské spisovné češtiny: „ú“ se střídá s „ou“ (prútí), výskyt „uo“ (duostojný), 

častější výskyt „ý“ namísto „ej“ (pekelný), nezúžené „é“ a „í“, slabikotvorné „r“ a „l“  bez 

průvodní samohlásky, počáteční „o-„ bez protetického „v-„ (okolo), postavení slovesa na 

konci věty a postavení přídavných jmen za podstatným jménem. 

Ostravská mluvená spisovná čeština má jisté nářeční rysy, jejichž používání se razantně 

zmenšuje ve veřejném projevu. V soukromí používají Ostravané lašský dialekt/interdialekt, 

ale na veřejnosti si dávají záležet a snaží se mluvit spisovně. Nutno podotknout, že přesto má 

ostravská mluvená spisovná čeština typické lašské zabarvení a artikulační návyky. 

Konkrétněji jde o již zmíněný přízvuk na předposlední slabice a ztráta kvantity. Ostravský 

hovorový jazyk se nikdy nevytvořil. (SKULINA 1979, s. 110 – 117) 

 

Ostravská hornická profesní mluva 

Mluva ostravských havířů je velmi svérázná a její začátky jsou spojeny s počátky hornictví na 

Ostravsku. Má povahu slangu a řadí se mezi dialekty vrstvové. Vedle znaků typických pro 

profesní mluvu obsahuje také znaky značně specifické, plynoucí převážně ze svérázného 

lašského dialektu. Je třeba vzít v úvahu, že horníci byli svázáni s šachtou. Celé hornické 

rodiny žily většinou v hornických koloniích blízko jednotlivých šachet a byly tak rafinovaně 
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existenčně svázáni s hornickou prací, protože odchod ze služby znamenal také odchod 

z přiděleného bytu. To mělo za následek, že havíři tvořili poměrně izolovanou společnost. I 

přesto však byla havířská společnost ohniskem pro nové vtipné výrazy, které putovali i do 

nehornického prostředí. Lašský dialekt propůjčuje hornické mluvě gramatickou stavbu a tím 

mu dodává zvláštní postavení mezi jinými hornickými revíry. Hornická mluva není úplně 

jednotná. V Ostravě můžeme vidět tři její varianty vycházející ze tří oblastí: oblast centrální 

(území dnešní Moravské Ostravy), okrajová oblast severozápadní (dnešní Slezská Ostrava) a 

okrajová oblast východní (Petřvald, Orlovsko a Karvínsko). Severozápadní oblast se 

vyznačuje větším počtem německých názvů, což souvisí s tím, že tato oblast byla do první 

světové války a za okupace pod správou Německa. Ve východní okrajové oblasti se hovořilo 

dialekty slezskopolského typu a její obyvatelé se hlásili jak k českému, tak polskému původu. 

Samozřejmě docházelo k pohybu horníků a k míšení těchto malých specifických zvláštností 

jednotlivých oblastí, a tím se postupně utvořila jednolitá ostravská hornická mluva. Po roce 

1918 začíná do hornické mluvy kromě lašského dialektu pronikat také spisovná hornická 

terminologie. Ta vznikala bezprostředně během práce v šachtách a do velké míry se 

uplatňovala jazyková invence prostého lidu. Hornická mluva prochází stejným vývojem jako 

tradiční lašský dialekt: její specifické rysy se stírají a dostávají rysy celonárodní povahy. 

První nálezy a zkoušky kamenného uhlí proběhly v druhé polovině 18. století, ale rozhodující 

obrat nastal až zřízením Vítkovických železáren v roce 1828. První zaměstnanci byli z řad 

kovářů, lidé, kteří sloužili vrchnosti a zemědělci. Největší nárůst nastal v 70. a 80. letech 18. 

století, kdy na Ostravsko přicházeli dělníci Haliče a Malopolska. Odborníci a kvalifikovaní 

dělníci byli převážně z Německa, odtud přicházejí německé jazykové prvky, zvláště pro jevy, 

které ostravští havíři doposud neznali. Některé základní německé jevy již časem zdomácněly 

a dnes je už za německé nepovažujeme, např.: šachta, havíř, halda. Vyskytují se v ostravštině 

také německé výrazy, které jsou více oblíbené, než české varianty a stále se drží, např. hajer, 
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štreka. Germanismy, které jsou postupně vytlačovány českými ekvivalenty: kferšlag – překop. 

Základ ostravské hornické mluvy můžeme tedy spatřovat v domácím základu, v německých 

slangových výrazech a vlivu slezskopolských dialektů. (KŘÍSTEK, s. 3-45) 

Jazykový humor je důležitou stránkou ostravské havířské mluvy. Zakládá se na vynalézavosti 

při tvoření nových slov a na vtipných přirovnáních. Jedná se převážně o anonymní díla, která 

jsou majetkem kolektivu. Je důležité zmínit solidaritu havířů, kteří si projevovali vzájemnou 

důvěru a úctu, a mnohdy si pomáhali i za ohrožení vlastních životů. V havířském prostředí se 

tyká a vykání může být projevem neúcty. Humor je většinou situační („ty tež na zapaleni 

něumřeš“), a tak se může stát, že postupem času vtipnost pomalu vyprchává a výrazy se 

stávají citově neutrálními. Při hrubé práci padají i hrubá slova („hruba robota – hrube slova“), 

která mají samozřejmě i útěšnou funkci. Sprostá slova v hornické mluvě v šachtě však nejsou 

pociťovány stejně hrubě jako na povrchu a mnohdy se nadávky stávají jen řečovými 

vycpávkami, které nic neznamenají. (KŘÍSTEK, s. 142-149) 

 

Ostravské skupinové slangy a argoty 

Skupinové slangy mají své důležité místo v ostravské mluvě. Znaky slangu jsme popsali již 

výše, tak se nyní zaměříme na konkrétní slangy nacházející se v Ostravě. Ostravský herecký 

slang se vyvíjel v meziválečném období a lišil se od hereckých slangů ostatních měst jen 

velmi omezeně. Příklady: seladon – přední člen souboru, šminkfecna – hadřík na líčení. 

Ostravský studentský slang byl velmi diferenciovaný a mnohdy se lišil také podle 

jednotlivých umístění gymnázií. Příklady: šlajfira – školnice, chumaj – hlupák. Dnes se však 

používají už jiné školní výrazy. Dlouholetou tradici má ostravský vandrácký slang, který 

navazuje na trampský slang s počátky ve 20. letech 20. století. V té době začali ostravští 

komsomolci organizovat výlety do přírody za doprovodu kytary. Šlo o jakýsi protest proti 

měšťáctví a společnosti. Specifické vandrácké výrazy vznikly až v době krize a 
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nezaměstnanosti, kdy ostravští trampové putovali z místa na místo. Příklady: čochtan – 

trampský pochod, sladke dřevo – kytara. Mezi další zaznamenané slangy patří slang rybářský: 

fišparta – rybáři, čudla – malá rybka a slang myslivecký, který se začal vytvářet již ve 

středověku: barva – krev, rejd – ocas. 

Argot/hantýrka je mluvou nízkých společenských vrstev. Jde o mluvu zlodějů, pasáků, 

tuláků, žebráků, prostitutek, gemblerů, jejíž hlavním smyslem bylo utajit obsah mluvy pro 

nepatřičné osoby. Ostravský argot čerpal z lašského dialektu, z jazyka jidiš, ze zlodějské 

hantýrky, gaunerské rotwelsch a cikánštiny. Některá slova z ostravské hantýrky pronikly do 

ostravské mluvy, např.: ostravská chacharština (mluva průmyslové Ostravy). Ostravské 

argoty: tzv. brenparťácký argot byl mluvou lidí propadlých alkoholu, konkrétně podomácky 

páleného lihu. Šlo o lidské trosky bez domova přespávajících na březích Ostravice a Lučiny. 

Haluzovka – pít zadarmo, štamprla – číška kořalky. Argot karbaníků a zlodějů: hajcovat na 

plac: přidávat peníze do banku, robit šťaru – prohlížet. Argot ostravských prostitutek: čuba, 

flundra, štětka – označení pro prostitutku. Argot ostravských židů nebyl zaznamenán, 

domníváme se, že židé se mezi sebou dorozumívali převážně německy. Hebrejsko-cikánské a 

hebrejsko-německé argotické výrazy: čacher – podvod, čurbes – hluk. (SKULINA 1979. s. 

84-92) 

 

Emocionalita ostravské mluvy 

Expresivnost je nedílnou součástí ostravské mluvy. Kolují se o ní pověry a její harmonie je 

často přirovnávána k rapu. Jestli jste někde slyšeli, že je „zima jak cyp, a že vám z toho 

„mrzne dupa“, tak to s naprostou jistotou bylo v Ostravě. Vulgarita je zde o laťku posunutá, a 

co je zde považováno za citoslovce, u kterých si lidé pocitově uleví, může být v ostatních 

oblastech považováno za naprosto nepřípustné. Bývá to vysvětlováno tím, že na Ostravsku 
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jsou lidé v komunikaci upřímní a častokrát nechodívají kolem horké kaše. Ostravané tvrdě 

pracují, a proto v komunikaci používají i tvrdá slova.  

Z lexikálního hlediska se emocionalita slov v ostravské mluvě projevuje dvěma způsoby.  

1) Výrazy v nichž je citovost součástí slovního významu, a ve kterých hraje důležitou roli 

zvuková stránka slov. Např. mamlasit – dělat neplechu, herdesit – dělat nepořádek, lakosit – 

být lakomý. A tzv. emocionalita odvozovací. Slovotvorné přípony mají citové zabarvení. 

Např. u mužských podstatných jmen přípona -ec: zasranec – nemilý člověk, pazgřivec – 

nezbeda. Přípona -la: pyskala – hubatý člověk. Citové přípony označují jak mužský, tak 

ženský rod. Někdy je emocionalita obsažena v základě slova a přípona je jen neutrální. 

K tomuto jevu většinou dochází u slov zakončených příponou -ak, -ek, -ař: dřistak, chvistek, 

srandař. U ženských podstatných jmen jde např. o následující přípony: -ina: kakulina – malá 

žena, -ula: dřistula – mluvka. U středních podstatných jmen: -sko, -isko, -dlo: babsko, 

boračisko, čubidlo – parádná žena. Běžné je také jazyková ekonomie neboli redukování 

víceslovných pojmenování do jednoho slova. Např.: zvoní + bula = hlupák.  

2) Výrazy, které mají kromě základního věcného významu také přenesený význam. Např: 

hromotluk, spuchlina. Vyskytují se ovšem i slova, která je těžké určit významově, která 

vznikla nahodile podle individuálních potřeb. Např.: havrlant, gmyzek. (SKULINA 1979, s. 

99 – 102) 

 

Vývoj slezských nářečí 

Vývojové procesy nejsou omezeny jen na Ostravsko a jeho nejbližší okolí, všechna slezská 

nářečí mají totožný směr hlavního vývoje: lokální znaky podskupin se odstraňují ve prospěch 

znaků celooblastních. Rozdílná je však intenzita tohoto vývoje, která závisí nejen na tradiční 

opozici mladá versus stará generace a venkov versus město, ale také závisí z velké části na 

sociálním postavení mluvčího, druhu povolání a dosaženém stupni jeho vzdělání. U mluvčích, 
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kteří vykonávají povolání, které vyžaduje bezprostřední kontakt s lidmi, dochází 

k intenzivnějšímu zbavování nářečních znaků. Lidé jsou nyní nuceni vnějšími okolnostmi 

vystupovat na veřejnosti mnohem častěji než dřív (úřady, jednání ap.). Odrazem toho je, že 

specifické znaky jednotlivých podskupin nářečí se nahrazují tvary a slovy vývojově mladšími. 

Tradiční vrstva nářečí se archaizuje. V nové, vývojově mladší vrstvě nářečí se vyskytují jevy, 

které slezská nářečí charakterizují obecně a také přejaté jevy z mluvené podoby spisovného 

jazyka. Výsledkem je rodící se soubor znaků obecného slezského nářečí a kombinace jevů 

obecně slezských a hovorově spisovných nebo mluvené podoby spisovného jazyka 

s periferními lašskými prvky. Většinou dochází ke kombinaci obou těchto vývojových směrů. 

Tato situace je charakteristická pro Ostravu. Na Hlučínsku, v Kravařích a Opavě je výskyt 

lašských prvků větší. Stále dochází k zachování krátkosti vokálů a přízvuku na předposlední 

slabice, zachovává se výslovnost dvojího i/y, výslovnost kf, sf, tf a množství lexikálních jevů 

(zhňily). Taktéž se zachovává syntaktické bo, esli, aňi. Naopak mezi obecně slezské jevy 

neproniká to, co se mluvčímu jeví jako příliš nářeční – předložka do (idu do doktora), 

záporový genitiv (ja sem ňeňi), předpona pře- ve významu pro-. Hlavní specifické znaky 

nářečí jsou vnímány jako cosik zastaralého, starobylého. Hláskoslovná struktura obecného 

slezského nářečí se přibližuje k fonologickému systému spisovného jazyka. Výjimku tvoří 

pouze krátkost samohlásek, dodržování výslovnosti i/y a dvojího „l“. Mizí staré pomístní 

názvosloví a tradiční terminologie zemědělských nářadí. Mizí frazeologická slovní spojení a 

také archaické části slovní zásoby. Z mluvy mladé generace vymizela slova německého 

původu. Prvky obecné češtiny jsou ve slezských nářečích chápané jako nářečně příznakové 

pro Čechy (Prahu) a jejich použití za porušení norem mluveného spisovného jazyka.  

Tyto popsané procesy prosazují unifikující obecně slezské nářeční jevy a prestižním vzorem 

je mluvená podoba spisovného jazyka. Vzájemný poměr obou složek se proměňuje a oba 

útvary se navzájem ovlivňují. Významnou roli hrají mimojazykové okolnosti: sociální, 
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ekonomické a kulturní. (ŠRÁMEK 1992, s. 231-238) Výzkumná sonda v následující kapitole 

se bude snažit potvrdit tento vývoj. 

 

3.Metody zpracování praktické části 

 
Součástí této bakalářské práce je také praktická část, která si dává za úkol pomocí výzkumu 

zjistit stav dnešní ostravštiny v praxi. Pro tento účel byl vytvořen dotazník s názvem „Jak 

velký jsi Ostravak???“, a který se zaměřuje na šest kategorií: obecné informace, vnímání 

ostravštiny v každodenní komunikaci, pasivní slovní zásobu, aktivní slovní zásobu, překlad 

z ostravského nářečí do spisovné češtiny, vnímání vulgarity a ostravštinu v médiích. 

Nevyplněný dotazník je možno najít v příloze č. 1 na konci této práce. Jde o dotazník 

poměrně obsáhlý. Celkově obsahuje 53 otázek a jeho zodpovězení zabralo 30-45 minut. I přes 

tuto časovou náročnost se rozhodlo dotazník vyplnit 91 respondentů. Myslím, že z velké části 

za to mohl lákavý název samotného dotazníku, který respondenty vybízel a provokoval 

k otestování svých ostravských znalostí. Bylo důležité zachytit široké věkové spektrum 

ostravské společnosti, tudíž jsem se zaměřila na tři poslední generace, které byly rozděleny do 

následujících věkových skupin: 15-30 let, 30-55 let a 55+. O vyplnění byli požádání 

obyvatelé Ostravy. Skupinu respondentů tvořil okruh příbuzných a známých, ale byli osloveni 

také studenti a akademici fakulty sociálních studií na Ostravské univerzitě a knihovníci 

ostravských knihoven. Dotazník byl vytvořen jak v papírové, tak elektronické podobě (Survey 

monkey). Papírovou formu preferovala převážně skupina 55+. Jejich odpovědi tak byly do 

elektronického dotazníku přepsány posléze manuálně. Pro možné porovnání/zhodnocení 

dotazníkové částí „Vnímání vulgarity v ostravštině“ byla tato část dotazníku předložena také 
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23 obyvatelům středních Čech. Sběr materiálu předčil má očekávání. Proběhl bez obtíží a 

nezabral déle než 14 dní pro obyvatele Ostravy a 1 den pro Středočechy. V 99% se mi dostalo 

pozitivní zpětné vazby. Hodně respondentů mělo pocit, že se při vyplňování dotazníků dobře 

pobavilo a žádalo „klíč ke správným odpovědím“ a několik to shrnulo výstižně po ostravsky 

„Dobre jak cyp“.  

Vždy nejdřív proběhne celková analýza všech respondentů a poté proběhne konkrétní 

zaměření na odpovědi jednotlivých generací. Otázky, které zůstaly nezodpovězeny 

respondenty, nebyly započítány do odpovědí, jelikož nebylo jasné, jestli respondent neznal 

odpověď, nebo zda otázky nebyly zodpovězeny z jiného důvodu. 

 

3.1. Obecné informace 
Celkově vyplnilo dotazník 91 respondentů. Poměr mužů a žen byl hodně vyrovnaný: 50.56 % 

mužů a 49.44 % žen. Nejvíce respondentů bylo ve věku 15-30 let (41 %). 37 % zastoupení 

měla skupina 30 – 55 let a 22 % skupina nad 55 let. 94 % dotázaných uvedlo jako místo svého 

nynějšího bydliště Ostravu a její okolí. Zbývajících 6 % Ostravanů žije současně mimo 

Ostravu, nejčastěji v Praze. 51 % respondentů uvedlo vysokou školu jako nejvyšší dosažené 
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vzdělání, 34 % ukončilo střední školu, 4 % vyšší odbornou školu, 10 % se vyučilo a pouze 1 

% z dotázaných uvedlo základní vzdělání. 
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Když se zaměříme detailněji na jednotlivé skupiny, jsou výsledky následující. 
 
Věková kategorie  Pohlaví Bydliště Nejvyšší dosažené 

vzdělání 

Skupina 1 

15 – 30 let 

48.6 % (18) muži 
 
 
51.4 % (19) žen 

95 % (34) uvedlo Ostravu 

a její okolí jako místo 

svého bydliště 

54 % (20) VŠ 

38 % (14) SŠ 

5 %  (2) VOŠ 

3 % (1) vyučen 

0 % ZŠ 

Skupina 2 

30 – 55 let 

54.5 % (18) muži 
 
 
45.5 % (15) ženy 

97 % (31) uvedlo Ostravu 

a její okolí jako místo 

svého bydliště  

55 % (18) VŠ 

27 % (9) SŠ 

12 % (4) vyučen 

6 % (2) VOŠ 

0 % ZŠ 
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Skupina 3 

55 + 

47.4 % (9) muži 
 
 
52.6 % (10) ženy 

100 % (18) uvedlo 

Ostravu a její okolí jako 

místo svého bydliště 

37 % (7) VŠ 

37 % (7) SŠ 

21 % (4) vyučen 

5 % (1) ZŠ 

0 % VOŠ 

 
Z výsledků je patrné, že pohlaví bylo rovnoměrně zastoupeno napříč věkovými skupinami. 

Nejstarší skupina byla stoprocentně z Ostravy a měla větší zastoupení vyučených. 

Z celkového hlediska jde o poměrně hodně vzdělané respondenty. 

 

3.2. Vnímání ostravštiny v každodenní komunikaci 
Tato část obsahovala 5 otázek pro zjištění, do jaké míry si Ostravané uvědomují používání 

dialektu a zda má okolí problémy jim porozumět. Ostravština je tvrdý jazyk, a proto může 

dojít k problémům s rozlišováním i/y.  

Pouze 7 % dotázaných se nepotýká s problémem neporozumění od lidí z jiných oblastí. 

Poněkud překvapivá odpověď byla, že pouze 30 % dotázaných má tendence vkládat slovo 

„bo“ do spisovného projevu. Slovo „bo“ je hodně užívané a v běžné komunikaci nahrazuje 

slovo „protože“, ale jak se zdá lidé se snaží vyvarovat jeho užívání v oficiálním, spisovném 

projevu. 
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Oproti tomu 37 % respondentů uvedlo nahrazování předložky „k“ předložkou „do“, což 

dokazuje stálé zachovávání jistých nářečních jevů. Celých 65 % respondentů používá „aji“ 

namísto „i“ nebo „také“. Důležitost ovládání spisovné češtiny potvrzuje 73 % dotázaných, 

kteří nemají problémy s ovládáním „i/y“ v psaném projevu.  
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Se zaměřením na jednotlivé věkové kategorie vypadají výsledky takto: 
 

Věková 

kategorie  

Problém s 
porozuměním 

Používání „bo“ Nahrazování 
„k“ 
předložkou 
„do“ 

Používání „aji“ Problémy s 
„i“y“ 
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Skupina 1 

15 – 30 let 

27 % (10) často 

41 % (15) občas 

30 % (11) 

málokdy 

2.7 % (1) nikdy 

43 % (16) ano 

49 % (18) ne 

8 % (3) neuvědomuje 

43 % (16) ano 

57 % (21) ne 

 

81 % (30) ano 

16 % (6) ne 

3 % (1) neuvědomuje 

70 % (28) ne 

22 % (8) 

občas 

8 % (3) ano 

Skupina 2 

30 – 55 let 

9 % (3) často 

49 % (16) občas 

39 % (13) 

málokdy 

3 % (1) nikdy 

21 % (7) ano 

70 % (23) ne 

9 % (3) neuvědomuje 

31 % (10) ano 

56 % (18) ne 

13 % (4) 

neuvědomuje 

55 % (18) ano 

24 % (8) ne 

21 % (7) 

neuvědomuje 

76 % (25) ne 

18 % (6) 

občas 

6 % (2) ano 

Skupina 3 

55 + 

5 % (1) často 
55 % (11) občas 
20 % (4) 
málokdy 
20 % (4) nikdy 

20 % (4) ano 

65 % (13) ne 

15 % (3) neuvědomuje 

35 % (7) ano 

65 % (13) ne 

53 % (10) ano 

21 % (4) ne 

26 % (5) 

neuvědomuje 

75 % (15) ne 

25 % (5) 

občas 

0 % ano 

 
Z výsledků je patrné, že největší problémy s neporozuměním zažívá nejmladší generace. Je to 

také překvapivě nejmladší generace, která o sobě tvrdí, že používá obecné nářeční výrazy 

(„bo“, „aji“, předložku „do“ ve 3. pádu) nejvíce. Rozlišování „i/y“ je procentově podobné u 

všech respondentů, 70% nedělá problémy. Druhá a třetí skupina měla velmi podobné 

výsledky u téměř všech otázek.  

 

3.3. Pasivní slovní zásoba 
Pro zjištění pasivní slovní zásoby bylo vybráno 20 ostravských nářečních výrazů a 

respondenti měli za úkol napsat spisovný tvar jednotlivých slov. 

Nářeční výraz Výsledky celkově Skupina 1 

15 – 30 let 

Skupina 2 

30 – 55 let 

Skupina 3 

55 + 
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Šnuptychel 

Správný výraz: 
kapesník 

99 %  (88) správných 
odpovědí 
 
1 % (1)  slovo neznalo 
 

100 % (36) 
správných odpovědí 

97 % (32) správných 
odpovědí 
 
3% (1) slovo neznalo 

100 % (20) správných 
odpovědí 

Kura 

Správný výraz: 
slepice 

80 % (69) správných 
odpovědí 
 
14 % (12) respondentů 
uvedlo odpověď 
nespisovný výraz 
v přeneseném významu: 
“sakra”, “kurňa” 
 
 
3 % (3) uvedlo špatnou 
odpověď 
 
1 % (2) slovo neznalo  
 

67 % (22) správných 
odpovědí 
 
15 % (5) respondentů 
uvedlo odpověď 
nespisovný výraz 
v přeneseném 
významu: “sakra”, 
“kurňa” 
 
15 % (5) špatné 
odpovědi 
 
3 % (2) slovo neznalo 

79 % (26) správných 
odpovědí 
 
18 % (6) respondentů 
uvedlo odpověď 
nespisovný výraz v 
přeneseném 
významu: “sakra”, 
“kurňa”, „do prdele“ 
 
3 % (1) špatné 
odpovědi 
 

100 % (19) správných 
odpovědí 

Šmigrust 

Správný výraz: 
pomlázka, též 
Velikonoce 

99 % (89) správných 
odpovědí 
 
1 % (1) uvedlo špatnou 
odpověď („mrskut“) 
 
* (vyskytly se pravopisné 
chyby: pomláska) 

100 % (37) 
správných odpovědí 

100 % (33) 
správných odpovědí 
 
 
 
 
* (vyskytly se 
pravopisné chyby: 
pomláska) 

95 % (19) správných 
odpovědí 
 
5 % (1) špatné 
odpovědi (”mrskut”) 

Fusekle 

Správný výraz: 
ponožky 

97 % (87) správných 
odpovědí 
 
3 % (3) špatných 
odpovědí 
 
* (vyskytly se pravopisné 
chyby: ponošky) 
 

97 % (36) správných 
odpovědí 
 
3 % (1) špatných 
odpovědí 
 
* (vyskytly se 
pravopisné chyby: 
ponošky) 
 

97 % (32) správných 
odpovědí 
 
3 % (1) špatných 
odpovědí 
 
* (vyskytly se 
pravopisné chyby: 
ponošky) 
 

100 % (20) správných 
odpovědí 
 
 
 
 
* (vyskytly se 
pravopisné chyby: 
ponošky) 
 

Bebechy 

Správný výraz: 
Harampádí, 
zbytečné věci 

45 % (41) správných 
odpovědí 
 
16 % (14) špatných 
odpovědí 
 
40 % (35) nepřesných 
odpovědí (věci) 
 

21 % (8) správných 
odpovědí 
 
14 % (5) špatných 
odpovědí 
 
65 % (24) nepřesných 
a nespisovných 
odpovědí (věci, 
serepetičky) 
 

45 % (15) správných 
odpovědí 
 
55 % (18) nepřesných 
a nespisovných 
odpovědí (věci, 
žďorby, krámy) 
 

55 % (11) správných 
odpovědí 
 
45 % (9) nepřesných 
odpovědí 
 

Hafo 
 
Správný výraz: 
hodně, mnoho 

98 % (88) správných 
odpovědí 
 
2 % (2) špatných 
odpovědí 
 

100 % (37) 
správných odpovědí 

100 % (33) 
správných odpovědí 

90 % (18) správných 
odpovědí 
 
10 % (2) špatných 
odpovědí 
 



 

32 
 

Škarpa 

Správný výraz: 
příkop 

94 % (82) správných 
odpovědí 
 
6 % (5) špatných 
odpovědí 
 

60 % (21) správných 
odpovědí 
 
40 % (14) špatných 
odpovědí 

84 % (27) správných 
odpovědí 
 
16 % (5) špatných 
odpovědí 

100 % (20) správných 
odpovědí 
 

Tačky 

Správný výraz: 
kolečka 

74 % (63) správných 
odpovědí 
 
21 % (18) špatných 
odpovědí 
 
5 % (4) slovo neznalo 
 

62 % (20) správných 
odpovědí 
 
29 % (9) špatných 
odpovědí 
 
9 % (3) slovo neznalo 

82 % (27) správných 
odpovědí 
 
12 % (4) špatných 
odpovědí 
 
6 % (2) slovo neznalo 

70 % (14) správných 
odpovědí 
 
20 % (4) špatných 
odpovědí 
 
10 % (2) slovo neznalo 

Biglovat 

Správný výraz: 
žehlit, na huti 
zajišťovat 
závorou; z něm. 
(bügeln) 

32 % (23) správných 
odpovědí 
 
58 % (42) špatných 
odpovědí 
 
10 % (8) slovo neznalo 

20 % (6) správných 
odpovědí 
 
80 % (24) špatných 
odpovědí 

28 % (7) správných 
odpovědí 
 
60 % (15) špatných 
odpovědí 
 
12 % (3) slovo 
neznalo 

62 % (11) správných 
odpovědí 
 
38 % (7) špatných 
odpovědí 

Fortuch 

Správný výraz: 
zástěra 

27 % (15) správných 
odpovědí 
 
25 % (14) špatných 
odpovědí 
 
48 % (27) slovo neznalo 

18 % (4) správných 
odpovědí 
 
22 % (5) špatných 
odpovědí 
 
60 % (13) slovo 
neznalo 
 

35 % (6) správných 
odpovědí 
 
24 % (4) špatných 
odpovědí 
 
41 % (7) slovo 
neznalo 

35 % (6) správných 
odpovědí 
 
30 % (5) špatných 
odpovědí 
 
35 % (6) slovo neznalo 

Hrča 

Správný výraz: 
boule 

93 % (82) správných 
odpovědí 
 
7 % (6) špatných 
odpovědí 
 

92 % (33) správných 
odpovědí 
 
8 % (3) špatných 
odpovědí 

100 % (33) 
správných odpovědí 

84 % (14) správných 
odpovědí 
 
16 % (5) špatných 
odpovědí 

Pokypat 

Správný výraz: 
zašpinit se 

63 % (55) správných 
odpovědí 
 
37 % (33) nespisovných 
a nepřesných odpovědí 
 

75 % (27) správných 
odpovědí 
 
25 % (9) 
nespisovných a 
nepřesných odpovědí 
 

59 % (19) správných 
odpovědí 
 
41 % (13) 
nespisovných a 
nepřesných odpovědí 
(pocákat, pobryndat) 
 

55 % (11) správných 
odpovědí 
 
45 % (9) nespisovných 
a nepřesných odpovědí 

Mačka 

Správný výraz: 
kočka 

40 % (33) správných 
odpovědí 
 
60 % (50) špatných 
odpovědí 
 

32 % (7) správných 
odpovědí 
 
68 % (24) špatných 
odpovědí 

50 % (16) správných 
odpovědí 
 
50 % (16) špatných 
odpovědí 

35 % (7) správných 
odpovědí 
 
65 % (13) špatných 
odpovědí 

Zaškvara 

Správný výraz: 
provokatér 

45 % (38) správných 
odpovědí 
 
38 % (32) použilo 
nespisovných 
expresivních výrazů 
(např. hajzlik, gyzd, 

33 % (11) správných 
odpovědí 
 
45 % (15) použilo 
expresivních výrazů 
 
22 % (7) špatné 

46 % (15) správných 
odpovědí 
 
31 % (10) použilo 
expresivních výrazů 
 
23 % (7) špatné 

42 % (8) správných 
odpovědí 
 
58 % (11) použilo 
expresních výrazů 
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zmrd, zlobidlo, podrazák, 
kazišuk, filuta, 
žalovníček ulisná, lump, 
rýpal, škarohlíd, dareba, 
naschvalnik, podlý 
člověk) 
 
17 % (14) špatné 
odpovědi 
 

odpovědi odpovědi 

Luchat 

Správný výraz: 
Pršet, lít 

91 % (81) správných 
odpovědí 
 
9 % (8) špatných 
odpovědí 
 

89 % (32) správných 
odpovědí 
 
11 % (4) špatných 
odpovědí 

100 % (33) 
správných odpovědí 

85 % (17) správných 
odpovědí 
 
15 % (3) špatných 
odpovědí 

Zkaličit 

Správný výraz: 
pokazit 

31 % (23) správných 
odpovědí 
 
69 % (51) špatných 
odpovědí 
 
* (expresivní výrazy: 
domrvit, zmrtvit, dojebat, 
dorasovat) v odpovědích 
se objevily přenesené 
významy: opít se, poranit 
se 
 

22 % (6) správných 
odpovědí 
 
78 % (21) špatných 
odpovědí 

46 % (13) správných 
odpovědí 
 
54 % (15) špatných 
odpovědí 

37 % (7) správných 
odpovědí 
 
63 % (12) špatných 
odpovědí 

Fajront 

Správný výraz: 
Konec směny, 
možný původ 
v německém 
„Feierabend“ 
(volný večer po 
šichtě) 

57 % (50) správných 
odpovědí 
 
 
43 % (37) špatných a 
nepřesných odpovědí 
(padla, konec) 

47 % (16) správných 
odpovědí 
 
 
53 % (18) špatných a 
nepřesných odpovědí 

72 % (24) správných 
odpovědí 
 
 
28 % (9) špatných a 
nepřesných odpovědí 

60 % (12) správných 
odpovědí 
 
 
40 % (8) špatných a 
nepřesných odpovědí 

Fachat 

Správný výraz: 
pracovat 

61 % (53) správných 
odpovědí 
 
39 % (34) špatných 
odpovědí 
 

51 % (18) správných 
odpovědí 
 
49 % (17) špatných 
odpovědí 
 
* (expresivní výrazy: 
robit, makat) 
 

78 % (25) správných 
odpovědí 
 
22 % (7) špatných 
odpovědí 

95 % (19) správných 
odpovědí 
 
5 % (1) špatných 
odpovědí 

Čurbes 

Správný výraz: 
rámus, nepořádek 

88 % (79) správných 
odpovědí 
 
8 % (7) expresivní 
odpovědi (bordel, binec) 
 
4 % (4) špatné odpovědi 

84 % (31) správných 
odpovědí 
 
14 % (5) expresivní 
odpovědi 
 
2 % (1) špatné 
odpovědi 

91 % (30) správných 
odpovědí 
 
9 % (3) expresivní 
odpovědi 

95 % (19) správných 
odpovědí 
 
5 % (1) špatných 
odpovědí 

Duperele 39 % (30) správných 
odpovědí 
 

18 % (5) správných 
odpovědí 
 

63 % (19) správných 
odpovědí 
 

63 % (13) správných 
odpovědí 
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Správný výraz: 
Zbytečnosti, 
drobnosti 

61 % (47) špatných 
odpovědí  
 
* (expresivní výrazy: 
doprdele, serepetičky) 
 

82 % (23) špatné 
odpovědi 
 
* (expresivní výrazy: 
doprdele, serepetičky, 
doprkynka) 

37 % (11) špatných 
odpovědí 
 
* (expresivní výrazy: 
doprdele, prkotina, 
blbosti, himbajs) 
 

37 % (7) špatných 
odpovědí 

 

Z odpovědí můžeme vyvodit, že nejstarší skupina, 55+ let, dokázala nejlépe uvést spisovné 

ekvivalenty nářečních výrazů a nejméně ze všech skupin používala expresivní výrazy. Do 

špatných odpovědí byly započítávány veškeré nespisovné tvary slov. Nejmladší generace 

používá expresivních tvarů nejvíce a často používá přenesený význam slov, např. „kura“ 

namísto nadávky „sakra“, nikoliv ve významu „slepice“ a „zkaličit“ ve významu „opít se“ 

nebo „poranit se“, nikoliv ve významu „pokazit“. Starší hornické výrazy, např.: „biglovat“, 

„fachat“, „duperele“, znaly lépe skupiny 2 (30 – 55) a 3 (55+), čímž se potvrdila domněnka, 

že starší nářeční výrazy bude lépe ovládat starší generace. Přesto je nutné podotknout, že 

některé starší ostravské výrazy jsou na ústupu. Například, pouze 27 % dotázaných vědělo 

význam slova „fortuch“. 

 

3.4. Aktivní slovní zásoba 
Tento díl dotazníku se skládal ze tří částí. V první měli respondenti doplňovat text užívajíc 

nářečních výrazů. Ve druhé měli podtržená slova přepsat do tvaru, který běžně užívají 

v každodenní komunikaci. A ve třetí měli za úkol přepsat úryvek z Ostravaka Ostravskeho do 

spisovné češtiny. 

1. Pro zjištěná vaší aktivní znalosti ostravského nářečí, odpovězte prosím 
jednoslovně na následující otázky /nebo doplňte chybějící text 
 

 
A. Čím si podkládáte hlavu? (očekávaná odpověď: zhlavkem) 
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Všechny odpovědi 
84 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
36 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
30 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
18 odpovědí 

 
45 % (38) 
zhlavkem/zahlavkem/záhlavkem/ 
zahlafkem/zhlavcem 
 
42 % (35) polštářem 
 
4 % (3) hnatu, hnatou, ruku 
 
9 % (8) jiné odpovědi 
(podtáckem, čapkou, bundou) 

 
41 % (15) zahlavkem 
 
 
41 % (15) polštářem 
 
5 % (2) hnatu, 
pazuru 
 
13 % (4) jiné 
odpovědi 

 
43 % (13) zhlavkem 
 
 
43 % (13) polštářem 
 
 
 
14 % (4) jiné 
odpovědi 

 
67 % (12) zhlavkem 
 
 
22 % (4) polštářem 
 
11 % (2) ruku, 
pazuru 
 
 

 
 
 

B. „Byl hluchý jak….” (očekávaná odpověď: pantok) 
 
Všechny odpovědi 
 
84 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
36 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
33 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
19 odpovědí 

 
2 % (2) pantok 
 
49 % (41) poleno 
 
30 % (25) peň 
 
14 % (12) cyp 
 
5 % (4) jiné výrazy (pařez, 
patrona, sviňa) 

 
0 % pantok 
 
51 % (18) poleno 
 
28 % (10) peň 
 
19 % (7) cyp 
 
2 % (1) vulgární 
výrazy 

 
6 % (2) pantok 
 
39 % (13) poleno 
 
39 % (13) peň 
 
12 % (4) cyp 
 
7 % (2) expresivní 
výrazy 

 
5 % (1) pantok 
 
58 % (11) poleno 
 
26 % (5) peň 
 
5 % (1) cyp 
 
6 % (1) jiné spisovné 
výrazy 

 
 

C. Označení pro někoho, kdo se záměrně vyhýbá svým povinnostem. (očekávaná 
odpověď: bulač) 

 
Všechny odpovědi 
 
79 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
34 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
28 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
17 odpovědí 

 
15 % (12) bulač 
 
3 % (2) jiné, spisovné výrazy 
(lajdák, prokrastinant) 
 
82 % (64) expresivní výrazy 
(nefachčenko, lempl, gyzd, cyp, 
chuj, zevl, flink, flákač, hajzl, 
mamlas, lemra, ojebávka, 
zhniloh) 

 
15 % (5) bulač 
 
24 % (8) jiné, 
spisovné výrazy 
 
61 % (21) expresivní 
výrazy 

 
21 % (6) bulač 
 
25 % (7) jiné, 
spisovné výrazy 
 
50 % (14) expresivní 
výrazy 
 
4 % (1) neznalo 
odpověď 

 
12 % (2) bulač 
 
6 % (1) jiné, 
spisovné výrazy 
 
70 % (12) expresivní 
výrazy 
 
12 % (2) neznalo 
odpověď 

 
 
E. Pít přes míru   (očekávaná odpověď: chlompat) 
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Všechny odpovědi 
 
82 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
34 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
29 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
19 odpovědí 

 
13 % (11) chlomtat, chlemtat, 
chlopat, slopat 
 
 
43 % (35) chlastat 
 
13 % (11) ožrat se 
 
4 % (3) jiné, spisovné výrazy 
(alkoholismus, pít do němoty, 
přebrat) 
 
27 % (22) expresivní výrazy 
(kalit, najebat, pít jak sviňa, 
nasávat, násoska, chlastat jak 
cyp, alpa, ožrala)  

 
3 % (1) chlompat 
 
 
 
44 % (15) chlastat 
 
21 % (7) ožrat se, 
ožrala 
 
6 % (2) jiné, 
spisovné výrazy 
 
23 % /9) expresivní 
výrazy 

 
28 % (8) chlomtat, 
chlemtat, chlopat, 
slopat 
 
34 % (10) chlastat 
 
14 % (4) ožrat se 
 
6 % (2) jiné spisovné 
výrazy 
 
 
18 % (5) expresivní 
výrazy 

 
26 % (5) lopat, 
slopat, chlampat 
 
 
47 % (9) chlastat 
 
5 % (1) ožratsa 
 
11 % (2) jiné 
spisovné výrazy 
 
 
11 % (2) expresivní 
výrazy 

 

F. Nedobrá lihovina či jídlo, které kroutilo ústy svou nechutností. (očekávaná odpověď: 
krutipysk) 
 

Všechny odpovědi 
 
67 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
30 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
22 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
15 odpovědí 

 
25 % (16) krutipysk, krutihub 
 
3 % (2) jiné, spisovné výrazy 
(zkyslé, zkažené) 
 
71 % (47) expresivní výrazy 
(hnus, humus, čůčo, blivajz, 
patok, fujtajbl, šlichta, fuj, 
utrejch, maras) 
 
4 % (2) neznalo odpověď 

 
13 % (4) krutipysk 
 
3 % (1) jiné spisovné 
výrazy 
 
77 % (23) expresivní 
výrazy 
 
 
 
7 % (2) neznalo 
odpověď 

 
23 % (5) krutipysk 
 
5 % (1) jiné spisovné 
výrazy 
 
77 % (15) expresivní 
výrazy 
 
 
 
5 % (1) neznalo 
odpověď 

 
47 % (7) krutipysk 
 
 
 
 
40 % (6) expresivní 
výrazy 
 
 
 
13 % (2) neznalo 
odpověď 

 

G. To jablko je prolezlé červy (přídavné jméno). (očekávaná odpověď: chrobalivé) 
 
Všechny odpovědi 
 
63 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
30 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
19 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
14 odpovědí 

 
20 % (13) chrobalivé 
 
37 % (23) červivé 
 
24 % (15) prožrané 
 
8 % (5) jiné, spisovné výrazy 

 
13 % (4) chrobalivé 
 
37 % (11) červivé 
 
27 % (8) prožrané 
 
10 % (3) jiné, 

 
26 % (5) chrobalivé 
 
36 % (7) červivé 
 
21 % (4) prožrané 
 
5 % (1) jiné, 

 
36 % (5) chrobalivé 
 
36 % (5) červivé 
 
14 % (2) prožrané 
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(zhnilé, provrtané) 
 
8 % (5) expresivní výrazy 
(zgirované, gagalovité, 
zgizděné, fujtajblové) 
 
3 % (2) neznalo odpověď 

spisovné výrazy 
 
7 % (2) expresivní 
výrazy 
 
 
6 % (2) neznalo 
odpověď 

spisovné výrazy 
 
6 % (1) expresivní 
výrazy 
 
 
6 % (1) neznalo 
odpověď 

 
 
14 % (2) expresivní 
výrazy 

 
H. Zabijačková polévka s krví a kroupami. (očekávaná odpověď: prdelačka, prdelanka) 
 
Všechny odpovědi 
 
80 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
31 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
31 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
18 odpovědí 

 
84 % (67) prdelačka, prdelanka 
 
16 % (13) jiné výrazy (dršťková, 
prejt) 
 

 
71 % (22) prdelačka, 
prdelanka 
 
29 % (9) jiné výrazy 

 
87 % (27) prdelačka, 
prdelanka 
 
10 % (3) jiné výrazy 
 
3 % (1) neznalo 
odpověď 

 
100 % (18) 
prdelačka, prdelanka 

 

Z analýzy je patrné, že spisovné výrazy jsou často nahrazovány expresivními výrazy, které si 

zachovávají ostravský nádech (krátkost slov). Expresivita tedy hraje význačnou roli 

v ostravském dialektu. Mladší generace používá nejčastěji slova „cyp“ a „jak sviňa“. 

Nejstarší generace o sobě tvrdí, že tato slova téměř nepoužívá. Poměrně malé procento 

respondentů (max. 4 %) si nevědělo s otázkami rady. Pouze 2 % respondentů znalo ustálené 

spojení „hluchý jak pantok“, tzn. „hluchý jako sekera“ a používá místo toho novější 

přirovnání: „hluchý jak poleno“. Nejstarší generace měla nejlepší výsledky ve starších 

ostravských výrazech typu: „prdelačka“, „chrobalivé“, „krutipysk“ a „zhlavkem“. 

Expresivní výrazy převažují nad spisovnými výrazy, což může poukazovat na eventuální 

problém rozlišování spisovných výrazů od výrazů slangových převážně u nejmladší generace. 

 

2. Podtržená slova přepište tak, jak je vyslovujete v běžné neformální komunikaci. 
 

A. Ty kalhoty jsou mi moc úzké. (očekávaná odpoveď: gatě, galaty) 
 
Všechny odpovědi 
 
83 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
35 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
31 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
17 odpovědí 
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61 % (51) gatě 
 
23 % (19) galaty 
 
14% (12) kalhoty 
 
2 % (1) gaťata. kaťata 

 
66 % (23) gatě 
 
17 % (6) galaty, 
galata 
 
17 % (6) kalhoty 

 
78 % (24) gatě 
 
13 % (4) galaty 
 
6 % (2) kalhoty 
 
3 % (1) kaťata 

 
41 % (7) gatě 
 
41 % (7) galaty 
 
12 % (3) kalhoty 

 
B. Půjdeme dneska na koupaliště? (očekávaná odpoveď: kupak, kupák koupak) 
 

Všechny odpovědi 
 
87 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
37 odpovědí 
 

Skupina 2 
30 – 55 let 
32 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
18 odpovědí 

 
95 % (83) kupak, kupák, 
koupak, koupák 
 
3 % (3) koupaliště 
 
2 % (1) jiné odpovědi (k vodě, 
bazén) 

 
92 % (34) koupák, 
kupak, kupák 
 
3 % (1) koupaliště 
 
5 % (2) jiné odpovědi 

 
100 % (32) koupák, 
kupak, kupák 

 
94 % (17) koupák, 
kupak, kupák 
 
6 % (1) koupaliště 

 
C. Šly na mě mrákoty. (očekávaná odpoveď: braly mě mory) 

 
Všechny odpovědi 
 
70 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
30 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
26 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
14 odpovědí 

 
21 % (15) mory, šly na mě 
mory, braly mě mory, idu na mě 
mory 
 
26 % (18) šly na mě mdloby + 
 
 
13 % (9) jiné spisovné výrazy 
(bylo mi mdlo, malátním, točí se 
mi hlava, omdlíval jsem, zatnělo 
se mi před očima) 
 
31 % (22) expresivní výrazy (mě 
jeblo, pojebalo, vybulil jsem se, 
bylo mi zle jak cyp, bylo mi 
blujno, cyp mě střelil, bylo mi zle 
jak sviňa, bere mě to jak cyp, 
piclo mě) 
 
 
9 % (6) neznalo odpověď 

 
10 % (3) idu na mě 
mory, braly mě mory 
 
27 % (8) šly na mě 
mdloby + 
 
23 % (7) jiné 
spisovné výrazy 
 
 
 
33 % (10) expresivní 
výrazy 
 
 
 
 
 
7 % (3) neznalo 
odpověď 

 
38 % (10) braly mě 
mory 
 
 
15 % (4) šly na mě 
mdloby + 
 
15 % (4) jiné 
spisovné výrazy 
 
 
 
27 % (7) expresivní 
výrazy 
 
 
 
 
 
5 % (1) neznalo 
odpověď 

 
14 % (2) šly na mě 
mory/braly mě mory 
 
57 % (8) šly na mě 
mdloby + 
 
14 % (2) šly na mě 
mrákoty 
 
 
 
14 % (2) jiné výrazy 
 
 
 
 
 
 
14 % neznalo 
odpověď 

 
D. Copak si zase provedl? (předpokládaná odpověď: zrobil) 

 
Všechny odpovědi 
 
84 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
37 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
31 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
16 odpovědí 
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57 % (48) robil zrobil, urobil, 
porobil, zrobyl 
 
4 % (3) vymamlasil 
 
26 % (22) provedl, udělal, 
vyvedl, vyved 
 
13 % (11) expresivní výrazy 
(zdupal, zkonil, zmastil, pojebal, 
dojebal, pohnojil, zbabral) 

 
57 % (21) zrobil, 
robil, urobil 
 
3 % (1) vymamlasil 
 
30 % (11) provedl, 
udělal, vyvedl 
 
10 % (4) expresivní 
výrazy 

 
65 % (20) zrobil, 
robil, zrobyl 
 
0 % vymamlasil 
 
26 % (8) provedl, 
vyvedl, udělal 
 
9 % (3) expresivní 
výrazy 

 
56 % (9) zrobil, 
urobil, porobil 
 
13 % (2) vymamlasil 
 
25 % (4) provedl, 
udělal, vyvedl 
 
6 % (1) expresivní 
výrazy 

 

E. Televizi bylo třeba seřídit. (předpokládaná odpověď: seštelovat) 

Všechny odpovědi 
 
76 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
33 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
27 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
16 odpovědí 

 
59 % (45) seštelovat, 
žeštelovat, naštelovat, 
poštelovat, vyštelovat 
 
 
24 % (18) naladit, ladit, vyladit 
 
 
8 % (6) opravit, seřídit, spravit, 
zpravit, nastavit 
 
 
9 % (7) jiné odpovědi 
(zrychtovat, dát dokupy, dát do 
cajku, nahodit, přeinstalovat) 

 
48 % (16) seštelovat, 
zeštelovat, 
naštelovat 
 
 
18 % (6) naladit + 
 
 
24 % (8) opravit, 
seřídit, spravit 
 
 
10 % (3) jiné 
odpovědi 

 
70 % (19) seštelovat, 
zeštelovat, 
poštelovat, 
naštelovat 
 
26 % (7) naladit, 
ladit, vyladit 
 
 
 
 
 
4 % (1) jiné odpovědi 

 
69 % (11) seštelovat, 
naštelovat, 
poštelovat, 
zeštelovat 
 
19 % (3) naladit, 
vyladit + 
 
6 % (1) seřídit 
 
 
 
6 % (1) jiné odpovědi 

 

F. V tramvaji zůstal nějaký sáček s věcmi. (předpokládaná odpověď: jakýsi, jakýsik) 

Všechny odpovědi 
 
74 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
33 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
24 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
17 odpovědí 

 
45 % (33) jakysi, jakýsi, jakýsik, 
jakisik, jakysyk,jakysik 
 
19 % (14) ňáký 
22 % (16) nějaký 
 
14 % (11) jiné odpovědi (dajaký) 
 

 
33 % (11) jakysi, 
jakýsi, jakýsik, 
jakýsyk 
 
29 % (10) ňáký 
28% (9) nějaký 
 
10 % (3) jiné 
odpovědi 

 
58 % (14) jakysi, 
jakýsi, jakisi 
 
13 % (3) ňáký 
17 % (4) nějaký 
 
12 % (3) jiné 
odpovědi 

 
65 % (11) jakysi, 
jakýsi, jakýsik 
 
12 % (2) nějaký 
 
 
23 % (4) jiné 
odpovědi 

 

G. Nedostal pokutu? Ten měl ale štěstí! (předpokládaná odpověď: haluz) 
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Všechny odpovědi 
 
76 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
34 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
24 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
18 odpovědí 

 
18 % (14) haluz 
 
30 % (23) štígro 
 
12 % (9) štěstí 
 
22 % (17) kliku 
 
12 % (9) expresivní výrazy 
(majzla, pech, z prdele kliku, 
štěstí jak cyp) 
 
3 % (2) jiné výrazy 
 
3 % (2) odpověď neznalo 

 
15 % (5) haluz 
 
26 % (9) štígro 
 
15 % (5) štěstí 
 
21 % (7) kliku 
 
12 % (4) expresivní 
výrazy 
 
6 % (2) jiné výrazy 
 
6 % (2) odpověď 
neznalo 
 

 
33 % (8) haluz 
 
29 % (7) štígro 
 
13 % (3) štěstí 
 
13 % (3) kliku 
 
4 % (1) expresivní 
výrazy 
 
8 % (2) jiné odpovědi 
 
 

 
11 % (2) haluz 
 
39 % (7) štígro 
 
11 % (2) štěstí 
 
28 % (5) kliku 
 
 
 
 
11 % (2) jiné 
odpovědi 

 
H. Byl promočený skrz naskrz. (předpokládaná odpověď: durch) 

 
Všechny odpovědi 
 
81 odpovědí 

Skupina 1 
15 – 30 let 
36 odpovědí 

Skupina 2 
30 – 55 let 
28 odpovědí 

Skupina 3 
55+ 
17 odpovědí 

 
64 % (52) durch, durchum 
durch, durchem durch 
 
2 % (2) na grunt 
5 % (4) jak šťur 
 
5 % (4) skrz naskrz 
 
 
 
14 % (11) jiné spisovné výrazy 
(na kost, celý, na niť, totálně 
mokrý) 
 
9 % (7) expresivní výrazy (jak 
cyp, jak sviňa, ganz mokrý) 
 
1 % (1) odpověď neznalo 

 
66 % (24) durch 
 
 
6 % (2) jak šťur 
 
 
8 % (3) skrz naskrz + 
 
 
 
14 % (5) jiné 
spisovné odpovědi 
 
6 % (2)  expresivní 
výrazy 

 
68 % (19) durch, 
durchem durch 
 
4 % (1) jak šťur 
 
 
7 % (2) skrz naskrz + 
 
 
 
17 % (6) jiné 
spisovné výrazy 
 
 
 
4 % odpověď 
neznalo 

 
59 % (10) durch, 
durchum durch 
 
12 % (2) na grunt 
 
 
 
12 % (2) na skuru, na 
kužu 
 
17 % (3) jiné 
spisovné odpovědi 

Nářeční výrazy uplatňuje aktivně nejvíce střední generace (30 – 55 let), která je následovaná 

nejstarší generací (55+). Nejmladší generace zaostává nejvíce. Jazykové tendence první části 

potvrzuje i tato druhá část aktivní zásoby – nejmladší generace používá nejvíce expresivních 

výrazů, nejstarší generace pak nejméně. Překvapivé je také procentově vysoké používání 

spisovných výrazů v každodenní komunikaci respondentů.  

 

3. Přeložte následující text do spisovné češtiny: 
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„Čumim jak vrana na romadur – lednička za dvatisyce, tuž to sem něviděl! ... Po dvuch 

hodinach se orvany jak oberva deru do lokalki a valim zpatki do roboty. Ramba na vratnici si 

mě ani něvšimnu, bo furt čumja na tu televizu. V robotě se mě všeci ptaju, co sem robil tak 

dluho na tym hajzlu a esli sem spadnul do mušle, že sem tak oškubany. Chuji jak lampa, no 

ni?” (úryvek z Ostravaka Ostravskeho) 

Shrnutí: 

Celkově se dá zhodnotit, že všechny skupiny psali bez gramatických chyb a nářečních výrazů 

a velmi spisovně. Ojediněle se objevila slova hovorové češtiny. Jako velmi pozitivní se dá 

zhodnotit to, že nejmladší generace psala bez gramatických chyb, a to také v rozlišování i/y. 

Je nutno podotknout, že většina přepsaných textů působila značně strojeně a nepřirozeně. 

Skupina 1, 15 -30 let: žádný z respondentů neudělal žádnou gramatickou chybu. U 5/z 27 

respondentů se v textu objevují nespisovné expresivní výrazy. 10 dotázaných udělalo chybu 

v množném čísle slova „ramba“ a uvedlo špatně jednotné číslo. Nářeční výrazy se vyskytují 

ojediněle: „dloho“. Užití hovorových výrazů: chladnička. 

Skupina 2, 30 – 55 let: žádná gramatická chyba, 8/z 26 respondentů použilo expresivní výraz 

v poslední větě. 5 chyb v množném čísle ve slově „ramba“. Žádné nářeční výrazy. 

Skupina 3, 55+ let: 1 gramatická chyba – “velký blbci” – vliv obecné češtiny, unifikace 

přídavných jmen v 1. p. mn. č.. 4/z 15 respondentů použilo expresivní výrazy v poslední větě. 

4 chyby v množném čísla („ramba“). Užití hovorových výrazů: „chladnička“. 

 

3.5. Vnímání vulgarity 
V této části měli respondenti za úkol ohodnotit pomocí šesti stupňové škály vulgaritu 10 

ostravských slov. Pro možné porovnání byla tato část dotazníku poslána také 23 obyvatelům 

Středočeského kraje. 
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Analýza odpovědí všech skupin (mimo obyvatel Středočeského kraje): 

 

 

Porovnání jednotlivých skupin 

Skupina 1, 15 – 30 let:   
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Skupina 2, 30 – 55 let 

 

Skupina 3, 55+ let 
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Středočeská skupina 

 

škála 1 - 6 

Výsledky 
Středočechů
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Při porovnávání jednotlivých skupin můžeme zhodnotit, že slova „kurde“, „žďorb“, „gyzd“ a 

„ksicht“ ohodnotily všechny skupiny nejvíce podobně a použily k tomu škálu 1.2 – 1.8 (z 6). 

Slovo „cyp“ a „chuj“ ohodnotilo jako nejméně sprosté nejmladší generace, zřejmě proto, že 

tato slova jsou v nynější době velmi často používaná. Zajímavým faktem je, že výraz „Banik 

pičo“ považuje nejstarší generace za méně sprosté než slovo „dojebaný“ nebo „chuj“.  

Můžeme se proto domnívat, že toto slovo má pro ně jazykově prázdný význam. Nejmladší a 

střední generace jej považuje za nejvíce sprosté slovo mezi uvedenými slovy.  

Pro možné porovnání ostravské vulgarity byla tato část dotazníků poslána také 23 obyvatelům 

Středočeského kraje. Slova zůstala stejná, stejně tak šestimístná hodnotící škála. Přibyla jen 

kolonka: „toto slovo neznám“, protože jsem se domnívala, že by mohlo dojít k situaci, kdy 

Středočeši nebudou znát ostravské vulgarismy. Tato domněnka se ukázala jako opodstatněná, 

protože pouze tři slova z 10 znali všichni respondenti („chuj“, dojebaný“, „ksicht“). Slova 

jako „gyzd“ (neřád), „olačka“ (kondom), „žďorb“ (haraburdí) neznala většina respondentů. 

Je také překvapivé, že 14 respondentů neznalo slovo „cicek“ (prs). Z poněkud omezených 

výsledků je patrné, že obyvatelé Prahy, kteří ostravské vulgární výrazy znali, je ohodnotili 

velmi podobně jako obyvatelé Ostravy. Rozdíly se projevily pouze ve dvou slovech 

„Banik****“ a slovo „dojebaný“. Prvně jmenované slovo má mnohem nižší hodnocení a 

slovo „dojebaný“ naopak vyšší. Zdá se, že slovo „Banik****“ získalo celorepublikově 

jazykově prázdný význam. 

 

3.6. Ostravština v médiích 
 
Tato pasáž si klade za úkol zjistit přístup Ostravanů k medializaci ostravštiny posledních let. 
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Z odpovědí vyplývá, že téměř 60 % dotazovaných četlo Denik Ostravaka a z nich se 85 % 

knížka líbila. Pouze 6 % vadil hyperdialektismus, kterým je kniha napsána a 7 % si myslí, že 

to Ostravu staví do špatného světla. 89 % dotázaných je hrdých na svůj ostravský původ.  
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Zaměření na jednotlivé skupiny: 

Věková 

kategorie  

Denik Ostravaka 
líbil se ano/ne 
líbil se jazyk 

Názor na 
medializaci 

Půjdete do kina 
na Ostravaka 
Ostravskeho? 

Jste hrdý/á na 
svůj ostravský 
původ 

Skupina 1 

15 – 30 let 

 
60 % (22) ano, četl/a 
40 % (15) ne, nečetl/a 
 
91 % (20) ano, líbila se 
9 % (2) ne, nelíbila se 
 
39 % (11) líbil se mi 
styl psaní 
54 % (15) nevadil mi 
7 % (2) vadil mi 
 

 
8 % (3) staví to 
Ostravu do špatného 
světla 

 
24 % (9) ano 

24 % (9) ne 

51 % (19) ještě 
nevím 

 
89 % (33) ano 

11 % (4) ne 

Skupina 2 

30 – 55 let 

 
67 % (22) ano, četl/a 
33 % (11) ne, nečetl/a 
 
83 % (19) ano, líbila se 
17 % (14) ne, nelíbila 
se 
 
48 % (13) líbil se mi 
styl psaní 
48 % (13) nevadil mi 
4 % (1) vadil mi 
 

 

3 % (1) staví to 
Ostravu do špatného 
světla 

 

18 % (6) ano 

33 % (11) ne 

49 % (16) ještě 
nevím 

 

84 % (26) ano 

16 % (5) ne 

Skupina 3 

55 + 

 
44 % (8) ano, četl/a 
56 % (10) ne, nečetl/a 
 
78 % (7) ano, líbila se 
22 % (2) ne, nelíbila se 
 
33 % (4) líbil se mi styl 
psaní 
58 % (7) nevadil mi 
8 % (1) vadil mi 
 

 
11 % (2) staví to 
Ostravu do špatného 
světla 

 
21 % (4) ano 

32 % (6) ne 

47 % (9) ještě 
nevím 

 
95 % (18) ano 

5 % (1) ne 

 

Denik Ostravaka četlo nejvíce zástupců střední generace. Jen minimum tázaných si myslí, že 

tento knižní počin staví Ostravu do špatného světla a naopak je ráda, že ostravštině se dostává 

oživení. Většině respondentům se knížka líbila. Její zfilmovaná verze však moc Ostravany 

neláká. Nejstarší generace je nejvíce hrdá na svůj ostravský původ. Střední a nejmladší 

generace zaostávají jen o 9, resp. 5 %. 
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4.Závěr 

 
V první, teoretické části bakalářské práce byla část prostoru věnována slezským nářečím, 

jejich obecné charakteristice a specifickým rysům. Nejdetailněji však byla popsána 

východní/ostravská nářeční podskupina (laicky tzv. ostravština). Nahlídli jsme se na historii 

Ostravy, která do značné míry ovlivňovala vývoj ostravského jazyka, a která také vysvětluje 

německé a polské jazykové vlivy. Přelomovým byl rok 1763, kdy došlo k objevu černého 

kamenného uhlí a rok 1828, kdy byly založeny Vítkovické železárny. Z jazykového hlediska 

je to právě toto období, kdy ostravština dostává svůj hornický rázovitý charakter a rozvíjí se 

ve všech dimenzích ruku v ruce s ostravskou společností. Byly popsány specifické rysy 

ostravské mluvy a jaké jazykové útvary ji tvoří. Takto jsme se blíže dozvěděli o ostravském 

lašském dialektu a interdialektu, ostravské obecné češtině, ostravské mluvené a psané 

spisovné češtině, o ostravské hornické profesní mluvě a ostravských skupinových slanzích a 

argotech. Důležitou a nedílnou složkou ostravštiny je její emocionalita. Ostravština je jí přímo 

proslulá a dává jí nemelodický nádech rapu. První část bakalářské práce byla zakončena 

podkapitolou o aktuálním vývoji slezských nářečích, který směřuje k pozvolnému 

odstraňování lokálních specifických znaků podskupin a rozšiřování jazykových znaků 

celooblastních. 

Druhá, praktická část si kladla za úkol zmapovat mluvu na území Ostravy posledních třech 

generací. Dotazník obsahoval celkově 53 otázek v šesti různých oddílech a vyplnilo jej, i přes 

značnou časovou náročnost, 91 obyvatel Ostravy. (V souhrnu odpovědí je pak zařazeno 52 

otázek, protože původní otázka 31 byla vyřazena z důvodu špatného zadání.) Dozvěděli jsme 

se, že pouze 7 % respondentů nikdy nezažívá neporozumění ze strany obyvatel jiných krajů. 

Překvapivě je to nejmladší generace, která používá nejvíce specifické rysy lašského dialektu - 

„bo“, „aji“, a dokonce zachovává specifické používání předložky „do“ v dativu. Výzkum 
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pasivní slovní zásoby naznačil, že nejstarší generace má nejlepší znalosti starších hornických 

výrazů a také používá jazyk nejvíc spisovně, bez expresivních výrazů. Nejmladší skupina 

používá jazykovou expresivitu velmi štědře a přenáší často jazykové významy na jiné 

skutečnosti. Tento trend potvrzují také odpovědi respondentů v aktivní slovní zásobě. 

Expresivita u mladé generace má za následek smazávání hranice mezi spisovností a 

nespisovností. I přesto je patrné velmi časté používání spisovného jazyka v každodenní 

komunikaci, převážně u střední a starší generace. Toto tvrzení podporuje překvapivý výsledek 

v oddíle testování aktivní slovní zásoby, kdy ani jeden z 68 respondentů píšících překlad, 

neudělal gramatickou chybu. Nutno podotknout, že ani nejmladší generace, na kterou je 

obecně společností nahlíženo kriticky s názorem, že jejich čeština nedosahuje tak značných 

kvalit. Ve spisovném písemném projevu se nářeční prvky téměř nevyskytují, expresivní prvky 

se také značně eliminují, může dojít k výskytu ostravské obecné češtiny, která je zatím 

neustálená. Mimo jiné bylo také zkoumáno vnímání vulgarity ostravských sprostých slov, ke 

kterému se klade otázka, zda Ostravané opravdu nahlížejí na vulgaritu méně vážně, než 

obyvatelé jiných krajů. V mezigeneračním porovnání nebyly rozdíly až tak markantní. 

Zajímavé byly malé rozdíly, jaká slova považuje každá generace za nejvulgárnější. Opravdu 

vnímají Ostravané sprostá slova méně vulgárně, než například obyvatelé Prahy? Nevnímají. 

Problém, podle výsledků v dotazníku, tkví v tom, že Pražané ostravským nadávkám 

nerozumí, proto může dojít k tomu, že se jim Ostravané zdají více vulgární. Respondenti, 

kteří slova znali, je ohodnotili velmi podobně jako obyvatelé Ostravy. Poslední oddíl 

pojednával o vnímání medializace ostravštiny v součastnosti. Z odpovědí je patrné, že 

Ostravané jsou hrdí na svůj ostravský původ a jen 7 % dotázaných si myslí, že medializace a 

hyperdialektismus Ostravě škodí. 

Závěrem lze říci, že výsledky dotazníku odpovídají Šrámkově studii Vývoj slezských nářečí a 

lze konstatovat, že tento vývoj probíhá v plné míře. Specifické rysy lašského nářečí pozvolna 



 

52 
 

mizí (hlavně starší hornické výrazy) a spisovná čeština zabírá v mluvě více a více místa, 

přesto ale expresivita v ostravské mluvě mnohé výrazy zachovává a bude těžké je nahradit 

čistě spisovnou češtinou. Obecná čeština, taková, která se nachází např. ve středních Čechách, 

u rodilých Ostravanů neexistuje a její používání působí značně nepřirozeně. Je důležité taky 

zmínit, že odpovědi respondentů nemusí vždy odpovídat stoprocentně realitě a musíme 

počítat s tím, že celkový obraz, tak může být poněkud zkreslený. 
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