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pracovní verze: 

Když tak 

Napiš, nebo když tak zavolej. Když tak to nádobí nech, já to umyju večer. 

Mohli bychom si to půjčit jenom na týden když tak. V soukromých projevech (zvláště 

mluvených, ale někdy i psaných) se s podobnými větami můžeme setkat velice často.  

Právě jim je věnováno dnešní zákampí. 

 

 O této konstrukci už téměř před dvaceti lety psal prof. Oldřich Uličný. Uvádí, 

že se jedná o syntaktický prostředek nespisovného charakteru, který se vyskytuje 

zvláště v projevech mladší generace. Po formální stránce jde o složeninu spojky když 

a částice tak, která signalizuje začátek hlavní věty; tento prostředek slouží 

k úspornějšímu, kondenzovanějšímu vyjádření. Například větu „Když tak přijďte“ 

můžeme doplnit na „Když se vám to bude hodit, tak přijďte“. Vedlejší věta 

následující po spojce když je tedy ve větě „Když tak přijďte“ vypuštěna , celkový 

smysl se však nemění a můžeme jej snadno vyvodit z kontextu. 

 Všechna tato zjištění prof. Uličného platí i dnes, mohli bychom je však možná 

doplnit jedním obecnějším závěrem. Zdá se, že složenina spojky když a částice tak se 

začíná ustalovat a jako celek nabývat povahy nové částice (máme jen velmi málo 

psaných dokladů, takže zatím nelze spolehlivě říci, zda se tato tendence promítá i do 

grafiky a zda se také objevuje spojení i v psané podobě - tedy kdyžtak). Svědčí o tom 

to, že stejně jako jiné částice vyjadřuje výraz když tak vztah mluvčího ke sdělované 

skutečnosti, i to, že nevytváří skladebné dvojice se slovy, k nimž se vztahuje. Stojí 

tedy - stejně jako částice -  mimo skladebnou strukturu věty. Významem se mu 

z existujících částic blíží částice třeba: Napiš, nebo když tak zavolej  - Napiš, nebo 

třeba zavolej. Výraz když tak by tedy mohl patřit k částicím naznačujícím výběr z 

několika rovnocenných variant (patří sem částice jako dejme tomu, například, 

řekněme, třeba atd.). 

 Nicméně i v případě, že nová částice skutečně vznikla nebo vzniká, hodnocení 

výrazu když tak se příliš nemění. Stále platí, že jde o výrazový prostředek  



nespisovného charakteru, používaný především v  soukromé komunikaci; v projevech, 

které jsou zamýšleny jako spisovné, bychom jej raději používat neměli. 

 

Po více než dvaceti letech (2019) 

Od prvního zveřejnění tohoto zákampí v Lidových novinách uplynulo už více 

než dvacet let. A protože změny ve kterémkoliv živém jazyce  se obvykle počítají na 

léta a desetiletí, spíše než na týdny a měsíce, lze se nyní s odstupem času podívat, 

jakým způsobem se popisované jevy v úzu rozvíjely. Za tu dobu vznikla také řada 

teoretických prací a jiných zdrojů, které v době vzniku tohoto zákampí ještě nebyly 

k dispozici. 

V návaznosti na tradice moderní české jazykovědy, v případě jazykových 

zákampí tedy především v návaznosti na texty Františka Trávníčka a Milana Jelínka, 

se zaměříme zvláště na to, zda, a jakým způsobem příslušné jevy fungují v současné 

češtině. V této souvislosti je vhodné připomenout často opakovanou zásadu prof. 

Jelínka, že totiž jazykovědec má právo (a povinnost) popisovat, vysvětlovat a 

doporučovat – a dál ani krok; touto zásadou se řídí jak původní texty těchto zákampí, 

tak jejich aktualizace. Pokud se jedná o zmíněné fungování příslušných jevů 

v současné češtině, půjde především o to, kde došlo k aktualizaci (např. v podobě 

významového posunu), co ustoupilo, a co si naopak svou pozici upevnilo. Velice 

užitečnou pomůckou k tomu je součást Českého národního korpusu nazvaná Slovo 

v kostce (https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/) – na tomto místě lze zjistit základní 

údaje o užívání příslušného výrazu, včetně jeho zastoupení v různých typech 

komunikace, jeho územního rozsahu a podobně. 

Výraz kdyžtak byl v korpusech skutečně zachycen a popsán, a to jako příslovce 

i jako částice, vyskytující se zvláště v mluveném jazyce – sice málo, ale rovnoměrně, 

pokud jde o území národního jazyka, věk mluvčích a podobně.  

 Ani to samozřejmě není definitivní stav, v případě živých jazyků by 

definitivnost koneckonců potenciálně znamenala katastrofu, lze tedy uzavřít 

konstatováním, že komentovat další vývoj sledovaného jevu bude vhodné opět až 

s jistým časovým odstupem. 

 

 

https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/

