
JELÍNEK, M. – KŘÍSTEK, M. To je o ničem/o něčem jiném. Jazykové zákampí. 

Lidové noviny : příloha Nedělní Lidové noviny, 1996,  4. 7., s. X.  ISSN 0862-

5921. 

 

pracovní verze:  

To je o něčem jiném/o ničem 

 Tato dvě úsloví můžeme v poslední době slýchat dost často, zpravidla ve 

spontánních mluvených projevech. Do jaké míry jsou však pro češtinu skutečným 

obohacením a do jaké míry pouze pomíjivým módním klišé? Jaký je vlastně jejich 

původ a význam? 

  Úvodem je nutno konstatovat, že jazykové příručky nám v tomto konkrétním 

případě příliš nepomohou. Zmíněné vazby nejsou zachyceny ani v osmisvazkovém 

Slovníku spisovného jazyka českého (2. vyd. 1989), ani v jednosvazkovém Slovníku 

spisovné češtiny (2. vyd. 1994); neuvádí je ani čtyřsvazkový Slovník české 

frazeologie a idiomatiky (1983-1994), ani příručka nazvaná Co v slovnících nenajdete 

(1994). Musíme tedy pracovat pouze s doklady zaznamenanými v běžně mluveném 

jazyce. 

  Oběma vazbám byla pravděpodobně předlohou konstrukce být o + 6. pád 

substantiva, používaná k charakteristice obsahu nějakého díla - Červená Karkulka je 

(pohádka) o holčičce, která se potkala s vlkem, Moderní doba je (film) o životě v 

přetechnizovaném světě atd. Všimněme si, že díky dostatečné znalosti kontextu může 

být příslušné substantivum - pohádka, film - vypuštěno; často tomu tak bývá 

především v mluveném projevu. Vzhledem k tomu, že sloveso být je velmi široce 

použitelné, otevírá se zde prostor ke zneurčitění celé vazby a k rozšíření jejího 

významu - může tak nastat posun od charakteristiky obsahu určitého díla k 

charakteristice věcí a situací obecně. 

  Nové významy těchto konstrukcí lze vyvodit z kontextu, v němž byly 

zachyceny (převážně se jedná o spontánní mluvené projevy soukromého charakteru). 

Vazba „to je o něčem jiném“ bývá užívána ve významu „to je něco jiného“ - Měkké 

dřevo, to už je fakt o něčem jiném, Když se sousedé odstěhovali, bude to teď už o 

něčem jiném, Tahle profese je o něčem jiném. Konstrukce „to je o ničem“ bývá 



používána ve významu „k ničemu“ - Ty staré diskety, to je prostě o ničem; ojediněle 

jsem se setkal i s významem „to nejde“ - Máš v pátek čas? Ne, pátek, to je o ničem. 

  Zdá se, že vazba „to je o ničem“ byla utvořena až druhotně, podle konstrukce 

„to je o něčem jiném“. Nasvědčovalo by tomu zachování kladného tvaru slovesa být, 

přestože v češtině v případě tzv. celkového záporu je použití záporných výrazů nikdo, 

nic, nikde atd. vázáno na záporný tvar slovesa (nikdo nepřijde, nic tam nebylo, nikde 

to není); čekali bychom tedy spíše podobu „to není o ničem“. Po této stránce se 

konstrukce „to je o ničem“ poněkud vymyká gramatickým pravidlům češtiny (to však 

nemusí nutně být překážkou jejímu rozšíření). 

  Máme-li se závěrem pokusit o shrnutí, můžeme konstatovat, že se nám 

objevují dva základní charakteristické rysy těchto konstrukcí: 1) jejich značná 

významová neurčitost jim dává poměrně velké možnosti uplatnění v nejrůznějších 

situacích, 2) tato neurčitost však neodpovídá tendenci spisovného jazyka k 

jednoznačnému vyjadřování a k přesnému rozlišování významů (viz obdobný příklad 

některých konstrukcí se slovesem dělat - dělat Alpy, (u)dělat zákazníka, dělat 

vysokou; i ony jsou v současném jazyce pokládány za nespisovné), navíc v porovnání 

s vazbami už existujícími nepřinášejí žádné významové obohacení; právě z těchto 

důvodů často zůstávají za hranicí spisovnosti. O tom, zda se v jazyce zachovají, nebo 

zda postupně vymizí, však s konečnou platností rozhodne až úzus. 

 

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. 

V případě tohoto konkrétního zákampí je zapotřebí především připomenout, že 

na aktualizované verzi se už nepodílel spoluautor původního textu, profesor Milan 

Jelínek (1923-2014), výše uvedené obecné zásady samozřejmě platí stále. Protože 

výše uvedený odkaz vyhledává pouze jednotlivá slova v základním tvaru, a nikoliv 

jejich spojení nebo podoby v konkrétním pádu, je v tomto případě možno uzavřít 

konstatováním, že důležitá je nejen spisovnost/nespisovnost (což je koneckonců 

dobově proměnlivé hodnocení) nebo původ příslušného výrazu, ale také přesnost 

vyjádření, a právě z tohoto důvodu by bylo vhodné se uvedeným konstrukcím měli 

spíše vyhýbat a hledat pro jevy kolem nás přesná pojmenování – univerzálnost použití 

je sice lákavá (možná právě ona spolu s frekvencí užívání, občas některým uživatelům 

vadí především), ale občas i zrádná. 

Ani toto 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.  
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