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Ošetřit restituce 

Vzhledem k momentální nedostupnosti publikované i pracovní verze tohoto 

zákampí jsou níže uvedeny pouze aktualizované údaje k příslušnému tématu.  

 

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. 

Pokud jde o četnost užívání, nejčastěji se sloveso ošetřit objevuje 

v publicistice a v běžně mluveném jazyce, na celém území národního jazyka zhruba 

rovnoměrně (o něco méně v západních a středních Čechách), o něco více u mužů 

starších 35 let.   

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


Právě takovéto a další údaje z korpusů mohou být podkladem pro příští 

slovníky češtiny, jako je například Akademický slovník současné češtiny 

(http://www.slovnikcestiny.cz/o_slovniku.php), a všechny charakteristiky v něm 

uvedené. 

S odstupem času se dále ukázalo, že původní význam (tedy například ošetřit 

ránu) je stále velice frekventovaný, kromě něj se však objevuje také obrazné užití 

založené na personifikaci (lobbing je legislativně ošetřen) – není důvod vyhýbat se ani 

jednomu, s vědomím, že obrazná vyjádření se v závislosti na frekvenci užívání mohou 

časem ustálit. 

 Ani to tedy 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. 

http://www.slovnikcestiny.cz/o_slovniku.php

