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pracovní verze: 

[pucle], nebo [pazl]? 

Reklamní šoty nám nabízejí mnohá překvapení, z nichž některá spadají i do 

oblasti jazyka. V tomto zákampí konkrétně půjde o nesprávnou výslovnost některých 

cizích výrazů užitých v českých reklamních textech. Jeden příklad je uveden v nadpisu, 

několik dalších bude následovat; dnes se omezíme pouze na anglické výrazy. 

Ti, kdo někdy přišli s tímto jazykem do kontaktu, už asi poznali, že první část 

titulku je svéráznou variací na výslovnost slova puzzle (= hádanka, skládačka); 

pravděpodobně se zde jedná o vliv němčiny. Správná anglická výslovnost zní [pazl]. 

(Výslovnost uvádím v hranatých závorkách, jak je v jazykovědě zvykem, z 

technických důvodů však vypouštím některé speciální znaky.) 

Do stejné kategorie patří informace, že ručně malované hrošíky a podobná 

zvířátka najdeme pouze ve vajíčku [kindr suprais] (Kinder Surprise; surprise = 

překvapení). Vhodnější by byla výslovnost [serprais] (i když v angličtině se na konci 

tohoto slova vyslovuje -z). Deodorant Axe, pomocí něhož bychom údajně měli nechat 

rozehrát svůj šarm, by bylo dobré vyslovovat [eks], ne [aks]. Mimochodem, tvůrci 

reklamního sloganu v tomto případě asi počítají s tím, že si zákazníci nebudou název 

tohoto kosmetického prostředku překládat a nevzniknou u nich nežádoucí konotace 

(axe = sekera; nechte svůj šarm rozehrát - sekerou?). Někdy však autoři reklamního 

šotu chybu ve výslovnosti opraví - například u žvýkačky Wrigley Spearmint ([rigli 

spírmint]; spearmint = máta peprná) nahradili v komentáři chybné [spermint] 

správným [spírmint]. 

I když se na první pohled zdá, že námět tohoto zákampí nemá s jazykovou 

kulturou spisovné češtiny moc společného, není to tak úplně pravda. Všechna tato cizí 

slova byla použita jako součást českých textů, a to textů spisovných, které by měly 

zachovávat příslušné jazykové normy - mezi nimi i normu výslovnostní, na jejíž 

existenci se často zapomíná. 



Uvedeme si hlavní zásady, jak postupovat při počešťování výslovnosti cizích 

slov, která se objevují v českých textech. Obecně platí toto: 1) přízvuk se přesouvá na 

první slabiku, jak je v češtině obvyklé; 2) pokud některá hláska výchozího jazyka v 

češtině neexistuje, nahradí se českou hláskou, která k ní má nejblíže; 3) na rozdíl 

například od angličtiny nebo ruštiny se samohlásky neoslabují (neredukují). Kromě 

těchto úprav se snažíme původní výslovnost respektovat. 

Bližší podrobnosti si můžeme vyhledat v příručce Výslovnost spisovné češtiny 

(1. díl - Výslovnost slov českých - 1955, 2. vyd. 1967; 2. díl - Výslovnost slov 

přejatých + slovník - 1978). Základní údaje najdeme také v práci J. Hůrkové Česká 

výslovnostní norma (1995). 

 

 

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. 

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


Zůstaneme-li u výrazu puzzle, v současnosti se objevuje relativně málo, 

nejčastěji v běžně mluveném jazyce, v západní části Moravy, u vysokoškoláků do 35 

let.  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. 

Z audioukázek v korpusu je však patrné trvání výslovnosti [pucle], přestože 

právě v tomto případě s počeštěním na originálu bližší podobu [pazl] žádné větší 

problémy nejsou. Jak se tedy zdá, minimálně v běžné komunikaci úzus rozhodl ve 

prospěch té jednodušší počeštěné výslovnosti – rozdíly mezi původním zněním a 

počeštěnou verzí se v tomto případě zvětšují, což je nutno respektovat (pokud tento 

výraz použijeme v angličtině, je to samozřejmě jinak, tam je výslovnost [pazl] ta 

základní). 

 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. 

 

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

