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pracovní verze: 

Tož 

Dnešní zákampí je věnováno výrazu, který si asi každý z nás spojí s něčím 

trochu jiným - někdo s moravskými nářečími, jiný s T. G. Masarykem a Karlem 

Čapkem, další třeba se současnou publicistikou, v níž se také objevuje dost často. 

Podíváme se na něj tedy blíže. 

Kdybychom jednotlivým slovům existujícím v jazyce připisovali lidské 

vlastnosti, mohli bychom říci, že výraz tož (vzniklý spojením zájmena to a příklonné 

částice -ž) žije v dnešní češtině ne dvojím, ale hned několikerým životem. 

Potvrzuje nám to už jeho formální zařazení ke slovním druhům. Příruční 

slovník jazyka českého (1935-57, dále PSJČ) jej uvádí jako příslovce, Slovník 

spisovného jazyka českého (2. vyd. 1989, dále SSJČ) jej zařazuje jednak k částicím, 

jednak k příslovcím. Jednosvazkový slovník spisovné češtiny (2. vyd. 1994, dále SSČ) 

zaznamenává tož pouze jako částici. 

V jednotlivých slovnících se také uvádějí různé významy tohoto výrazu a 

různá stylová charakteristika těchto významů. PSJČ charakterizuje tož jako příslovce s 

těmito významy: 1) ano (nářeční), 2) tak, tedy, proto (knižní a nářeční), 3) totiž, to jest 

(knižní a nářeční). V SSJČ je tož zachyceno jako částice znamenající tak, tedy 

(nářeční), 2) ano (nářeční, s poznámkou, že mimo oblast nářečí jde o výraz poněkud 

expresivní). Dále se v SSJČ slovo tož objevuje jako příslovce, které je synonymní s 

výrazy „totiž, a to“, s poznámkou, že jde o výraz nářeční a poněkud zastaralý. V SSČ 

je zaznamenáno jako částice s významem tak (nářeční). 

Výsledky listování ve slovnících můžeme shrnout asi takto: tož se v češtině 

objevuje jednak jako částice, jednak jako příslovce. Některé z významů jsou označeny 

jako knižní, jiné jako nářeční, další jako poněkud zastaralé a ještě další jako mírně 

expresivní (což se nemusí se spisovností přímo vylučovat). 



Co tedy můžeme na základě těchto zjištění říci o vhodnosti/nevhodnosti 

používání výrazu tož? Záleží především na tom, kdy a kde ho použijeme. Například v 

oblasti moravských nářečí je tož v soukromých projevech nepříznakové; jiná situace 

však nastává v projevech, které jsou zamýšleny jako spisovné. V nich bychom se 

nářečním výrazům měli pro jejich nespisovnost vyhýbat, jestliže jejich použitím 

nesledujeme určitý záměr. Pokud jde o výskyt slova tož v textech publicistického 

stylu, můžeme připustit, že autoři - sami třeba nepocházející z Moravy - je užívají ne 

jako nářeční slovo, ale jako expresivum. (V tisku jsem zaregistroval například 

redakční omluvu, která končila větou Tož se omlouváme, nebo politický komentář 

uzavřený lakonickým Tož uvidíme.) 

Rozhodně by však bylo dobré mít na paměti, že se jedná o výraz úzce spjatý s 

konkrétní nářeční oblastí, který - třeba i v rozporu s autorovým záměrem - může 

působit jako nápadné a ne vždy funkční narušení spisovnosti textu. 

 

 

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 částici tož, objevuje se nejčastěji v mluvených projevech, 

dominantně na jižní a jihovýchodní Moravě, spíše u mluvčích se základním 

vzděláním, frekvence užívání v posledních letech klesá. 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. 

K použití tohoto prvku můžeme samozřejmě sáhnout i mimo oblast mářrční 

komunikace - třeba jako k jistému odkazu na T. G. Masaryka nebo na sepětí 

s regionem, jako například v pořadu Českého rozhlasu Brno Srdcovky Zdeňka Junáka. 

Srozumitelnost textu tím jistě neutrpí, je však zapotřebí mít na paměti, že jde o prvek 

velice výrazně příznakový.  

 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. 
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