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Obecné poučení o jazyce 

Řeč a jazyk 

Řeč je schopnost člověka artikulovanými zvuky vyjadřovat své myšlenky. 

Má funkci: 

 komunikativní (dorozumívací); 

 myšlenkovou; 

 expresivní (výrazovou); 

 apelovou (výzvovou); 

 estetickou. 

Jazyk je systém ustálených znaků a pravidel jejich užívání. 

Rozlišujeme jazyk: 

 národní – společný pro celý národ; 

 mateřský – jazyk matky, nejbližšího okolí. 

Jazyky: 

a) přirozené – vznikly dlouhým vývojem; 

b) umělé – znaková řeč, esperanto, programovací apod. 
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Jazyk jako prostředek komunikace 

Komunikace je vzájemný přenos informací. 

Má formu: 

a) verbální – mluvenou a psanou; 

b) neverbální (posunky, značky). 

Schéma komunikace 

PRODUKTOR   KÓD     PŘÍJEMCE 

         

   ZPĚTNÁ VAZBA      

          

Jazykověda a její disciplíny 

Jazykověda – lingvistika – věda o jazyce a jeho užívání. Dělí se na řadu disciplín. 

 Zvukové rovině se věnuje hláskosloví, v rámci se vyděluje fonetika a fonologie. Fonetika se 

zabývá tvořením zvuku, fonologie se zabývá zvuky jako systému. Tvoření hlásek popisuje 

ortofonie, pravidly spisovné výslovnosti ortoepie. Ortografie určuje pravidla pravopisu. 

 Gramatický význam slova popisuje tvarosloví (morfologie). 

 Významové rovině slova a jeho významu se věnuje lexikologie. 

 Stavbu věty a souvětí studuje skladba (syntax). 

 Rovině textu se věnuje textová lingvistika stylistika. 

 Dialektologie se zabývá studiem nářečí (dialektu). 

Praktická část 

Domácí úkol 

Všímejte si ve vašem okolí formy komunikace. Nalezněte příklady neverbální komunikace, uveďte 

místa, kde jste se s ní setkali. 

Vyhledejte informaci o esperantu. 
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