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Čeština a její postavení mezi ostatními jazyky 

Čeština je jeden z mnoha jazyků, kterými se hovoří ve světě. Řada z nich má původ ve společné 

jazykové prarodině. Z ní se vydělily jednotlivé jazykové rodiny. Většina evropských jazyků patří do 

indoevropské jazykové rodiny. 

Indoevropská jazyková rodina 

 indické jazyky – sanskrt, romština aj.; 

 íránské; 

 řečtina; 

 albánština; 

 arménština 

 románské jazyky – italština, portugalština, španělština, francouzština, rétorománština, 

rumunština, moldavština; 

 keltské jazyky – irština; 

 germánské jazyky – němčina, holandština, vlámština, angličtina, islandština, dánština, norština, 

švédština; 

 baltské jazyky – litevština, lotyština; 

 slovanské jazyky. 
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Slovanské jazyky 

Mají svůj původ v praslovanštině (2000 př. n. l.), původní vlast Slovanů se rozprostírala mezi Odrou 

a Dněprem, nedochovala se. 

Dělí se do tří skupin: 

 západoslovanské jazyky – čeština, slovenština, polština, lužická srbština; 

 východoslovanské jazyky – ruština, běloruština, ukrajinština, rusínština; 

 jihoslovanské jazyky – slovinština, chorvatština, srbština, makedonština, bulharština. 

Staroslověnština (9. století) 

Staroslověnština je nejstarší spisovný slovanský jazyk. Vznikla z nářečí jižních Slovanů z okolí Soluně. 

Mluvený jazyk upravil Konstantin pro křesťanskou misi na Velkou Moravu. Konstantin vytvořil rovněž 

staroslověnské písmo, hlaholici, na základě malých písmen řecké abecedy. V 10. století 

staroslověnština zaniká, ovlivnila vznik spisovné češtiny. 

Ukázka staroslověnštiny a srovnání s češtinou 

Otče náš 

klasická 

staroslověnština 

(cyrilometodějská) 

Otьče našь, iže jesi na nebesi, da svętitъ sę imę tvoe, da pridetъ cěsarьstvo 

tvoe, da bǫdetъ volě tvoě ěko na nebesi i na zemli; chlěbъ našь nasǫštьnii 

daždь namъ dьnьsь i ne vъvedi nasъ vъ napastь nъ izbavi ny otъ lǫkavago. 

česky Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď 

vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes 

a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás 

v pokušení, ale zbav nás od zlého. 

(www.cswikipedia.org) 
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Praktická část 

Zařaďte do jazykové rodiny a skupiny následující jazyky: 

polština, čeština, irština, estonština, švédština, italština, řečtina, slovinština, slovenština, romština, 

ruština, němčina, albánština, maďarština, portugalština, rumunština, makedonština, skotština, 

vlámština, lotyština. 

Uveďte příklady, kde jste se setkali se staroslověnským textem. 
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