
Záludná čeština
(několik postřehů z praxe)

VYPLÍVAT NEBO VYPLÝVAT?
Tak se mi zdá, že další české slovo je na revizi pravopisu českého jazyka. Zřejmě použijeme slovo vypl-Í-vat
(jakoby záhon), abychom tvrdili, že nějaká věc vypl-Ý-vá či vypl-Y-nula (z něčeho jiného) ...

TIPOVAT NEBO TYPOVAT?
Chce-li se někdo vyjádřit přesně a adresně, musí se také držet pravidla českého pravopisu. Poslední dobou se často
zaměňují tyto dva výše uvedené pojmy. Foneticky znějí stejně, rozdíl je pouze v tom, jestli jsou napsány buď s 
měkkým I nebo s tvrdým Y. Pravopis českého jazyka tyto dva často užívané pojmy striktně významově rozděluje. 
Jsou to tato slova:
1. t-Y-p; t-Y-povat = sorta, odrůda; typovat model, označovat výrobek (tj. jde o název výrobku, motoru, zboží)
2. t-I-p; t-I-povat = tip na výhru, tipovat výsledek soutěže, tip na dovolenou (tj. hádat výsledek)

PŘÍJDU NEBO PŘIJDU? PŘÍJMEME NEBO PŘIJMEME?
Skvěle si zařádil také šotek ve slovech příjdu, příjmeme. Zajímavé je, že pokud tato slova napíšete v editoru Word,
ve  kterém je  zapnuta  kontrola  pravopisu,  označí  je  za  chybu  červenou  vlnovkou,  což  asi  někteří  obchodníci
nerespektují a s pravopisem si hlavu nelámou. Čtu tato slova několikrát ve výlohách prodejen denně a žasnu, jak
jsou dotyční autoři těchto slov lenošní si zaměnit dlouhé Í za krátké I. Inu je to jejich vlastní vizitka kulturnosti.
Osobně  říkáte  také  tak  „já  př-Í-jdu“  místo  „já  př-I-jdu“?  Nebo  říkáte  že  „př-Í-jmete  nového  zaměstnance“  
místo „př-I-jmete novou pracovní sílu?“

ETIKA VERSUS ETIKETA
Učitel společenského chování pan Špaček nám to pěkně zavařil, byť je to vzdělaný a kulturní člověk a autor několik
knih o tom, jak se chovat na veřejnosti. Místo společenské ETIKY (vhodného chování) nám podsunul společenskou
ETIKETU (nálepkování). Opravdu tenhle husarský kousek asi už nikdo neopraví. Takže podle něho bychom měli mít
i sociální ETIKETU místo sociální ETIKY v sociální práci s lidmi.

POZN.: Etiketa – viněta, nálepka např. na láhvi,výrobku. Etika -  z řeckého ethos - mrav, nebo též teorie morálky nebo
morálně relevantní jednání a jeho normy.

VYJÍMEČNÝ NEBO VÝJMEČNÝ?
Přiznám se, že je to občas zádrhel, ale kupodivu se tento výraz v Pravidlech českého pravopisu usadil beze změny.
Unikátní,  jedinečný  výraz  je  správně  vždy  vyj-Í-mečný.  Ale  v  souvislosti  se  slovem odebrat,  uzmout,  kromě,
či mimo, se užívá slovo vyj-ma či vyj-mout.

STANDARTY NEBO STANDARDY?
Když čtu výš uvedená slova, tak skoro vždycky jde o pravopisnou chybu, která imaginárně vlepí políček na mou
tvář. Kdo chce tento výraz použít ve správném tvaru, nechť si uvědomí, že standarTa je v podstatě vlajka, neživá
věc, která sama o sobě visí nebo je vyvěšena na vlajkovém stožáru. Jako obrázek písmena T. Oproti tomu chce-li
někdo se vyjádřit,  že označuje  obvyklý postup nějaké práce,  nebo slovní  označení  běžné definice písemných
předpisů, může směle napsat, že jde o standarDní postup.

NEHTY NEBO NECHTY?
Méně častý výraz bývá obvykle uváděn při nabídce kosmetických prací – manikuře, zvlášť cizinců působících v
nákupních střediscích.  Budiž jim odpuštěno, že nejsou rodilými  Češi,  ale doufejme, že nějaký významný český
občan nezačne výraz  NE-CH-TY  zavádět  do pravopisu českého jazyka.  To už bychom rovnou mohli  psát  jen
hotentotsky, nemyslíte?

ČESKÁ PŘÍJMENÍ
Abychom nekončili  jen tím negativním, uvedu některá zajímavá česká příjmení. Seznam je nekonečný, inspiraci
najdete v televizních zprávách, ve kterých se dotyční s neobvyklým příjmením objevili na obrazovce.

BLÁBOLIL KLOBÁSA CUKR ŠČUŘIL ŠTÁDLÍK ŠOUREK USNUL MILIONOVÁ ŠOUSTOVÁ VZOREK DRÁBOVÁ PRINC 
INSPEKTOR DUBEN ŠVAGR PUDIL CHLUP ČURAJ VOŠOUSTOVÁ HŘEŠIL ČADIL KLACEK JEBAVÝ ŠULÁK PUCHÝŘ 
ČURKA ŠŤÁVA MILÁČEK PADĚLEK KUKAL FRANCOUZ CANIBAL ČERVÍČEK LAKOMÁ

Mějte se famfárově!
Další odkazy čeština: http://www.rozhlas.cz/cesky/testy/
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