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Pod vedením Doc. Bláhy probíhala na stránkách Bul-
letinu ČSCH např. diskuse o správném počeštěném tvaru 
slovesa detego – detegere s jednoznačným doporučením 
tvaru „detegovat“. Současný „Akademický slovník cizích 
slov“ připouští všechny tři tvary, které byly tenkrát disku-
továny – detegovat, detekovat i detektovat, z nichž plo-
slední byl považován za paskvil. Bohužel lze konstatovat, 
že se v tomto případě „hlas lidu“ prosadil.  

Rovněž přednášející si museli dávat pozor na jazyk. 
Vzpomínám si na jeden kuloární rozhovor Doc. Bláhy  na 
konferenci v Liblicích. Doc. Bláha: „Když jste řekl skrip-
tum, je to stejné jako kalhota“. Provinilec: „To se ale ří-
ká.“. „A dvéř byste řekl taky ?“ „To bych, prosím, neřek´“. 
Patvar „skriptum“ naštěstí hlas lidu zatím do pravopisu 
neprosadil a tak zůstavá spisovným pouze pomnožný tvar 
„skripta“ – jedny skripta, dvoje skripta. 

  
       

 Oldřich Paleta 

Pseudoslovo  „skriptum“ je analogické tvaru 
„kalhota“ 

 
Není tomu tak dávno, co jsme se mohli spolehnout na 

to, že ve sdělovacích prostředcích uslyšíme spisovnou 
češtinu. Co bylo, bylo, tempora mutant. Tvary jako 
„o kabalistickém drama“,  „opatření se týkalo dvě stě dva-
cet čtyř občanů“, „odjeli s dvěmi (dvouma, oběmi) dětmi“, 
„respektivě“ a mnoho dalších uslyšíme od hlasatelů a re-
portérů často. Můžeme mávnout rukou, je to jen mluvené 
slovo nebo článek či zpráva v novinách a ty v paměti po-
sluchače rychle zaniknou. 

Něco jiného by měl být jazyk odborného článku, kde 
by se nespisovné tvary neměly vyskytovat. Na tomto místě 
bych rád vzpomněl památky Doc.Ing.Dr. Karla Bláhy 
CSc., s kterým jsem měl čest spolupracovat řadu let na 
vydávání Sborníku ČSCH. Doc. Bláha byl nespornou auto-
ritou v organicko-chemickém názvosloví a organické ter-
minologii. Dbal na kulturu chemického jazyka jak 
v projevech písemných, tak ústních. Nenechávala ho lhos-
tejným nevzdělanost absolventů socialistické školy např. 
v klasických jazycích a z toho pramenící patvary cizích 
slov. 

DISKUSE 

ERRATA NA VYŽÁDÁNÍ AUTORŮ 

Následující projekt byl podporován grantem IGA MZ ČR 
NH/6990-3: 
 
S. Jirsová, J. Mašata, L. Jech, P. Drbohlav, 
M. Jaržembovská, J. Pavelková, M. Moosová, K. Řežábek, 
V. Bencko a J. Zvárová: Hladiny chlorovaných organic-
kých pesticidů ve folikulární tekutině neplodných žen.  
Chem. Listy 103, 589 (2009). 


