
Prosíme autory, aby se pøi psaní pøíspìvkù øídili následujícím textem:

Doporuèení redaktorùm odborných a popularizaèních èasopisù
pøírodovìdeckého zamìøení a autorùm vysoko�kolských i støedo�kolských
pøírodovìdných uèebnic

Pøesto�e se Biologické listy v minulosti pøihlásily a i nadále se hlásí k jazykovým úpravám rukopisù
odpovídajícím progresivnímu typu pravopisu, pøipojuje se redakce k výzvì Èeského komitétu pro chemii a
Èeského komitétu pro biochemii a molekulární biologii formulované dále v Doporuèení èlenù pracovní
komise ustavené k tomuto úèelu. Èiní tak proto, �e striktnì progresivní psaní biologických termínù vyvolávalo
mnohá nedorozumìní a kritiku autorù i ètenáøù, zvlá�tì pøi konfrontaci s relativnì konzervativním chemickým
a biochemickým názvoslovím a zpùsobem jeho pøepisu, vrcholící nìkdy dokonce autorovým odmítnutím
zveøejnit vlastní �pravopisnì upravený� rukopis. Biologie musí nutnì vycházet z chemického a biochemického
názvosloví a terminologie a bylo by nanejvý� vhodné, aby do�lo k racionálnímu sjednocení zpùsobù psaní
pøejatých slov v oblasti pøírodovìdy.

Redakce je pøipravena publikovat i pøípadnou diskusi k dané problematice, ale doporuèuje autorùm, aby
se pøi pøípravì svých rukopisù uvedenými zásadami Doporuèení dále øídili. Jsme pøesvìdèeni, stejnì jako
signatáøi Doporuèení (z rùzných vìdeckých oborù a z Ústavu pro jazyk èeský AV ÈR), �e se jedná o vhodný
pøístup k dlouho oèekávanému konsenzu mezi u�íváním konzervativního a progresivního pravopisu pøejatých
slov v pøírodních vìdách.

Vývoj èe�tiny od konce 2. svìtové války byl poznamenán jednak mìnícími se politickými systémy s
jejich úsilím být progresivní na stranì jedné a ctìním tradic na stranì druhé, jednak stále vzrùstajícím
pøívalem nových výrazù, vìt�inou anglického pùvodu, daným rozmachem vìdy a techniky, které pronikají
do ka�dodenního �ivota.

Vìt�inou dobøe podlo�ené snahy o pøevod nových termínù do èe�tiny a zejména jejich zpùsob psaní
(dokumentované nìkolikerými Pravidly èeského pravopisu) nejen �e nevedly k uspokojivým výsledkùm
obecnì pøijatelným, ale zpùsobily znaènou nejednotnost v pravopise zvlá�tì �cizích�, pøejatých slov. To
platí zcela mimoøádnou mìrou o termínech pøírodovìdných od astronomie po zoologii, a tam nejvíce o
chemické a biologické nomenklatuøe.

Podrobný výzkum støedo�kolských a vysoko�kolských uèebnic a skript z chemie, biologie a mediciny,
jako� i na�ich populárnì vìdeckých èasopisù z tìchto oborù, ukázal na velké rozdíly v pravopise odborných
výrazù nejen mezi jednotlivými autory, ale i na hybridní pou�ívání tzv. konzervativního a tzv. progresivního
pravopisu uvnitø té které publikace. Je jasné, �e ti, kdo ètou odborný tisk, stejnì jako studenti pou�ívající
onìch uèebnic, získávají pocit, �e vùbec nezále�í na tom, jak se co pí�e, jen kdy� to obsahuje �ádanou
(leckdy ov�em následkem nejednotného zpùsobu psaní nepøesnou nebo chybnou) informaci. Domníváme
se, �e je to stav nepøijatelný, charakterizující èe�tinu jako jazyk neustálený, tápající, a tudí� ménìcenný. Na
druhé stranì stovky telefonních a písemných dotazù ètenáøù, kterým na jednotném a kultivovaném jazyku
zále�í, na Ústav pro jazyk èeský AV ÈR dokazují, �e nejednotnost pravopisu je zneklidòuje a komunikaci ve
�správné� formì znesnadòuje.

Existující Pravidla èeského pravopisu (Academia 1993) v mnoha pøípadech umo�òuje dvojí zpùsob
psaní a to pøevá�nì u slov cizího pùvodu, v nich� se rozli�uje pravopis zdomácnìlý a èasto dost obtí�nì
zjistitelný pravopis pùvodní, napø. analýza � analysa, bur�oazie � bourgeoisie, komparzista � komparsista,
prezident � president (dùslednì by ov�em mìlo být praesident) aj. Úèelem této variantnosti je respektovat
nìkolikerý pohyb v tak slo�itém systému, jakým národní jazyk nespornì je. V poslední verzi Pravidel se k
mo�nosti dvojího psaní vztahuje následující pouèení:

O pravopisu pøejatých slov obecných rozhoduje pøedev�ím míra jejich zdomácnìní a roz�íøení v èe�tinì.
Slova øídká a úzce odborná se pí�ou pravopisem pùvodním, tj. jako v jazyce, z kterého byly pøejata; slova
zdomácnìlá se zpravidla pí�ou podle zásad èeského pravopisu. Mezi nimi jsou èetné pøechody podle stupnì
zdomácnìní slova. Vedle toho se uplatòují èinitele stylové, zvyklostní atd. Proto je také mo�no v textech
urèených �ir�í veøejností psát i slova úzce odborná zpùsobem poèe�tìným a naopak pøi odborném, vìdeckém



u�ití a vùbec ve �vy��ím stylu� lze u slov jinak pravopisnì poèe�tìných ponechat podobu pùvodní.
V praxi se pochopitelnì ukazuje, �e toto doporuèení èasto vede ke komplikacím nejen pøi psaní jednotlivých

výrazù, ale pøi odborném a stylovém øazení celých textù. Vznikají tak spory mezi autory a redakcemi, a to
zejména tehdy, chce-li autor � a v nìkterých pøípadech sama redakce � prostøednictvím pravopisu vyjádøit
svùj urèitý postoj, hodnocení, vìdomí jistých etymologických souvislostí nebo vlastní pøíslu�nost k profesi
èi zájmové skupinì.

Na druhé stranì není tøeba pochybovat o tom, �e existence pravopisných dublet je potøebná. Má toti�, jak
citovaný úryvek z Pravidel ukazuje, dva dùvody.-

První je bezprostøednì jazykový a tkví v tom, �e slova cizího pùvodu do domácího jazyka pronikají
postupnì, nìkterá ztrácejí svùj odstín cizosti a stávají se nedílnou souèástí slovní zásoby (�kola, tabule,
rozinka), jiná si tento odstín udr�ují nebo zùstávají omezena na urèitou oblast u�ívání (allegro vivace,
dimethylsulfoxid).

Druhý dùvod vyplývá z profesní, zájmové,, obecnì ze sociální diferenciace u�ivatelù jazyka. Zvlá�tì v
oblasti chemie, fyziky, mediciny, farmacie a s nimi souvisejících oborù mezních (ale také napøíklad filozofie,
klasické filologie atp.) si vìt�ina odborníkù uvìdomuje výhody grafické jednotnosti odborného názvosloví
v mezinárodním kontextu, preference nìkterých pravopisných soustav (latinské, øecké, novìji anglické),
potøeby odli�it pojmenování terminologická, nomenklaturní i bì�ná apod.

V souvislosti s tím je ov�em tøeba si uvìdomit, �e Pravidla èeského pravopisu (1993) ve své rejstøíkové
èásti ani, a to zejména Akademický slovník cizích slov z roku 1995 (i v jednosvazkových vydáních z let 1997
a 1998) ve svých lexikálních oddílech, tj. v abecedním seznamu slov dublety neuvádìjí a nutnì tak vedou k
preferenènímu, ne-li výhradnímu, pou�ívání �moderního� pravopisu i v publikacích odborných, kde to je
nevhodné, ne-li vyslovenì nesprávné (viz dále sta� o chemické nomenklatuøe).

Vìdomi si tìchto souvislostí, doporuèujeme odborným redakcím a nakladatelstvím, jako� i autorùm
v�ech pøírodovìdných uèebnic, aby se pøidr�ovali následujících zásad.

1. V�echny pøijaté výrazy patøící do bì�né slovní zásoby psát v souladu s Pravidly èeského pravopisu,
tedy muzeum, analýza, syntéza, teorie, metoda, terminální, konverzace, konzervace, univerzita, observatoø
atp.

2a. Z dublet obecných termínù doporuèujeme psaní kurs, ale kurzovné i kursovné, puls, ale pulzovat i
pulsovat, diskuse, konsistence.

2b. Z dublet v chemické, lékaøské a biologické terminologii, jako napøíklad isotop a izotop,
isomer a izomer, isotherma a izoterma, mesomerie a mezomerie, base a báze, lese a léze, plasmid a plazmid,
cytoplasma a cytoplazma, metabolismus a metabolizmus, dále neurosa a neuróza, diagnosa a diagnóza,
cirrhosa a cirrhóza, mitosa a mitóza, thrombosa a trombóza, epitheliální a epiteliální, thymoleptický a
tymoleptický, thalassemie a talasemie, dávat pøednost pravopisu klasickému, podobajícímu se uzanci
mezinárodní. (V pøípadì pou�ití tohoto nebo onoho zpúsobu psaní je v�ak nutno jej dùslednì dodr�ovat v
celém spise.)

3. Prosazovat dùslednì odklon od psaní dlouhých samohlásek, tam kde je Pravidla v roce 1957 zavedla,
ale v posledním vydání z roku 1993 od nich upustila, tedy difuze, pasivní, aspirin, vitamin, prolin, lysin,
leukemie, ale teda také anemie (nikoliv anémie), medicina (nikoliv medicína) atp.

4. V oznaèení chemických a biochemických látek je tøeba dodr�ovat v odborné literatuøe a uèebnicích
odborné názvosloví neboli nomenklaturu. Tu je nutno odli�ovat od obecnìj�í odborné terminologie (viz
odstavec 2b). S pùvodní latinskou nomenklaturou (natrium chloratum, kalium nitrosum, ammonium nitricum,
calcium carbonicum, acidum sulphuricum atp.) tu ov�em ji� dávno nevystaèíme. Bylo nutno vytvoøit pro
dnes ji� více ne� 17 milionù známých chemických slouèenin speciální jednotnou mezinárodní
nomenklaturu, která jednoznaènì popisuje chemickou strukturu jednotlivých látek a která je zvlá�tním
jazykem sui generis, s vlastními závaznými pravidly a zákonitostmi, stanovenými celosvìtovou mezinárodní
organizací International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), jako� i International Union of
Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). Tato mezinárodní chemická nomenklatura (jakýsi svébytný
metajazyk vázaný jen volnì na jazyka národní) je pøevádìna do jednotlivých národních jazykù s maximální
snahou, aby se co nejménì li�ila od základní závazné mezinárodní (øecko-latinsko-anglické) normy -�v�e v
zájmu co nejsnaz�í mezinárodní komunikace a výmìny exaktních vìdeckých informací.

V èe�tinì platí pro chemii a biochemii dvì základní publikace, sestavené reprezentativními týmy odborníkù,



èlenù názvoslovných komisí. Jsou to:
J. Klikora, J. Hanzlík et al.: Názvosloví anorganické chemie, Academia, Praha 1987.
K. Bláha, M. Ferles, J. Stanìk et al.: Nomenklatura organické chemie, Academia, Praha 1985.

K nim se øadí i Prùvodce názvoslovím organických slouèenin podle IUPAC, který vyjde na zaèátku roku
1999 v nakladatelství Academia.

Uveïme nìkolik pøíkladù závazného pravopisu chemických a biochemických slouèenin.

4a. Rozli�ovat t a th podle toho, odpovídají-li v pùvodní øeètinì písmenùm tau (ô) nebo théta (õ), tedy:
tyrosin, taurin, metanilová kyselina, trehalosa, terfenyl, tantal, ale thytoxin, threonin, thiamin, thrombin,
thallium, methan, ethan, thioly atp.

4b. Dodr�ovat pùvodní psaní zdvojených souhlásek rr a ll, tedy allylalkohol, allosa, ferredoxin, pyrrol.

4c. V øeckých a latinských slovech pøepisovat qu jako kv a psát k místo pùvodního c tam, kde po nìm
následuje zadní samohláska nebo souhláska, tedy ubikvitin, kviskvalová kyselina, kanavanin, konkanavalin,
kukurbitin, klathrin, kreatin.

4d. Závazná koncovka pro sacharidy je pouze �osa (napøíklad glukosa, idosa, gulosa, sacharosa,
trehalosa), pro glykosida pouze �osid (napøíklad heteroglykosid, nukleosid) a pro enzymy pouze
-asa (napøíklad amylasa, dehydrogenasa, esterasa, glykosidasa, hydrolasa, isomerasa, kinasa, ligasa, lipasa
atd.).

4e. Názvy aminokyselin konèí na krátké �in (nikoli �ín), tedy lysin (ne lyzín), kde tøípísmenný symbol je
Lys (ne Lyz), threonin (ne treonín), kde je sambol Thr (ne Tre), methionin (ne metionín) atp.

4f. Toté� platí o dusíkatých basích v nukleových kyselinách, tedy thymin (ne tymín), cytosin (ne cytozín)
atp.

4g. Koncovky názvù solí a esterù anorganických i organických kyselin i jiných látek (podle nìmeckého
�at nebo anglického �ate) je tøeba psát s dlouhým á, tedy fosfát, sulfát, nitrát, stejnì jako palmitát, benzoát,
acetát, fenolát, butanoát, askorbát, arachidonát, pantothenát, atd.

Nechceme-li se vyøadit z mezinárodního odborného spoleèenství, je tøeba tato pravidla a zásady
respektovat, a to i v ostatních pøírodovìdných oborech, které chemickou nemenklaturu pøejímají (napø.
biologie v nej�ir�ím slova smyslu, medicina, farmacie, mineralogie a nejrùznìj�í technologie).

5. V samotné biologii a medicinì je ponìkud odli�ná situace.

5a. Pokud jde o nemìnné latinské názvy, je tøeba dodr�ovat pùvodní pravopis, tedy Rosa canina a nikoliv
foneticky roza kanýna, nebo rhinitis a nikoliv rýnytys, èi vena cava caudalis a nikoliv foneticky véna kava
kaudális.

5b. Uva�ujeme-li v�ak o terminologii, platí tam vìt�inou pravidlo o dubletách uvedené v odstavci 2b.

5c. Nicménì existují biologické termíny, kde je nutno zachovávat pravopis mezinárodní. Je tomu tak v
pøípadì slov konèících na �som, tedy chromosom, ribosom, akrosom (odvozeno od øeckého soma a nikoli
zoma; srovnej somatologie a nikoliv zomatologie � ono se tam to s toti� má i vyslovovat), av�ak jak lysosom
tak lyzosom (nikoli v�ak lysozóm). Stejnì tak ve slovech obsahujících v pùvodní podobì théta, zachovávat
pøepis s th, tedy pouze thylakoid, heterothalický, atp.

5d. Zachovávat pøepis uvedený v odstavci 4c, tedy kalus, klimakterium, konidie atp.
Pøedkládajíce shora uvedené doporuèení, chtìli bychom zdùraznit, �e bylo a je na�í snahou maximálnì

respektovat stávající Pravidla èeského pravopisu (Academia, Praha 1993), jako� i Akademický slovník
cizích slov (Academia, Praha 1997). Pova�ujeme v�ak za potøebné vyu�ít jejich pùvodní výklad o dubletách
tak, aby plnì vyhovoval zásadám moderní vìdecké komunikace v pøírodovìdných oborech.

RNDr. Tomislav Barth, DrSc. vedoucí vìdecký pracovník Ústavu organické chemie a biochemie
AV ÈR; redaktor Bulletinu Èeské spoleènosti pro biochemii a molekulární biologii a Bioprospektu; èlen
výboru Èeské spoleènosti pro biochemii a molekulární biologii; èlen Èeského komitétu pro biochemii a
molekulární biologii

Doc. MUDr. Radim Èerný, Csc. docent biochemie na Ústavu lékaøské chemie a biochemie



Lékaøské fakulty UK v Plzni; èlen výboru Èeské spoleènosti pro biochemii a molekulární biologii; Èeské
spoleènosti pro biochemii a molekulární biologii

Prof. MUDr. Jiøí Duchoò, DrSc. emeritní pøednosta II. ústavu lékaøské chemie a biochemie 1.
lékaøské fakulty UK; pøedseda Èeské názvoslovné komise pøi Èeském komitétu pro biochemii a
molekulární biologii
a Èeské spoleènosti pro biochemii a molekulární biologii; èestný èlen Èeské spoleènosti klinické
biochemie pøi Èeské lékaøské spoleènosti J.E. Purkynì

Ing. Jaroslav Kahovec, Csc. vedoucí vìdecký pracovník Ústavu makromolekulární chemie AV
ÈR; pøedstavitel ÈR v Komisi pro nomenklaturu organické chemie pøi IUPAC; èlen Èeské komise pro
nomenklaturu organické chemie; èlen Komise pro makromolekulární nomenklaturu pøi IUPAC; pøedseda
Èeské komise pro makro-
molekulární nomenklaturu; èlen Èeského národního komitétu pro chemii a pøedstavitel Národního centra
IUPAC pro ÈR

Prof. RNDr. Arno�t Kotyk, DrSc. vedoucí vìdecký pracovník Fyziologickéhoústavu AV ÈR+
profesor biochemie Masarykovy univerzity v Brnì; pøedseda Mezinárodní nomenklaturní komise pro
biochemii pøi IUBMB a Spoleèné komise pro biochemickou nomenklaturu IUBMB a IUPAC; pøedseda
Èeské spoleènosti pro biochemii a molekulární biologii

Prof. PhDr. Jiøí Kraus, DrSc. øeditel Ústavu pro jazyk èeský AV ÈR; èlen Vìdecké rady Fakulty
sociálních vìd a Pedagogické fakulty UK; redaktor Akademického slovníku cizích slov.

Prof. RNDr. Stanislav Zadra�il, DrSc. vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie Pøírodovìdecké fakulty
UK v Praze; pøedseda Genetické spoleènosti G.J. Mendela


