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I. Úvod 

1. Kapitola o normě spisovného jazyka a jazykové kultuře vůbec 

Současná norma spisovné češtiny je svým způsobem ojedinělá ve své složitosti 

a preskripčnosti. V autoritativních příručkách se často objevují jako jediné možné 

tvary knižní, neopírající se o mluvený úzus. V tradiční bohemistické koncepci je to 

jev pochopitelný. Připouští se, že norma se opírá o úzus a že mluvený úzus 

zahrnuje často i prostředky nespisovné. Ty by tedy měla logicky zahrnovat i norma 

ve své následné kodifikaci. Vzhledem k tomu, že klasická teorie spisovného jazyka 

nepředpokládá kodifkovat tvary nespisovné, neděje se tak a volí se raději možnost 

druhá: norma se redukuje na normu spisovnou. Ta je předmětem kodifikace a 

základním instrumentem výuky češtiny na školách. 

Protože by se však kodifikace - chce-li zohlednit úzus - neměla příliš 

zpožďovat za normou, připouští se zejména v morfologii jistá inovace projevující 

se variantností tvarů, koncovek. Ty jsou běžně označovány jako hovorové, tvoří 

tedy mluvenou podobu spisovného jazyka, a jsou tolerovány. Vedle tvaru 

původního, který je kodifikován jako spisovný, norma disponuje i 

tvary/koncovkami inovovanými. Stává se také, že spisovná norma má jako základní 

spisovný kodifikován tvar archaický (např. bychom), zatímco jeho mluvený 

protějšek bysme je přijímán spíš s rozpaky, i když se připouští, že jde o tvar 

celonárodní, vyskytující se stále častěji i v projevech veřejných. 

V lexikální oblasti nejsou hranice mezi spisovností a nespisovností tak striktní 

jako právě v oblasti tvaroslovné nebo hláskoslovné. Tvoření slov pomocí přípon 

nebo předpon není kodifikační intervencí lingvistů zatíženo tolik, hranice je 

proměnlivější. (Např. původně nespisovná přípona -ák pro označení obyvatelských 

substantiv typu Pražák je dnes hodnocena jako hovorově spisovná a jako funkční 

se ukázalo i její využití v odvozování u dvouslovných spojení typu nákladní vůz, 
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panelový dům, kde vytvořila spisovná slova náklaďák, panelák) Naproti tomu 

máme ale např. substantiva rodu ženského přecházejících od typu kost k typu píseň, 

kde se dosud poměrně složitě předepisují spisovné koncovky v tom kterém pádě té 

které kolísající skupiny (srov. Mluvnice češtiny 2, s. 330 - 332), i když se zároveň 

říká (s. 330), že asimilační proces není ukončen, a proto často u jednotlivých jmen 

nelze stanovit pevné paradigma, kodifikovat tvar v té či oné podobě. " 

Konkurující varianty jsou nahlíženy nejprve v diachronním pohledu jako 

varianty soupeřící o to, která se (už ovšem z pohledu synchronního) stane v jazyce 

užívanější, frekventovanější. Lingvisté vysvětlují toto soupeření na morfologickém 

nebo morfonologickém základu. Typickým příkladem je „vstup" u-kmenových 

deklinačních koncovek k n-kmenovým substantivům. Variantnost koncovek ať už 

genitivních (-w, -e, -a) nebo lokálových {-u, -e, -ě) je zdokumentována už v českých 

historických textech čtrnáctého století (o tom viz dále). 

Záměrem této práce není mapovat vývoj různých názorů na spisovnou 

jazykovou normu, resp. její kodifikaci. To už udělali jiní, naposledy V. Cvrček ve 

své diplomové práci Vývoj polemických názorů na kodifikaci češtiny po roce 1945. 

Vyjdeme zde pouze znejnovější publikace Encyklopedický slovník češtiny (Praha 

2002, NLN). Ten na s. 90 uvádí hlavní rysy spisovnosti, které 

popisuje/charakterizuje/vystihuje slovy, jako jsou např.: celonárodnost, integrita, 

reprezentativnost, stylová, funkční a regionální rozvrstvenost. Jádrem tohoto 

reprezentativního útvaru jsou podle slovníku stylově neutrální prostředky. Ty tvoří 

základ jazyka spisovného, který by měl být užíván především ve formě psané a ve 

veřejných a oficiálních mluvených projevech. O tuto prestižní formu národního 

jazyka se lingvisté zajímají a výsledkem jejich zájmu je pak kodifikace. Právě 

zájem o spisovnou češtinu, resp. o její normu, vyúsťuje značně nepravidelně a 

povlovně v různé dílčí posuny v kodifikaci. 
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1.1 Terminologicky se spisovnost vymezuje vždy směrem k normě a zároveň 

se připouští, že se vymezuje i směrem k úzu, který zajišťuje normě mathesiovskou 

pružnou stabilitu. Nenoremní prostředky jsou zároveň prostředky nespisovné. 

Můžeme tedy konstatovat, že spisovnost je vlastnost, která je vymezena 

prostřednictvím kodifikace, není však součástí, která by existovala jako skutečná 

vlastnost jazykového systému. [Imperativ volej! je spisovný, kodifikační 

klasifikace mu tuto vlastnost přisoudila; u téhož slova (fonologicky totožného 

slovního tvaru), tentokrát však substantiva volej tato vlastnost absentuje.] Je to 

logické, protetické v- nedisponuje touto pozitivní vlastností (spisovností) a většina 

slov obsahujících protezi je v češtině hodnocena jako nespisovná. Spisovnost slova 

je tedy podmíněna zahrnutím toho kterého slova/tvaru do kodifikace a je tedy v tuto 

chvíli neodmyslitelnou součástí kodifikace. Připouští se však (srov. ESČ, s. 90), že 

základ normy novodobé spisovné češtiny byl za obrození kodifikován do jisté míry 

uměle, lze v ní (té normě) nalézt jistá slabá místa, zejména v hláskosloví a 

v morfologické soustavě. (Zvýraznil PV.) 

Takto proklamovaná kodifikace se dá tedy chápat také tak, že její prestižní, 

reálně existující vlastnost spisovnost může být do jisté míry umělá a nahrávat tak 

vytváření (a nacházení) slabých míst v normě. Příčiny mohou být dvojí: 

a) kodifikaci se nedaří popsat spisovnou jazykovou normu pravdivě, a to proto, že 

zejména vlivem jazyka nespisovného mluveného se do úzu dostávají tvary, které 

jsou v rozporu s lingvistickými hypotézami, předpoklady a očekáváními, 

protože narušují představu dokonalého spisovného designu příliš. Pak tedy 

kodifikace neříká pravdu, nebo 

b) kritéria, která lingvisté na základě svých znalostí pro spisovnost vytyčili, jsou 

kritérii zčásti nefunkčními, selhávajícími. Jsou tedy tyto dobře míněné a v duchu 

systému vytvářené popisy jakýmsi „prokletím" pro spisovnost samu. Ukazuje se 

totiž, že místo toho, aby se spisovná jazyková norma uplatňovala v co nejširším 
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počtu komunikačních situací, omezuje se jen na texty oficiální mluvené a texty 

veřejné psané. Pronikání některých nespisovných tvarů do textů psaných brání i 

to, že některé prostředky jsou českou grafickou soustavou nenapsatelné (Z. 

Starý 1992, s. 63n). 

Je tedy buď chybná koncepce, nebo je některá z charakteristik, vytyčená 

lingvisty jako vlastnost spisovné normy, nevhodná. Své základy totiž budovala 

v době, kdy kritériem zjišťování spisovnosti byly primárně texty psané (tak 

tomu bylo v dobách pražské školy), a kdy došlo k pouhé terminologické 

reklasifikaci: atribut správný byl nahrazen terminologicky stejně tak nepřesným 

spisovný. 1 v komunikačních situacích oficiálních a prestižních se však objevují 

stále častěji i prvky nespisovné, resp. ty, které nebyly jako spisovné 

„puncovány". Je to zřejmě proto, že vysokému statutu se v našich 

komunikačních situacích vyžadujících spisovnost těší bezprostřednost a 

spontánnost, nadto je spisovnost pociťována jako nepřirozená a odosobněná a 

sami lidé dnes už často ani nevědí, co spisovné už je (tedy co už smějí, co už se 

může). Řečeno s Nebeskou (1999, s. 105): Lingvisté dnes už nejsou schopni na 

prevážnou část českých mluvčích dost účinně působit, vyvíjet tlak na zachování 

kodifikace normy, protože v české společnosti je oslabena autorita nejen 

spisovného jazyka, ale také bohemistických institucí. 

1.1.1 Jedním zmožných řešení je nabízející se a dosud neefektivně využitá 

větší akceptabilita mluveného úzu, která by počítala s pronikáním/sjednocováním 

tvarů „puncovaných" a „nepuncováných". Lingvistika by pak jednoznačněji 

definovala typy tvarů hyperkorektních nebo agramatických a vysvětlila by příčiny 

hyperkorektnosti/agramatičnosti zejména pro potřeby školské výuky. Větší 

orientace na skutečnou znalost úzu by pak názorněji ukazovala, že vlastnosti 

předpokládané u spisovnosti se neshodují s vymezením termínu spisovná jazyková 

norma stejně tak jako se např. vlastnosti dobrého řidiče nekryjí s dobrým řidičem. 
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Shodneme-li se v tom, že je žádoucí, aby spisovnost jako žádoucí vlastnost 

kodifikace existovala a zůstala, jde o to pak stanovit kritéria, jak se jí dobrat, a 

vymezit, „co všechno" bude mít kodifikační pravomoci. „Je už na čase, abychom si 

jasně řekli, budeme-li jako spisovné označovat to, co je jazykově předepsáno 

v kodifikaci, nehledě na to, jaký je reálný úzus, anebo to, co bylo zjištěno či je 

předpokládáno jako reálně existující ve formálním úzu, nehledě na to, zda to již 

bylo zaznamenáno v prestižních příručkách." (Fr. Štícha 1993, s. 58n. Dále viz 

diskuze v časopisu Naše řeč: srov. R. Adam 2005, M. Jelínek 2006, V. Cvrček 

2006). 

Umělosti a knižnosti novodobého spisovného jazyka, které obě charakterizovaly 

tuto prestižní formu vyjadřování už od dob národního obrození, preskriptivní 

gramatiky vyhovaly. Dnes se však zdají právě tyto preskriptivní lingvistické 

intervence dělané se záměrem prospět jazyku spisovnému zároveň největší 

překážkou zjišťování spisovné normy, protože vylučují možnost plurality 

variantních norem směřujících k funkční stratifikaci jazykových rejstříků 

standardních a nestandardních. 

1.2 Shrnuto. Aby byla spisovná norma plně funkční, musí disponovat stylově 

neutrálními prostředky. Od vydání Mluvnice češtiny 2 je zřejmé, že právě některé 

gramatické funkce stylově neutrální prostředky postrádají, jejich spisovné výrazové 

prostředky jsou víceméně knižní. Cit pro komunikační situaci, který by měl být 

v lidech rozvíjen a pěstován, umožňuje každému uživateli jazyka právo diskrétního 

výběru výrazového prostředku. Jak ukazuje Český národní korpus (dále jen ČNK) i 

na textech psaných, je tento výběr velmi často v kontradikci s hypotézou 

lingvistova očekávání - uživatel stále častěji sahá po výrazu hovorovém nebo 

nespi so vném, a to zejména tam, kde právě pociťuje afunkčnost, zastaralost tvaru 

čistě spisovného - tedy tvaru, pro nějž se lingvisté rozhodli na základě podrobných 

znalostí starších jazykových norem i vývoje celého jazykového systému. Tento 
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zcela přirozený proces diskrétního výběru je v češtině zákonitý a má-li mít 

evaluační hodnotu, neměl by být intervenční aktivitou lingvistů příliš omezován; 

pouze vysvětlován a popisován. „Prokletí" znalostí jazykové normy na jedné straně 

a diskrétnost výběru, vycházející z konkrétní jazykové situace, se střetávají. Není to 

však boj o vítězství, o prvenství, není to boj vůbec. Jde totiž jen o to, který 

z vyjadřovacích prostředků má větší tendenci obsadit neutrální pozici a hrát po 

určitou dobu v systému primární roli. Uživatelé jazyka, jimž nelze nařídit nic, to 

vědí. Interference spisovné a nespisovné češtiny je jen dokladem toho, že 

havránkovská teze stratifikace češtiny nejen jako útvaru územního, ale zejména 

stylově funkčního zůstává platná i dnes. Nespisovná jazyková norma spisovnou 

normu vždy ovlivňovala a ovlivňovat bude. Zásadní otázkou zůstává, jak každý 

z nás toto ovlivňování chápe, jak na ně pohlíží, či zda je už nepovažuje za 

manipulaci se spisovnou normou nebo její vulgarizaci. 

Oba útvary jazyka si vzájemně konkurují a ovlivňují se. Jakmile však kodifikát 

přestává mít oporu v povědomí uživatelů, zastarává a posouvá se do příznakové 

pozice knižnosti. Nejde o konkurenční boj s cílem zvítězit, ale o potvrzení 

funkčnosti fungujícího státu quo, který díky nespisovným nebo hovorovým 

tvarům/výrazům umožňuje variování stability jazykové normy, protože právě 

výrazy nespisovné disponují schopností (a jsou k tomu i předurčeny) obsazovat 

neutrální pozice v systému. Jiné vhodnější totiž v jazyce v mnoha případech 

nenecházíme. 

1.2.1 Je tedy nutné rozlišovat mezi (i) regulací a (ii) zpracováním kodifikace 

normy a umožnit existenci i těch výrazů, které uživateli umožňují nejen 

diferenciaci jazykových prostředků použitých na základě diskrétního výběru, ale 

také maximalizují jeho užitek tím, že mluvčí necítí provinění proti (spisovné) 

jazykové normě. Nejednoznačné kodifikovaná spisovnost (v případě lokálu 

neživotných maskulin neověřitelná), která se navíc často ztotožňuje se správností, 

6 



10 

totiž způsobuje nenáležité mluvní chování, které posluchač může vnímat jako 

iritující (komický) faktor komunikace. Řečeno stručně: tam, kde se uživatelovo 

povědomí o vhodnosti, patřičnosti rozchází s kodifikací, je potřeba jisté tolerance 

k tvarům existujícím, ale nekodifikovaným. Jde o nezbytný vývoj, který 

předpokládá větší propustnost spisovné normy. Slovníkové zpracování a popis 

českého lokálu ukazuje, že je možné nepředepisovat koncovky spisovné (koncovku 

spisovnou) a nechat tak na uživateli jazyka, pro kterou se sám rozhodne. 
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2. Historizující preskripce jazykového systému 

Je v podstatě jednoduché odpovědět na otázku, proč si preskripce našla v češtině 

své opodstatnění. Především to bylo samozřejmě dáno historicky: funkční 

spisovnost střídající v minulém století puristickou správnost stavěla na selekci a 

historizujícím pohledu na jazyk. Pochopitelné je dokonce i to, že doktrína 

spisovného jazyka byla přijímána tak důvěřivě. Bylo to proto, že preskripce byla 

dělána na společenskou objednávku, na přání (Fr. Daneš 1999). 

Vedle toho lze uvést další důvod, nikoli však kontrastní k důvodu 

předcházejícímu: spisovnost je hodnota sjednocující jazykové společenství. Viz 

např. (O. Uličný 1993). Tato teze ovšem měla plnou platnost, jen dokud 

v rozvrstvení národního jazyka převládaly faktory místní; z hlediska funkční 

stratifikace tu o sjednocování nejde. 

2.1 Vyjdeme-li z klasických lingvistických proklamací, pak spisovná jazyková 

norma by měla disponovat neutrálními prostředky, prostředky bezpříznakovými; 

řečeno matematicky: spisovná jazyková norma je útvar tíhnoucí k nule. Je to tedy 

jazyk neutrální povahy. Na druhou stranu je třeba vidět, že jako sjednocující 

prestižní útvar vznikající na objednávku nemůže mít nulovou hodnotu, ale naopak 

hodnotu maximální, číselně vyjádřeno třeba deset. Na této číselné ose od nuly do 

desíti se pohybují jazykovědci, kteří svými intervencemi do jazyka vstupují, 

hodnotí ho a konkrétním jevům přiřazují číselnou hodnotu. Být lingvistou ovšem 

neznamená disponovat právem jazyk ovlivňovat nebo rozhodovat o tom, co se smí 

a co se nesmí, byť je to na objednávku a je to tedy svým způsobem od lingvisty 

očekáváno, požadováno a předpokládáno. V rovině školské nebo poradenské by se 

zrušitelnost tohoto manipulačního monopolu preskripce jazykového systému měla 

projevovat prakticky tak, že jednotlivé intvervence nebo odpovědi na dotazy by 

měly být jen doporučeními (což se tak už děje). Tato doporučení však mohou být 
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pro uživatele jazyka jistým zklamáním. „ Výroky Ústavu pro jazyk český, který je 

pro veřejnost tradiční poradní autoritou... ukazují, že tuto úlohu (poradce - pozn. 

P V) plní nechtě, a tudíž špatně. Ať se tazatel zeptá na cokoli (a chce vědět, co je 

správné), odpovídá se mu, že mezi lidmi se to říká často tak a často onak, takže je 

to tak i tak, ať si dotyčný vybere a na názor Ústavu, který žádným názorem není, 

nemusí brát zřetel." (V. Jamek 2006). Podstatné je, že by lingvisté měli 

přesvědčivě ukazovat na různé - neutrální nebo příznakové - stylové zařazení 

výrazů. 

Na správné používání jazyka nemají zákon ani lingvisté. To však uživatelé často 

nevědí, a zejména základní kodifikační příručku Pravidla českého pravopisu 

považují za závaznou absolutně, ale to pouze v těch případech, kdy se pravidly 

navrhovaná podoba neliší od té jejich naučené, kdy neodporuje jejich představě. 

V opačných případech (srov. např. psaní přípony -izmus) jsou schopni tuto variantu 

odsoudit, nepřijmout a dožadovat se, aby správné bylo jen to, na co byli zvyklí. 

Připouštějí tedy existenci přinejmenším dvou podob (bilingvizmus - bilingvismus). 

Nezdá se tedy, že by sama variantnost byla většinovými uživateli hodnocena vždy 

jako negativní, protože je samé problematika variant netrápí; pokud však ano a oni 

se rozhodují, která z koncovek je spisovná, pak se dožadují odpovědi jednoznačné. 

Přesto někteří však změny vůbec nezaznamenají, nebo se stoickým klidem 

(Svobodová 2005/2006). 

Snaha vytvořit neutrální vyjadřovací prostředky, přitom však s vysoce pozitivní 

hodnotou, znamená vytvořit pro veřejnou komunikaci takovou normu, která by 

byla většinově přijímána a užívána, tedy pociťována jako bezpříznaková co do své 

podoby, a naopak vysoce příznaková co do své hodnoty. Vzhledem k tomu, že si 

soudobá česká lingvistika dosud nenašla novou koncepci sjednoceného poznání 

skutečného mluveného úzu - což je samo o sobě úkol nesmírně náročný - je pak i 

nasnadě, že nemohla být vytvořena taková spisovná jazyková norma, která by 
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hověla této hodnotově-vlastnostní klasifikaci a která by na jednu stranu 

představovala zároveň jistý stupeň odosobněnosti, prestižnosti a na stranu druhou 

pak byla zároveň ochotně užívána. (Bayerová 2003, Vybíral 2005). 

Spisovná jazyková norma pak především díky své prezentaci bývá chápána jako 

komunikační útvar, který pro své „neutrálně-pozitivní" vlastnosti má „vystaráno". 

Jazyková kultivačně-selektivní činnost tak probíhá prostřednictvím jazykovědců, 

kteří nemohou stát vně předmětu svého zkoumání, a víceméně ne dost dobře 

určitelným, vymezitelným a definovatelným způsobem stanovují spisovné hodnoty. 

Ty mají však značně subjektivní povahu a nekryjí se s objektivními lingvistickými 

argumenty. Např. v 60. letech probíhající diskuze o tvary zájmena ho - je - jej. 

Věta Kdo otevřel to okno? Zavři ho. byla už v té době uzuálně spisovná, 

subjektivní spisovnost se však nekryla s objektivní lingvistickými argumenty a 

znalostmi této problematiky, zda je možné „pustit" tento tvar (ho) do normy 

spisovné. Té to jistě pomohlo co do její mluvnosti, a přitom to neuškodilo její 

prestižnosti a odosobněnosti. 

2.1.1 Ukazuje se tedy, že korelace hodnotově-vlastnostní (viz s. 9) není 

vyvážená a rovnocenná. Převažuje totiž pocit, že hodnota spisovného musí 

převažovat nad jeho vlastnostmi. Že tedy příznakové je pro spisovnou jazykovou 

normu závaznější než bezpříznakové. Důvod, proč se to domníváme, je tento: pro 

laické uživatele jazyka je typické uvažování, že to, co je v jazyce nové, je současně 

taky nejvíc podezřelé. Přitom nové věci se prostřednictvím variant do jazyka 

dostávají zejména proto, aby obsazovaly pozice neobsazené a vytvářely tak pozice 

neutrální. Přesto je výsledkem tohoto zákonitého procesu pro mnohé 

„pozorovatele" neustálý pocit, že jazyk upadá. 
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3. V této práci se zabýváme popisem variantních tvarů neživotných substantiv 

vyskytujících se v českém lokálu singuláru. Zdrojovým materiálem pro nás byl 

Český národní korpus: SYN 2000, ale i Pražský mluvený korpus a Brněnský 

mluvený korpus. Nedílnou součástí tohoto výzkumu se stal i čtvrtý díl Českého 

jazykového atlasu. Substantiva, která jsme pozorovali, nebyla vybrána náhodně. Na 

rozdíl od genitivu singuláru, který byl předmětem našeho zkoumání v rigorózní 

práci (Vybíral 2003), jsme v případě zkoumaných lokálových variantních typů 

nemohli porovnávat stav slovníkový [zde viz bod (i)] se stavem v korpusu. 

Nabízely se tedy tyto možnosti: 

(i) Zvolit například dvacet nej frekventovanějších podstatných jmen, a to tak, jak 

je udává Frekvenční slovník češtiny. Slovník spisovné češtiny totiž (s. 641) 

vedle slov a slovních spojení v užším slova smyslu spisovných uvádí ve 

výběru i slova a slovní spojení užívaná v běžné mluvě... která jsou opatřena 

příslušnou charakteristikou (ob.), problematice variantních tvarů lokálových 

koncovek -u, -e, -ě se však nevěnuje, resp. nepředepisuje spisovné koncovky. 

Obdobný postup najdeme i v nových Pravidlech českého pravopisu. 

Tvaroslovné údaje uváděné v našich dvou nejpoužívanějších autoritativních 

příručkách nejsou tedy úplné, vyčerpávající. Mají však ukázat, které tvary 

slov jsou v současné spisovné češtině nej rozšířenější, běžné, základní, resp. 

z kterých lze volit podle stylových a stylistických potřeb. (Pravidla českého 

pravopisu, s. 4.) 

(ii) V lokálu kolísající substantiva si lze rozdělit do skupin podle jejich 

kmenového zakončení např.: oběd: obědě - obědu, případ: případě -

případu, rok: roce - roku, ostrov: ostrově - ostrovu a pak sledovat parametry 

jejich variací v korpusu (ustálenost rčení, abstraktnost - konkrétnost, vliv 

předložky na koncovku, schopnost rozlišovat buď adverbiální určení, nebo 

předmět, lokální charakter koncovky, ale i výskyt té které konkrétní 
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koncovky v různých stylech, srov. Minářová 1988, 1996). Mluvnice češtiny 

2 (s. 275) uvádí i další reálné činitele ovlivňující volbu varianty - ovšem 

příliš obecně a bez konkrétních aplikací, příkladů. Pokusili jsme se v těch 

případech, ve kterých se nám zdál relevantní i jiný aspekt než jen 

fonematická stavba tvarotvorného základu, být konkrétnější a aplikovat naše 

zjištění v závěru rozboru daného analyzovaného lexému. 

V dizertační práci kombinujeme oba tyto způsoby. 

3.1 Jak jsme však už dokázali v rigorózní práci Morfologická charakteristika 

uzuálnosti a spisovnosti ve vztahu k tvarovým variantám podstatných jmen rodu 

mužského neživotného (Vybíral 2003), která se zabývala problematikou českého 

genitivu, frekvenční výskyt některých substantiv se rozcházel s jejich 

preskribovanou koncovkou ve Slovníku spisovné češtiny (ta, která byla předepsána 

ve slovníku nebo pravidlech, nebyla tou nejrozšířenější, často ani ne běžnou; přesto 

bylo nutné brát ji za základní). U některých substantiv (např. apríl, ječmen) byl 

poměr frekvence výskytu koncovky preskribované a uzuální dokonce zcela odlišný. 

Narazili jsme tedy na problematiku, kterou bychom mohli charakterizovat v triádě 

úzus - frekvence - norma, ústící v kodifikaci. A tak zatímco v tvarech českého 

genitivu si uživatelé mohou ověřit, která z vyskytujících se koncovek je náležitá (či 

snad obě), v lokálu tuto možnost nemají. Tradice české preskripce spisovného 

tvarosloví tak nechává na nás, abychom si intuitivně zvolili, vybrali koncovku, a to 

dokonce i v projevech veřejných nebo oficiálních. Chtěli-li bychom si opravdu 

ověřit, zda naše intuice obstála, museli bychom sáhnout až po Slovníku spisovného 

jazyka českého (1960 - 1971, 1989). Vzhledem k ověřované a zkoumané 

problematice má víc než třicet let starý slovník hodnotu spíš historickou než 

faktickou. Není tedy tou pravou oporou. S optimističtějším přístupem bychom se 

ale mohli setkat v „akademické" Mluvnici češtiny 2 (1986, s. 305-6), která uvádí: 

V dalším pádě - L sg -jsou polymorfní formanty -u a -e (-ě), jejich distribuce 
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není však pevně vyhraněna — na rozdíl od rozložení formantů v G sg. Za týchž 

podmínek se u téhož jména užívá jedné i druhé podoby; uplatňuje se tu tedy 

v značné míře tvarová variantnost. Jistou motivaci k častějšímu užití jen jedné 

z podob bývá zřetel syntaktický, tzn. zda jde o objekt, nebo o adverbiální určení, 

někdy má vliv původ slova. Mimo tyto činitele působí těž rozdílný úzus v běžné 

mluvě v Čechách (-u) a na Moravě (-ě/-e)... O nesnadnosti stanovit distrioucipodob 

v L sg svědčí i praxe jazykových příruček a výkladových slovníků: snaží se popsat 

současný stav pomocí výčtu jednotlivých jmen a relativně působících činitelů. 

Vzniká tak komplikovaný obraz dokazující pouze tu skutečnost, že jde o podoby 

natolik rovnocenné, že užití kterékoli z nich neubírá na zřetelnosti významu ani 

větné stavbě. A tak řečeno s Neilem Bermelem (Bermel 2004, s. 163) 

„Akademická" Mluvnice češtiny II zaujímá vůči lokálu postoj prozrazující skoro 

zoufalství, zato však výstižně zachycuje stav úzu. Mluvnice přistupuje k lokálovým 

variantním koncovkám vstřícně, ne tedy snad přímo rezignovaně. Vzhledem 

k tomu, kdy vyšla, i vzhledem k silné tradici českého preskriptivizmu (nejen) v té 

době, lze tento její postoj označit za průlomový. Tvary v lokálu singuláru tak 

„jenom" popisuje. 

3.2 O důvodech, proč to dělá, můžeme buď vědět, nebo se jen domnívat, že o 

nich víme, tedy je předpokládat. Za ten hlavní bychom zde označili především 

Danešovo (1999, s. 333) tvrzení, že jde o společenskou objednávku. Lidé 

vychováni k úctě ke spisovnému jazyku jsou přesvědčeni o tom, že správná je 

v případě variant jen jedna z nich, nebo že ta jedna z nich musí být přinejmenším 

lepší, správnější, spisovnější. A jak Daneš poznamenává: Je pak docela přirozené, 

že lidé hledají pomoc při rozhodování u odborníků. Této společenské úloze se 

lingvisté mohou stěží chtít bezdůvodně vyhnout (1999, s. 334). Jiní lingvisté chápou 

tento společenský požadavek jako hodnotu danou preskriptivizmem (Uličný 1993). 

Myšlenkovou paralelu s těmito názory bychom našli ale už u V. Mathesiuse (1932, 
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s. 25 a s. 31): ...v případech kolísání, které nemá funkčního důvodu, mají se 

bohemisté rozhodnout pro jednu z existujících možností a prohlásit ji za normu... a 

vědeckým zasahováním proces tříbení trochu urychlit. 

Proč tedy nevyčkat, až se spisovný tvar objektivizuje v úzu, když lze spoléhat na 

tříbící vliv spisovatelské praxe a lingvisty, kteří jsou obdařeni důkladnými 

znalostmi jazyka, a v případech nejistoty proto pak dokážou poradit (si po svém). 

Zatímco někteří lingvisté hovoří v tomto případě o syndromu národního údělu 

(Starý 1995), jiní definují preskriptivizmus v jazyce jako víru, že jedna z variet má 

vyšší hodnotu než jiné a že by se měla jazykovému společenství oficiálně vnutit. 

(Čermák 2001, s. 78). 

3.2 R. Brabcová (1987, s. 35) uvádí, že od roku 1957 je česká tvaroslovná 

soustava charakterizována větším množstvím dubletních tvarů ... a nelze stanovit, 

jestli se počet dvojtvarů zvyšuje nebo snižuje. Především díky nashromážděnému 
v 

materiálu Českého národního korpusu lze dnes konstatovat, že počet variant 

v jazyce stoupá, a to variant nejen tvarových, ale přibývá i variant rodových. 

Obecně platí, že centrální postavení v jazykovém systému zaujímá vždy varianta 

nej frekventovanější. Kodifikace prováděné zhruba v posledních čtyřiceti letech se 

snažily vyladit slovníkový stav s územ, přesto se však v oblasti formálního 

tvarosloví vyskytují diference; někdy těžko pochopitelné, jindy přinejmenším 

logicky neodůvodnitelné (kámen - kamene i kamenu, ale ječmen - ječmene i 

ječmena). Jde přitom o stejný skloňovací typ, který zde chápeme jako množinu 

všech pádových koncovek charakteristických pro určitou skupinu gramaticky 

stejnorodých výrazů. Korpus jasně ukazuje, že některé koncovky jsou 

frekventovanější, jiné okrajové - je ale nutné s nimi počítat - a to právě proto, že 

si vzájemně konkurují (ať už pádové koncovky jednoho typu, nebo koncovky, které 

přecházejí od jednoho skloňovacího typu ke druhému). Český genitiv singuláru -

na rozdíl od lokálu - je preskribován ve všech autoritativních slovnících i 
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Pravidlech českého pravopisu jako tzv. pád opěrný (MČ 2, s. 282), mnohdy však, 

jak jsme dokázali v naší rigorózní práci, bez reálné opory ve skutečném úzu. 

B. Havránek (1932, s. 35) publikuje svůj názor, že Norma spisovného jazyka se 

vytváří, vzniká i dále vyvíjí za teoretických zásahů..., aby tím rozvinul 

Mathesiusovu (1932, s. 23) myšlenku, že Chceme-li opravdu dojít stability 

v spisovné naší řeči, musíme se opřít o jediný organický základ pro takové snahy, 

tj. o dnešní usus spisovné češtiny. Ten ale nebylo v té době možné zjistit, natož 

popsat, znalost skutečného úzu strukturalistům skutečně chyběla, a proto se začíná 

zjišťovat z jazykové prakse dobrých českých autorů (Mathesius 1932, s. 23). A tak 

zatímco Havránek je přesvědčen o tom, že funkce spisovného jazyka jsou bohatěji 

rozvinuty a přesněji rozlišeny ...než norma lidového jazyka... a lingvista do vývoje 

jazyka lidového proto nikdy přímo nezasahuje, do vývoje spisovného jazyka však 

zasáhnout i může - a jak sám dodává - často i zasahoval i zasahuje, Mathesius 

navrhne přímo zdroj těchto intervencí - tříbící vliv spisovatelské jazykové praxe. 

Tyto snahy odrážejí potřebu odvděčit se či snad omluvit se češtině za to, jak se 

s ní zacházelo v baroku. Bez skutečné znalosti jazykového úzu a s prototypem 

vybraného psaného jazyka dobrého autora se začíná psát další kapitola 

preskriptivního charakteru kodifikovaného spisovného jazyka mluveného. V roce 

1952 formuluje M. Dokulil výzvu, aby kodifikace sestoupila z „kothurnů" a méně 

přikazovala a zakazovala a více vykládala. (Dokulil 1951-52, s. 139). Ani M. 

Dokulil však ve svém příspěvku nepopírá prospěšnost, nezbytnost a důležitost 

lingvistické intervence do kodifikace. 

3.3 Varianty se v jazyce vyskytují ve všech jeho útvarech a rovinách byly, jsou a 

budou v něm přítomny po celou dobu jeho existence. Proto cílem této dizertační 

práce nebyl, ba ani nemohl být vyčerpávající popis všech tvarových variant. A to 

především ze dvou důvodů: 

(i) práce by se stala „nekonečně" objemná 
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(ii) vzhledem k chybovosti značek v korpusu (tagování) by čas strávený 

vytvářením vlastních subkorpusů a manuální redukce chybných tagů 

neodpovídal vynaloženému úsilí, ale především by zásadně nezměnil 

výsledky výzkumu. Nejde o kritiku Českého národního korpusu - jen 

konstatování. Sami jeho autoři připouštějí, že proces tagování může být často 

nespolehlivý, a proto na jaře roku 2006 zpřístupnili kvalitnější korpusovou 

verzi SYN 2005. A sám autor této práce samozřejmě nezná lepší způsob, 

který by pomohl vytvořit (úplný) seznam variujících substantiv. 

Práce měla tedy jinou ambici: popsat postavení tvarových variant českého 

lokálu singuláru v souvislosti s otázkou jazykové normy a kodifikace a poukázat na 

nezbytnost přejít od preskriptivního charakteru kodifikace a výuky českého 

tvarosloví k deskripci celého systému, k uznání větší propustnosti tvaroslovné 

normy. Její samostatnou částí pak je i autorova snaha poukázat na možné cesty, ale 

i různá úskalí přechodu Od školské spisovnosti ke standardní češtině (srov. 

Čermák, Sgall, Vybíral 2005). 

Práce je i prací didaktickou, především se zabýváme: 

- problematickými otázkami morfologické výuky 

- uplatňováním didaktických zásad při výuce češtiny 

- motivací výběru jazykových prostředků 

- schopnostmi a možnostmi vyučujících pravdivě informovat o současném úzu a 

tedy i dynamice proměn tvaroslovné soustavy 

- charakteristikou morfologických jazykových prostředků, zde zejména variantních 

tvarů 

- nespisovnými tvarovými variantami a postojem uživatelů jazyka k nim 

- typologií chyb (nejen) ve školách 

- klasifikací a měřítky jazykové správnosti a spisovnosti: správné - chybné, 

spisovné - nespisovné, vhodné - nevhodné aj. 
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3. Problematika používané terminologie 

Úsilí sjednotit užívanou lingvistickou terminologii se nevyhnulo ani nám při 

vypracování této práce. V literatuře se totiž můžeme setkat s různým označením 

toho, co bychom v tuto chvíli označili zjednodušeně a obecně jako varianta a 

dubleta. Užívání těchto (a terminologicky jim blízkých) slov značně kolísá. V roce 

1972 J. Bělič ve svém Nástinu české dialektologie uvádí, že v slovní zásobě je mezi 

nářečími značné množství rozmanitých rozdílů. Tyto rozdíly mají i rozmanitý 

charakter (s. 211). A dál se zmiňuje o slovníkových ekvivalentech a dubletách. 

Lexikální rozdíly mezi nářečími mají povahu lexikálních ekvivalentů, rozdíly uvnitř 

nářečí povahu dublet. Nářeční dublety jsou vždy nějak specifikovány, významově, 

stylisticky nebo citovým zabarvením apod. (tamtéž). J. Hrbáček (1972, s. 28) na to 

reaguje v článku Lexikální ekvivalenty, dublety a varianty konstatováním, že dnes 

se v lexikologii vedle termínu dubleta objevuje často i další termín, lexikální 

varianta, přičemž pojmový obsah obou termínů kolísá. Obecně lze říct, že termín 

ekvivalent se v jazykovědě uplatňuje všude tam, kde se jím dají označit slova 

stejného významu, ať už různých jazyků, nebo i různých útvarů téhož jazyka 

z hlediska synchronního (a to především v lexikologii). Z pohledu diachronního lze 

o ekvivalentech hovořit tehdy, zkoumáme-li lexémy v různých vývojových etapách. 

Pak můžeme hovořit např. o novočeských ekvivalentech slovních tvarů. (Srov. např. 

Němec I. 1968, s. 40.) 
v 

VI. Smilauer v Nauce o českém jazyku (Praha: 1972, s. 48) vymezuje tzv. 

regionální ekvivalenty jednoho jazyka, vyskytující se v různých oblastech země, ale 

neužívané týmiž mluvčími. Pro ně použil označení tautonyma (minerálka -

sodovka, truhlář - stolař, úkol - úloha, pospíchat - chvátat). Jak ale zdůrazňuje J. 

Hrbáček (ibid.), je třeba tautonyma lišit od vlastních synonym, protože ta 

(synonyma) patří vždy do téhož jazykového strukturního útvaru, lexikální 
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ekvivalenty včetně tautonym nikoli. (Podrobně o této problematice pojednal už 

v roce 1973 J. Filipec (1973, s. 131-144) ve svém článku Ekvivalenty a synonyma 

v slovní zásobě. 

V této souvislosti je třeba připomenout ještě jeden zásadní příspěvek. Jde o 

Havránkovy teze sepsané v Obecných zásadách pro kulturu jazyka a uveřejněné ve 

sborníku Spisovná čeština a jazyková kultura (Praha, 1932, s. 245-258). V nich se 

ostře protipuristicky konstatuje: Bylo by zbytečné, aby teoretické zásahy chtěly 

odstraňovati všechno kolísání a všechny dublety gramatické a lexikální 

(synonymitu gramatickou a lexikální) ze spisovného jazyka; není to ani účelné, 

poněvadž jednak snaha po stabilisaci spisovného jazyka nesmí věsti k jeho 

nivelisaci, totiž k odstranění funkčního a stylistického rozrůznění spisovného 

jazyka, jednak vydával by se tak spisovný jazyk nebezpečí, že bude zbaven 

prostředků odstraňujících únavné opakování tam, kde není takové opakování 

záměrné - prostředků stylistické disimilace (s. 249). Srov. tento citát v Havránkově 

(1963, s. 115) spisu. 

3.1 A. Jedlička (1963) poukazuje na to, že by bylo vhodné řešit i otázku dosud 

nejednotné terminologie (s. 36), což se znovu ukázalo na dvojím rozdílném 

významu termínu varianta (1. variantní prostředek, 2. dílčí varianta zejména 

v rámci spisovného jazyka). Jak autor dál konstatuje (tamtéž), řeší se i poměr 

termínů varianta - variantní prostředek - dubleta - synonyma. Termín varianta se 

v lingvistice rozšířil z fonologie (srov. např. definici alofonu), a to především díky 

Trubeckému. Variantou se rozumí konkrétní realizace fonému, ať už obligatorní, 

nebo fakultativní (srov. např. Pálková Z 1997, s. 123n.). Varianta se tak objevuje 

jako termín ve fonologii, ale i gramatice šířeji, zejména v lexikologii, morfologii, 

sociolingvistice. V příspěvku Problematika variantnosti normy spisovného jazyka 

odkazuje A. Jedlička (1977, s. 36) na polský slovník lingvistické terminologie, 
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který udává, že varianty jsou jazykové prvky formálně různé a funkčně identické, tj. 

různé konkrétní realizace téže jednotky fonologické, morfologické a syntaktické. 

S odlišným chápáním termínu varianta se můžeme setkat v poslední době 

zejména v sociolingvistice. Ta rozlišuje varianty diatopické, diastratické, 

diachronické (srov. např. L. Bayerová 2003). 

Ve svém příspěvku uvádí dál A. Jedlička (s. 37), že tradiční terminologie 

pracovala s pojmem-termínem dubleta. Označoval se jím jev povahy diachrónni, 

zpravidla s omezením na oblast lexikální; za dublety byly považovány lexikální 

jednotky etymologicky příbuzné, které vznikly jazykovým vývojem z téhož etymonu. 

Toto ostré rozlišení v poměru k termínu varianta se však neudrželo, a tak některé 

nové slovníky lingvistické terminologie zaznamenávají termín dubleta ve významu 

rozdílném: označuje se jím jev synchronní povahy, bez omezení na jednotky 

lexikální, jako konstitutivní rys se uvádí párovost a vzájemná zaměnitelnost při 

zachování společné funkce. 

A. Jedlička se v tomtéž příspěvku zabývá otázka dublet rovnocenných a 

nerovnocenných. Konstatuje, že „Dublety rovnocenné se vyskytují u jednotlivých 

lexémů nebo jejich menších skupin (např. v okrese/v okresu, bez trojúhelníku/bez 

trojúhelníka. Naproti tomu nerovnocennost dublet vystoupí do popředí, 

přistupujěme-li k tomuto jevu z hlediska celého paradigmatického typu. Tam bývá 

jedna koncovka základní...to znamená, že je základní z hlediska distribuce u 

jednotlivých jmen nebo sloves, že je možno ji užít vždy, pokud nejsou dána některá 

omezující pravidla, že je i z hlediska vývojového perspektivní. Tak je např. v lokálu 

singuláru neživotných maskulin koncovka -u, kdežto výskyt dubletní koncovky -e je 

vázán na jisté podmínky (přitom však nelze mluvit o pouhém tolerování z hlediska 

normy). 

V podstatě bychom mohli konstatovat, že v jazyce existují dva základní typy 

variant (srov. P. Hauser 1986, s. 12): 
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a) sémantické - kdy se při stejné formě vyskytuje nepatrná významová různost 

(strniště-strnisko). Sémantická variantnost je spojena s polysémií. 

c) formální - kdy se při stejném významu vyskytuje menší rozdílnost formy (dotek 

- dotyk, kožešina - kožišina, kurz - kurs). Jak je tedy zřejmé, formální varianty 

téhož slova se týkají především pravopisu. První svazek Slovníku spisovného jazyka 

českého (Praha: 1960, VIII, XV, XVIIn.) užívá termínu dubleta: O dubletách 

pravopisných, hláskových, tvarových, slovotvorných, významově nerozlíšených 

s možností rozlišení funkčního, frekvenčního a časového. Slovník spisovné češtiny 

pro školu a veřejnost (Praha 2001) pracuje s oběma termíny varianta - dubleta 

(srov. s. 641). Tento Slovník pak uvádí jako jednu ze svých charakteristik také to, 

že na rozdíl od Pravidel pravopisu se v něm neuvádějí dubletní tvary -ě/-u v lokálu 

singuláru neživotných maskulin (s. 643). 

3.2 V kontextu české lingvistiky rozlišil J. Filipec (1970, s. 272 - 280) varianty 

a dublety i v souvislosti se synonymy a charakterizoval i vymezil problematiku 

vztahu variant k invariantu. Protože ale s termínem invariant v naší práci 

nepracujeme, nezabýváme se jím ani v této kapitole. Jeho vymezení je podáno 

naposledy v Encyklopedickém slovníku češtiny. 

O možnosti rozlišit oba termíny: varianta - dubleta se zmiňuje H. Faska. 

Doporučuje ponechat termín varianta pro jevy v rovině systému (např. koncovky 

genitivu singuláru feminin: -y/-e/-i (ženy, růže//nůše, kosti jsou tedy varianty 

morfologické), zatímco pro variantní jevy v rovině normy (např. pro variantní 

koncovky genitivu singuláru: -i/-e u některých skupin jmen typu kost - píseň) by 

raději volil termín dubleta. (Zde citováno z Jedlička 1977, s. 37.) 

Termín varianta má tedy v naší lingvistice společné s termínem synonymum to, 

že oba názvy jsou schopny označovat různost formy stejného významu a funkce. 

Synonymum se však v tradici naší lingvistiky vázalo nejdřív spíš k oblasti 

lexikologie, odtud se rozšířilo i do jiných gramatických rovin: např. vedle spojení 
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synonymita koncovek se dnes běžně užívá významově terminologicky stejných 

názvů: variantnost//dubletnost//tripletnost koncovek. Synonymie dnes slouží 

především jako určující rys stylového rozlišení variantních prvků: (např. spisovné 

starostové vedle hovorově omezeného a homonymního a nejednoznačného starosti 

až k hyperkorektnímu starosté). 

V lexikologii se tedy pojmem varianta rozumí formální obměna slova (zejména 

tvarová nebo zvuková) a problematika takto vzniklé variantnosti se pak týká 

především jejího definování (vymezení) vůči synonymům, tedy slovům se 

shodným významem a v textu zaměnitelných. 

3.3 Jak jsme ukázali výše, užívané termíny (zejm. varianta) jsou do značné míry 

polysémní. To s sebou přináší úskalí, jak označovat variantní soubor/soubory prvků 

jazykového systému na jedné straně, na straně druhé pak variantní prvek/prvky 

tohoto souboru/těchto souborů. A. Jedlička (1977, s. 38) v této souvislosti odkazuje 

na D. Brozoviče, který doporučuje ponechat termín varianta jen pro význam 

variantní soubor prvků v rámci spisovného jazyka, tedy pro význam, s nímž 

pracuje především sociolingvistika. Pro význam variantní prvek navrhuje volit 

termín dubleta, a celý tento stav pak označovat jako dubletnost. Jak dál tamtéž 

uvádí Jedlička, Brozovič rozlišuje v zásadě dvě skupiny dublet: 

(i) dublety uvnitř daného idiomu - ty se rozlišují podle statusu, který mají ve 

spisovném jazyce a v systému jeho normy (dublety volné, nesymetrické, 

nerovnocenné, funkčně stylově polarizované a nebo polarizované areálově -

těmi rozumí především české ortoepické dublety typu: [nasxledanou -

nazhledanou]), 

(ii) dublety meziidiomové - ty, které variují v rámci daného kódu, přísluší 

různým variantním útvarům v rámci jednoho spisovného jazyka. 

V Brozovičově popisu této problematiky je pro naši práci důležitý jeden 

moment. Jde o jeho termín dublety rovnocenné. Ty se podle něj vyskytují u 
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jednotlivých slov (v okrese - v okresu). Jak dokazujeme v naší práci, lze dnes jen 

stěží hovořit o rovnocennosti, protože zpravidla jedna z koncovek musí převažovat, 

(ta bývá označována jako základní); tu druhou nelze vyloučit, a to ani v těch 

případech, kdy ji neuvádějí ani slovníky nebo Pravidla českého pravopisu. Je 

vázána na určité kontexty, na jisté podmínky (okazionalizmus, region, věk, 

vysledovat bychom mohli i vliv určitého mluvního napodobování). O jejím další 

vývoji rozhoduje úzus - jedna koncovka vytvářející variantní tvar převládne (v 

lokálu singuláru maskulin neživotných to je v tuto chvíli —u,ta druhá -e se 

vyskytuje jen u některých typů těchto substantiv a spíš ve východní části našeho 

území). Vzhledem k tomu, že o správnosti koncovky se v tomto případě můžeme 

přesvědčit jen v Příručním slovníku jazyka českého, kde případný tvar na výbore 

není kodifikován, lze označit tuto koncovku jako čekající na svůj normativní 

status.) Chce-li kodifikace respektovat úzus, mínění a možnosti gramatického 

systému, neexistuje rozumný důvod omezovat např. substantiva zakončená na -r 

pouze jedinou koncovkou. 

3.3.1 Současná strukturní lingvistika považuje za varianty různé realizace téže 

jazykové jednotky. M. Dokulil (1982, s. 128 - 150) rozlišuje varianty lexikálních 

morfému - těmi jsou nezávislé obměny morfémů, které si mohou konkurovat a 

nejsou závislé na textu (kamének - kamínek). Tyto varianty nazývá Dokulil 

variantami slov a doporučuje rozlišovat právě tyto varianty slov od variant tvarů 

slov (genitiv singuláru trojúhelníku - trojúhelníka). U koncovek ryze gramatických 

(trojúhelníku - trojúhelníka) neplatí jako podmínka variantnosti přítomnost 

společného zvukového prvku, kterou Dokulil požaduje u slovotvorných variant, 

např. banditismus - banditství; jinak bychom museli v těchto případech mluvit o 

synonymních tvarech, nikoli - jak je to obvyklé - o variantách. 
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I Hauserovo pojetí varianty slova (Hauser, 1986,) vychází z toho, že forma slova 

je jednotná a ustálená, ovšem vyskytují se případy, v nichž se při totožném 

významu forma liší. Takovéto obměny formy pak Hauser považuje za varianty. 

Naproti tomu Havránkův výklad (1963,) nevidí rozdíl mezi dubletami a 

variantami; další lingvistické koncepce dokonce dublety ztotožňují jen s variantami 

funkčně nediferencovanými. Usuzujeme tak z citátu: „Vsoučasnem ruském 

spisovném jazyce existují normou připouštěné varianty jako stylisticky 

diferencované nebo úplně dubletníjednotky. " (L. P. Krysin: K sociálnym rozličijam 

v ispolzovanii jazykovych variantov, VJaz 1973, č. 3, s. 37.) Viz též E. A. 

Ivanniková: Kvoprosu o vzaimootnošenii ponjatija varianta s ponjatijem sinonima, 

sborník Sinonimy russkogo jazyka i ich osobennosti, Leningrad 1972, s. 138. 

M. Ivanová Šalingová (1952, 1967) uvádí, že je otázka, zda se mají jednotlivé 

podoby slova označovat v lingvistickém názvosloví termínem dubleta nebo 

varianta, když např. Slovník slovenského jazyka píše na s. 14 o variantách 

pravopisných, slovotvorných, hláskoslovných, zatímco Slovník spisovného jazyka 

českého (1960) označuje dvojí podoby slovotvorné, hláskové a pravopisné jako 
v 

dublety. Šalingová se domnívá, že proti termínu dubleta by se mohlo namítat, že 

v jazyku často máme paralelně víc hláskových nebo slovotvorných podob slov než 

dvě. Ve svém článku pak používá termín dubleta pro dvojici pojmenování, varianta 

pak pro vícero pojmenování odlišných, ale shodných, neodlišených sémanticky. 
v 

Šalingová na jedné straně pojem dubleta zúžila jen na dvojice hláskových nebo 

slovotvorných podob, na druhou stranu ho však zase rozšířila na úkor ekvivalentů. 

Sama ale tento termín nepoužívá, rozlišuje totiž rovnocenné a nerovnocenné 

dublety a za nerovnocenné hláskové dublety považuje i takové případy, kdy je 

jedna z dublet nespisovná. (Týmž způsobem u nás postupuje i A. Jedlička, např. 

1963.) 
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J. Mistrík (1970) chápe dublety jako slova, která je možno v řeči libovolně 

zaměňovat, a při této záměně se nepociťuje žádný významový posun. Od dublet ale 

odděluje dvojtvary (morfologické dublety) např.: policisti - policisté. Mistrík tak 

termín dubleta rozšiřuje směrem k variantnoti i ve slovenské jazykovědě. 

Z českých lingvistů se můžeme setkat s touto problematikou např. ještě u R. 

Brabcové (1973), zabývající se městskou mluvou v Brandýse nad Labem. Ve své 

knize používá termín dvoj tvar, který ztotožňuje s dubletou. 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001, 2. vydání) píše, že 

varianty a dublety se uvádějí bez rozlišení, s příslušnou stylistickou, frekvenční a 

jinou charakteristikou, jsou-li na stejné úrovni. Druhá dubleta nebo varianta se 

uvádí ve zkrácené podobě nebo v závorkách (navléci, - vléct). Odkazy se uvádějí, 

jen jsou-li dublety, popř. varianty abecedně vzdálené (s. 641). Dál Slovník uvádí (s. 

624), že např. užití varianty na -ách u jmen zakončených na -k, -g, -ch se objevuje 

v projevech mluvených, avšak tato podoba se jako stylisticky příznaková neuvádí. 

Na rozdíl od Pravidel českého pravopisu se neuvádějí dubletni tvary -ě/ -uv L sg. 

Slovník dál uvádí, že upozorňuje na dubletni výslovnost. SSČ v principu hovoří o 

dubletách všude tam, kde jde o: 

i) hláskové (polévka - polívka) 

ii) tvaroslovné (v bodě - v bodu) 

iii) slovotvorné (bobnat - bobtnat) varianty. Z výkladu uvedeného v Zásadách 

zpracování slovníku není dost jasné, proč u slov majících v L pl. deklinační 

formanty -ích/-ách se hovoří jako variantách; zatímco formanty - ě/ -uv L sg. jsou 

označeny jako dubletni tvary. 

Problém najdeme i v prvním vydání SSČ (1960), ve kterém už na s. 8 

v Základním poučení o zpracování SSČ najdeme příklady dublet hláskových, 

pravopisných, slovotvorných a tvarových - tedy vesměs vždy dvoučlenných variant 
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- zatímco o variantách ve smyslu paralelních, dvojích i vícerých způsobů 
v 

vyjádření, se píše až v samém závěru v Zásadách zpracování SSC (s. 780 a 784-6). 

Autoři čtvrtého dílu Českého jazykového atlasu (2002) pracují s termínem 

nářeční ekvivalenty pro tvary zjištěné terénním výzkumem. Nově zavádějí termín 

lexikální ekvivalent pro výskyt těch odlišných lexémů, které nebyly zahrnuty do 

některého z lexikálních svazků. Morfologické, popř. slovotvorné varianty jsou 

popsány na samostatném řádku. Hláskové obměny se uvádějí na stejném řádku po 

pomlčce za základní podobou výrazu. Od předchozích svazků se tento díl odlišuje 

jiným přístupem k těm variantám, které se navzájem různí jen pravidelnými 

regionálními obměnami, a stanovením základní varianty a jejích konkrétních 

hláskových nářečních podob. Variující hlásky autoři podtrhují a v těch případech, 

kdy podtržené hlásky reprezentují víc fonetických realizací daného výrazu, 

preferují tu, která je považována za obvyklou ve spisovném jazyce (srov. např. dub 

- G sg dubu/duba, s. 74). 

Autoři Českého jazykového atlasu berou v potaz při jeho vypracování značnou 

diferencovanost morfologické formy; jimi nashromážděný materiál obsahuje velké 

množství morfologických dvojtvarů i trojtvarů, a jak sami autoři uvádějí na s. 6, že 

zatímco u materiálu lexikálního charakteru lze tyto tvary hodnotit z hlediska 

frekvence, stanovení generačního využití a stylistického uplatnění, u 

morfologických dublet bývá vytvoření takovéto statistiky obtížnější. Potvrzují ale i 

náš názor, že termín ekvivalent je termínem především lexikologie (lexikografie). 

Vztah mezi variatností a dubletností není tedy chápán v české lingvistice 

jednotně. Nabízenou terminologickou různost navrhuje J. Hrbáček (1972, s. 33) 

využít k důslednému pojmovému rozlišování, a to tak, že by se označení 

dubletnosti v lexikologii ponechalo jen pro případy vývojového rozdvojení slova, 

tzn., že by termínu dubleta bylo používáno jako termínu pro diachrónni popis 
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jazyka, kdežto termínu varianta by bylo používáno pro označení různých podob 

téhož lexému z hlediska synchronního. 

4. Závěrem zde tedy můžeme shrnout, že česká lingvistika často ztotožňovala 

varianty a dublety zejména se synonymy jako sémanticky shodnými různoslovnými 

variantami. Toto pojetí se osvědčilo zejména v lexikografii. V tomto vztahu pak 

zavádí další termín invariant J. Filipec (1970) jako výrazovou modifikaci téže 

jazykové jednotky. Za zmínku snad stojí, že se objevovaly i extrémní a ojedinělé 

názory. Např. Achmanova - Belčikov - Veselitskij (1960) přišli s požadavkem 

nauky o jazykové správnosti ve všech rovinách a zavádějí pro něj termín ortologie. 

4.1 Jak jsme se snažili ukázat, ani vnáší, ani jiné lingvistice není jednotně 

chápán vztah mezi variantností a dubletností. Jde spíš o to, že se oba termíny 

ztotožňují. I když většina autorů tuto terminologickou různost využívá 

k pojmovému rozlišení tak, že na dubletnost nazírají diachronně - dubletní jsou 

tedy ty tvary, u kterých došlo k vývojovému rozdvojení slova; variantnost naopak 

je nazírána synchronně, a to tak, že označuje různé podoby téhož lexému. Lze se 

domnívat, že termín varianta v jazykovědě zobecněl ve všech jejích rovinách, a 

proto se takto zobecněného užívá dnes paralelně spolu s dubletou (viz např. 

Mluvnice češtiny 2). 

Reprezentativní Mluvnice češtiny 2 (dále jen MČ 2) na s. 267 hned v úvodu 

výkladu variant ve formální morfologii uvádí, že „výrazem tvarové přestavby 

některých flektivnich typů za spolupůsobení vývojových tendencí v jazyce jsou 

formálně morfologické (flektivní) varianty - variantní (dubletní) tvary". MČ 2 tak 

v duchu havránkovského (1963) významového ztotožňování dublet a variant 

pokračuje. I dublety, i varianty jsou v kánonu nazírání na tuto problematiku 

variantní tvarové prostředky sloužící k vyjadřování téže gramatické funkce 

s rozdílnou stylovou, frekvenční nebo lokální charakteristikou. 
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Protože i my v naší práci vycházíme z toho, že jedním z rysů morfologického 

systému češtiny je historické prolínání jednotlivých kmenů (interference kmenové 

deklinace) ovlivněné dynamikou současné spisovné normy i pohybem uvnitř 

jednotlivých paradigmat substantiv, považujeme termín dubleta a varianta v naší 

práci za významově rovnocenné; proto zde budeme používat termíny tvarová 

dubleta resp. tvarová varianta (zkráceně dubleta - varia, ita) nebo 

variantni/dubletni tvar v rámci vzoru jako synonymní. V této souvislosti pak 

budeme hovořit i o morfologických variacích v tvarech např. českého genitivu atp. 

Do jisté míry tedy přebíráme pojmoslovný aparát MČ 2 v tom významu, jak je zde 

prezentován. Rozšiřujeme ho ale o termínové spojení variantní/dubletní tvar 

v rámci vzoru a morfologická variace v tvarech české deklinace, tedy v těch 

pádech, ve kterých se u neživotných maskulin tvarová varianta vyskytuje. Naopak 

nepoužíváme v naší práci spojení varianty rovnocenné (MČ 2, s. 268). Na základě 

shromažďování jazykového materiálu z médií, elektronických i tištěných, vlastního 

výzkumu, ale především díky materiálu ČNK se domníváme, že rovnocenné 

varianty v morfologii neexistují, a vlastně ani existovat nemohou. 

Vycházíme tedy z toho, že uplatněním kritéria výhodnosti a užívanosti nelze ke 

zcela rovnocenným variantám (zde zejména v morfologii) nikdy dospět, protože 

nemůže nastat zcela vyvážený stav obou (resp. všech tří variant). Zavádíme tedy 

místo spojení varianty rovnocenné termínové spojení varianty zastupitelné. 

I přesto bychom však doporučovali vztah mezi variantností a dubletností, 

v němž se často s oběma termíny volně nakládá a synonymizují se, využít 

terminologické diferencovanosti obou pojmů k pojmovému rozlišování. Termín 

dubleta tak používat všude tam, kde bychom z pohledu diachronního chtěli rozlišit 

vývojovou dualitu slova; zatímco termín varianta uplatňovat synchronně pro 

označení různých variantních podob téhož slova. 
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Ještě bychom chtěli poznamenat, že Encyklopedický slovník češtiny uvádí 

pouze terminologické spojení variantnost jazyka. Vychází přitom z Labovovy 

sociolingvistické koncepce, kdy stejnou věc můžeme vyjádřit alternativními 

způsoby. Tento slovník pak ještě udává další souslovný termín varieta jazyka, která 

je zde synony mízována s jazykovým útvarem, jazykovým kódem, existenční forma 

jazyka a jíž se užívá k označení např. spisovného jazyka, dialektu nebo 

interdialektu. 

5. Další termín, jehož užívání zde chceme vysvětlit, je označení pádové 

koncovky: alomorf morf morfém, polymorfní (deklinační) formant. Vzhledem 
v v 

k tomu, že se neodchylujeme od standardního chápání těchto termínů v MC 1 a MC 

2, podáváme zde jen stručnou definici zmiňovaných lingvistických výrazů. Výrazy 

zde neřadíme abecedně, spíš logicky. 

5.1 Většina autorů, kteří definují morfém, vychází z definice J. Baudouina de 

Courtenaye a v návaznosti na něj pak morfémem rozumí nej menší bilaterální 

jednotku, která má svou stránku výrazovou i obsahovou (Vachek, 1964). I když 

lingvisté většinou vycházejí z této Courtenayovy koncepce, definice morfému se 

různí, a to především kvůli odlišným názorům na jeho klasifikaci. (Srov. např. 

Horecký, 1995; Oliverius, 1976; Kořenský, 1970 nebo Slavíčková 1975). MČ 1 

vychází z toho, že se různé morfy s totožným významem a vystupující v různých 

slovních tvarech mohou sjednocovat v jeden morfém (srov. s. 180) a na morfém 

pak pohlíží jako na nelineární, zobecněnou jednotku, která je představována morfy. 

(Zde srov. s definicí morfému v Encyklopedickém slovníku češtiny, s. 273, dále jen 

ESČ.) 

Morf je většinou označován jako lineární jednotka jazyka mající svůj výraz i 

význam a vyčlenitelný na základě principu opakovatelnosti svých sémantických 

jednotek. Morfy jsou pak dál členěny a klasifikovány. (Srov. MČ 1, s. 177-17; 
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ESČ, s. 273, Hrbáček, 1995). Vnáší práci, která popisuje variantní tvary 

neživotných substantiv v těch pádech, ve kterých vytvářejí tato jména tvarové 

varianty, budeme pracovat jen s jedním typem těchto morfů - a sice s morfém 

gramatickým, tedy pádovou koncovkou substantiva. Tuto koncovku pak budeme 

považovat za finální flexivní substantívni morf vyjadřující konkrétně rod, číslo a 
v 

pád. Ve shodě s MC 1 pak souhrn morfů téhož druhu totožných svým významem 

chápeme jako morfém. MČ 1 označuje tyto typy gramatických morfémů 

vyjadřujících celý komplex gramatických významů jako kumulativní morfémy (s. 

180). 

MC 1 (s. 181) rozlišuje navíc ještě alomorf a variantu morfému. Zatímco 

alomorf definuje jako rozložení jednotlivých morfů tvořících jediný morfém, které 

je dáno morfy sousedními (hoch - hoši); varianty morfému pak vykládá jako 

morfy, které se mohou navzájem zaměňovat v témž morfematickém okolí a 

vytvářet tak významově totožné a výrazově blízké morfémy (k profesoru -

k profesorovi). 

I my chápeme alomorf jako fonologicky nezávislou variantu morfu (popel: 

popela-popelu-popele). V této práci ale budeme dokazovat, že v některých 

případech (o nich konkrétně dále) i některé z těchto alomorfů morfu základního 

vytvářejí variantu morfému fonologicky závislou na koncovém konsonantu 

(obláček: v obláčcích - v obláčkách). Alomorf zde chápeme jako jednu z možných 

pozičních variant morfu, proto i v práci budeme používat termín alomorf nikoli 

varianta morfému. Toto pojetí má pro nás i praktický terminologizační význam. 

Protože se nechceme příliš odchylovat od terminologie užívané zejm. v MČ 2 

(srov. s. 268 - 269), která v podstatě rozlišuje: 

i) dubletní koncovky (tvary), které se vztahují jen k některým tvarům 

(spojením) daného paradigmatu a jsou vždy stylově příznakové (se starostou 

- se starostem) - dva různé útvary národního jazyka; 
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ii) variantní koncovky rovnocenné a vyskytující se u jednoho slova vedle sebe 

(chmele/chmelu), dodržujeme tuto terminologii a nezavádíme ani termíny 

synonymní. 

Z celkového výkladu variantních párů (MČ 2, s. 268) lze konstatovat, že se 

česká deklinace vyznačuje nejen značnou homonymií tvarů, o kterých se zde 

vzhledem k tématu práce nezmiňujeme vůbec, ale taky synonymií koncovek. Tyto 

synonymické koncovky jsou pak v MČ 2 označovány jako alomorfy, a to buď 

v podobě dublet, nebo variant (viz výš). 

Formální vyjádření pádového významu různými (alespoň dvěma) koncovkami, 

z nichž každá vyjadřuje vždy stejné gramatické kategorie, je polymorfie. MČ 2 (s. 

284) pak rozlišuje: 

(i) vnitroparadigmatickou polymorfii rozlišující buď různá slova, popř. skupiny 

slov, nebo u téhož lexému vytvářející tvarové varianty 

ii) meziparadigmatickou polymorfii vedoucí k diferenciaci paradigmat. Tématem 

naší práce je popis tvarových variant, a proto i my ve shodě s MČ 2 zde budeme 

používat spojen\ polymorfní koncovky (formanty). 

V didaktické části této práce pak pracujeme zejména se spojením pádová 

koncovka pro označení deklinačního morfému. 

6. V této etapě výkladu užívaných termínů nám zbývá ještě definovat termíny 

slovo, resp. členění slovního tvaru, v našem případě syntetického; a typ/vzor 

substantiva. Tradiční definice termínu slovo jsou různé (srov. např. Dokulil, 1962; 

Hauser 1986; Martinet, 2001; Trnka, 1990), liší se úhlem pohledu autora výkladu, 

mají spíš relativní charakter, ovlivněný konkrétním jazykovým plánem, ve kterém 

se pokouší autoři slovo definovat. (ESČ, s. 424 hovoří dokonce o intuitivně 

vymezené základní jazykové jednotce.) Vzhledem k tématu práce považujeme zde 

za irelevantní polemizovat s jednotlivými, mnohdy názorově zcela odlišnými 
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definicemi, a zaměřujeme se jen na členění slovního tvaru, a v něm pak zejména na 
v 

finální substantivní morfém - koncovku, na kterou ve shodě s MC 2 pohlížíme jako 
v 

na tvaroslovný pádový formant stojící na konci slovního tvaru (srov. MC 2, s.255). 

7. Deklinační typ substantiva zde definujeme jako v danou chvíli uzavřenou 

množinu všech pádových formantů charakteristických pro všechny tvary daného 

substantiva. Typ/vzor substantiva nepovažujeme za gramatickou kategorii - jeho 

úkol nespočívá v kategorizaci. Vždy jde totiž o záměrně vybranou lexikální 

jednotku, ke které jsou řazena všechna ostatní slova týchž gramatických vlastností, 

shodných se slovem typovým/vzorovým. V lingvistice se takto definovaná 

paradigmata negativně vymezují vůči jmenným (i slovesným) gramatickým 

kategoriím, a musí se tak vymezovat. Slouží totiž k typizaci, zpřesnění; nikoli 

k strukturaci slov. Právě proto nelze považovat typ/vzor za gramatickou kategorii, 

ať už jmennou nebo slovesnou. To ale neznamená, že u něj nelze tyto kategorie 

určit. 

7.1 Morfologická divergentnost uvnitř existujícího modelu soustavy slovních 

druhů, založená především na slovnědruhových transpozicích, významových 

posunech slov a prolínání jednotlivých typů, vytváří podmínky pro přechod jednak 

mezi slovními druhy jako takovými (mezidruhová slovní konkurence), jednak 

uvnitř slovního druhu samého (vnitrodruhová konkurence tvarových variant). 

Mezidruhová konkurence v jazyce vede k zastírání původní významové báze slova, 

vnitrodruhová pak k vytvoření dalšího (novějšího) tvaru vedle tvaru původního 

díky polymorfním deklinačním formantům. A tak se např. vedle typu les (G sg -

lesa) objevuje typ hrad (G sg - hradu) jako výsledek historického prolínání 

jednotlivých kmenových deklinací. 

Zatímco tedy gramatické kategorie jsou objektivně dány, typ/vzor v rámci 

konkrétního paradigmatu má v čase proměnlivou, spíš klasifikační úlohu. Jeho 
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výběr je dán subjektivním rozhodnutím lingvistů, vycházejících z toho, že 

typové/vzorové slovo by mělo co nejvíc vyhovovat paradigmatickým potřebám (a 

pragmatickým potřebám školské výuky) a mělo by být stylově neutrální (srov. 

duše, nůše, růže). To vše nás vede k tomu nepovažovat typ/vzor daného 

paradigmatu za gramatickou kategorii. 

7.2 Téměř v celé práci pracujeme s oběma výrazy: typ i vzor. Vzor může být 

kladný i záporný, má tedy spíš neutrální hodnotu, pro svou jednoznačnost dobře 

vyhovuje i školské praxi; typ naopak v rámci daného slovního druhu představuje 

nej vyšší třídu paradigmat - tvaroslovný typ. MČ 2 uvádí vždy tvaroslovný typ 

s příslušnými vzory a podvzory (srov. např. s. 286). Ve školách převládá užívání 

termínu vzor (substantiva) jako reprezentanta morfologického paradigmatu 

souborem tvarů určitého slova (srov. ESČ s. 546), a v této souvislosti se pak hovoří 

o skloňování. Tohoto fungujícího úzu se držíme i my. 
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4. Variantnost a volba varianty 

V průběhu vzniku a zpracování této práce jsme dospěli k závěru, že 

nejpalčivější problém nezpůsobuje uživateli jazyka samo kolísání; naopak, 

dokazujeme, že zejména v mluvených projevech (a to i veřejných oficiálních) si 

mluvčí existenci kolísání zpravidla nepřipouštějí a volí variantu běžnou svému 

jazykovému úzu. Tato velmi často dosud nekodifikovaná varianta je ale stále 

častější příčinou rozporu mezi územ a kodifikací, pohříchu i v těch případech, kdy 

je to zbytečné. V písemných spisovných projevech je situace jiná. Při identifikaci 

vhodného deklinačního formantu pisatel za spisovnou považuje logicky tu 

koncovku, která je uvedena ve Slovníku spisovné češtiny nebo v Pravidlech 

českého pravopisu. Nemůže-li si ale správnost své volby ověřit v kodifikačních 

příručkách, často za spisovnou považuje tu, která je nejvíc vzdálená jeho 

jazykovému úzu, a je tedy zcela (nebo téměř) antiintuitivní. 

4.1 Jsme přesvědčeni o tom, že kolísání samo o sobě opravdu není největší 

problém při výuce českého tvarosloví, naopak spisovná jazyková norma se 

prostřednictvím variant vyvíjí. Onen problém spatřujeme někde jinde, a totiž ve 

spisovnosti samé, v spisovnocentrizmu (Neščimenková 1999). Samu elementárně 

vymezenou spisovnost nekritizujeme, uvědomujeme si totiž její vývojové příčiny i 

potřeby především školy ukazovat dětem jazyk spisovný, ale už ne tolik ten 

nespisovný. Dokazujeme ale, že elementární školsky pojatá klasifikace 

tvaroslovných jevů, vycházející z prosté shody nebo neshody se slovníkem a 

probíhající v duchu: musíš - nesmíš, resp. správné - chybné dnes prostě nestačí. 

Takto vymezený klasifikační postoj vždy zakazuje jednu z nekodifikovaných 

variant bez ohledu na její stylovou funkčnost i využití a vytváří další mezery ve 

spisovné normě a zbytečně navozuje pocit, že spisovná jazyková norma je něco 

nepřirozeného a nepoužívaného, že spisovná čeština je útvar spíš nefunkční a 

33 



10 

neúplný než prestižní. V žádném případě nám v této dizertaci nešlo o vulgarizaci 

spisovné normy ve smyslu, co se používá a je časté, by mělo být i spisovné; naopak 

ukazujeme, že ve složité funkční stratifikaci češtiny dnes už s tímto hodnotícím 

adjektivem neobstojíme . Šlo nám o to, aby míra integrace jednotlivých tvarových 

variant víc akceptovala postoj jejich uživatelů. Na pociťovanou antiintuitivnost 

zvolené varianty a na vědomí o neúplnosti spisovné normy pak uživatel jazyka 

reaguje používáním hyperkorektních tvarů nebo tvarů knižních, nemluvných, což 

může posluchač (čtenář) vnímat jako iritující nebo komický faktor mluvené nebo 

písemné komunikace. (Volíme zde radši termín písemné než psané, protože nám 

jde o vystižení toho, že dnes mimo psanou podobu může existovat i písemná 

elektronická komunikace.) Jazykový profesionál by měl umět reagovat na šířící se 
v 

tvaroslovné hyperkorektizmy typu s penězmi, ze dna na den, devianté aj. Škola by 

dětem měla ukazovat na komičnost a nevhodnost záměn podobných slov 

(paronym), tedy jakýsi „lexikální hyperkorektizmus" (Manželovi se udělalo 

v čekárně špatně a dvakrát tam zkolaudoval) a v případě potřeby je nejen opravit, 

ale zejména vysvětlit příčinu vzniku těchto chyb a nevhodnost jejich šíření, a to 

zejména v rovině užití spisovného jazyka. Tato práce se právě pojmy, jakými jsou 

chyba a hyperkorektnost, zabývá a pokouší se vymezit rozdíl mezi tvarem 

chybným (v našem pojetí spíš nevhodným) a tvarem hyperkorektním (v našem 

chápání nenormativním). 

4.2 I když svou dizertaci koncipujeme převážně synchronně, věnujeme se ve 

druhé kapitole historickému pohledu na variantní tvary v rámci jednoho typu 

v Gebauerově Historické mluvnici jazyka českého ( 1896; 2. vydání zr . 1960). 

V dalších kapitolách se pak zaměřujeme na popis výsledků dosud prováděných 

výzkumů na toto téma a na sumarizaci publikovaných prací o tvarových variantách. 

Stěžejní část této práce pak vytváří postavení tvarových variant neživotných 
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maskulin v tvaroslovném systému současné češtiny na základě nashromážděného 

jazykového materiálu Českého národního korpusu. 

Samostatnou kapitolu tvoří vztah uživatelů jazyka ke spisovnosti. 
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II. Teoretická východiska práce 

1. Tvarové varianty v Gebauerovč Historické mluvnici jazyka českého 

1. V třetím dílu Historické mluvnice jazyka českého podává J. Gebauer výklad 

o tvarosloví (s. 1). Skloňování chápe jako proces, během něhož se ke kmenům 

připojují pádové přípony. „Kmenová koncovka spojena s příslušnou pádovou 

příponou dává pádovou koncovku" (s. 2). To, jak se jednotlivé pády zastupují, 

ukazuje Gebauer na příkladu, kdy se za A sg (chlap) vzal G sg (chlapa), nebo se za 

N pl (dubi, mečě) využily tvary (duby, meče), a konstatuje, že jde sice o změny 

patřící do skladby, ale vycházejí z tvarosloví. U skloňovaných tvarů vyčleňuje dva 

typy koncovek: 

a) náležité - tzn. ty, které jsou původní anebo které se z původních koncovek 

vyvinuly pravidelnými hláskovými změnami (G sg oráča - oráčě - oráče); 

b) odchylné - které vznikají: i) buď tzv. analogií zvratnou, kdy se např. místo 

náležitého tvaru G pl znamení v době přehlásky uvi vytvořil tvar znamenií, když 

však byla tato hlásková změna ukončena, přestala i tato odchylka; ii) nebo 

procesem, který Gebauer označuje termínem novotvoření, kdy dochází k prolínání 

jednotlivých vzorů. Gebauer toto prolínání nekomentuje ani nehodnotí. 

1.1 V první části své mluvnice, označené Skloňování jmenné, podává Gebauer 

teoretický výklad rozdělení substantiv do kmenů samohláskových a souhláskových, 

které dál člení na subkmeny tvrdé a měkké, a dodává, že dílčí rozlišování kmenů 

tvrdých a měkkých má velký význam ve všech slovanských jazycích, protože tento 

rozdíl má za následek i některé rozdíly v koncovkách skloňovaných tvarů (s. 5). 

Rod substantiv, který způsobuje diferenciaci při skloňování jmen, se začíná 

uplatňovat až později, v době historické (s. 6). 

Pro naši práci je cenné, že už na s. 7 Gebauer poznamenává, že pádové 

koncovky, které byly u jednotlivých kmenů náležitě dané vývojem, přejímají se 
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často k jiným kmenům a vznikají tak podle Gebauerovy terminologie tvary 

odchylné, novotvary. Jako příklad pak uvádí u-kmenovou koncovku zU z vokativu 

synu. Ta se přejímá k některým mužským o-kmenům a je tedy pak náležitě jinochu, 

ne jinoše a rovněž tak se přejímá koncovka ^ z genitivu synu a lokálu synu k o-

kmenům a vytváří genitivní tvary dubu nebo lokálové na trhu, v oku místo 

očekávané genitivní podoby duba nebo lokálových tvarů: na trze, v oce. 

1.2 Z Gebauerova úvodu k třetímu dílu jeho Historické mluvnici jazyka českého 

je zřejmě, že vychází z toho, že už v praslovanském období byl způsob deklinace 

dán kmenotvornou příponou, kterou tvořil buď vokál, nebo kombinace vokálu a 

konsonantu. Toto dělení pak odpovídá klasickému pojetí deklinačních typů 

samohláskových a souhláskových. Rod jako samostatný gramatický prostředek 

strukturačního charakteru substantiva, tak jak ho chápeme dnes, se utvářel poměrně 

dlouho a vlastně neměl žádný vliv na deklinaci substantiv; výrazněji se začíná 

uplatňovat až v 17. století. Gebauer si uvědomuje vliv rodu a poté i životnosti na 

celkový charakter skloňování jmen: „Jména kmenů stejných mají sklonění přece 

více méně rozdílné podle rodu, a to dílem od pradávna, na př. při subs. host a kost, 

dílem vyvíjejí se rozdíly v době historické, na př. při subs. vzorů ryba a vládyka, 

dušě a panošě atd. Proto jest při rozvrhu deklinací podle potřeby hleděti také 

k rodu. " (s. 20). Z následujících stran Gebauerovy koncepce kmenové deklinace je 

jasné, že bere v úvahu význam rodu v substantivním skloňování, díky němuž se 

jednotlivé deklinační typy staly zástupci substantiv různých rodů. Toto rodové 

„grupování" vedlo k tomu, že se jednotlivé deklinační typy staly deklinacemi pro 

substantiva toho rodu, který v nich měl nej výraznější pozici a nejpočetnější 

zastoupení. Výsledkem tohoto přirozeného procesu bylo pak postupné zanikání 

některých kmenových deklinačních typů, resp. jejich prolínání a splývání 

s progresivnějšími. Typickým příkladem v kmenové substantívni' deklinaci je 

„klientské postavení" u-kmenů vůči dominantním o-kmenům, které se staly spolu 
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sjo-kmeny základním typem deklinace maskulin ve staré češtině. Rezidua u-

kmenové deklinace dnes nacházíme už jen v 2. pl. (synóv - synuov - synův - synů). 

Z Gebauerova výkladu také vyplývá, že ta substantiva, jejichž rod neodpovídal 

rodu dominantního substantiva příslušného deklinačního typu, musela buď změnit 

formu své deklinace (např. když místo G pl substantiva znamení je novotvar 

znameních podle vzoru pěší, s. 2), nebo jen změnila rod a dál zůstala u stejného 

deklinačního typu (např. kometa/kométa nebo planeta/planéta, s. 201) - původně 

maskulina z latinského cometes resp. planeta - dnes hodnocena jako feminina 

1.3 V této práci se zaměříme na popis těch pádů, ve kterých neživotná 

maskulina vytvářejí variantní tvary v rámci jednoho typu skloňování, tedy na 

genitiv singuláru, dativ singuláru, lokál singuláru a lokál plurálu, a proto se 

v následuj ící části budeme zabývat Gebauerovým pohledem na tvarové varianty 

zmíněných pádů. Zratky pro jednotlivé pády a čísla (např. G sg) jsem použil ve 

shodě s územ současných mluvnic. 
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2. Genitiv singuláru 

2.1 Na s. 30 Gebauer uvádí, že u jmen bytostí živočišných a předmětů 

neživotných ujímá se časem místo zR koncovka zlL přejatá od u-kmenů. Autor 

popisuje známý vztah diferenciace životné deklinace (genitiv - akuzativ) a 

deklinace neživotné (nominativ - akuzativ) tak, že jména živočišná mají v obou 

pádech tvary stejné s názvy předmětů neživotných, ale tento stav nezůstává dlouho; 

jména živočišná se v dalším vývoji vymezují vůči jménům neživotným, vstupují ve 

shodu s osobními a mají tedy dílem koncovku původní ^ dílem z u-kmenů přijaté 

-u. Gebauer dokládá, že novotvar -_u se vyskytuje už v textech velmi starých (z 

dworu - zlomek Hanušův v Dalimilově kronice, 1. polovina XIV. století) a že 

vedle nového zR se drží ještě původní ^ Oba tvary se vyskytují vedle sebe i ve 

starých textech, (z bluda - rukopis tzv. Hradecký, 1. polovina XIV. století x a všeho 

bludu - tamtéž; z černého duba - překlad proroků v knize Proroků, sklonek 14. 

století x a u dubu - Regesta Bohemiae et Moraviae; od jazyka - žaltář 

Wittenberský, asi 2. třetina XIV. století x a dvojieho jazyku - Kořečkův Nový 

Zákon z roku 1425), dubletní tvary dokládá Gebauer i u n-kmenů (a všeho svícna -

bible Bratrská-Kralická, 1579-93 x a z svícnu toho - tamtéž). U toponym 

poznamenává, že u nich můžeme najít dvojí tvar také (u Náchoda - Kronika česká 

Václava Hájka, 1541 x u Náchodu - tamtéž, z egipta/od egypta - bible Benátská, 

1506 x do Egiptu - tamtéž). U všech názvů ponecháváme původní rozkolísaný 

pravopis. 

Gebauer pak dál odkazuje na příspěvek V. Vondráka (Listy fdologické, 1885, s. 

253n.), který podává ucelenou statistiku distribuce jednotlivých pádových 

koncovek -a/-u na základě excerpce z literárních památek XIV. - XV. století: 

• ve zlomku Svatovítském z Alexandreidy (14. století) je v G sg neživotných 

maskulin následující poměr v distribuci: 62 a : 20 u, 
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• v Životě sv . Kateřiny (opis z doby okolo roku 1400): 70 a : 40 u, 

• v Žaltáři Wittenberském (přibližně druhá třetina 14. století): 70 a : 60 u, 

• v rukopisu tzv. Hradeckém (1. polovina 14. století): 55 a : 51 u, 

• v opisech Nové rady pana Smila Flaška z Pardubic (15. st.): 11 a : 7 u. 

Frekvenční statistika jasně ukazuje pomalý, ale zřetelný vliv nepůvodní koncovky 

-u. Škoda jen, že Gebauer nespecifikuje jednotlivé skupiny slov, u nichž se -_u 

progresivně objevuje. Sám Vondrák dospívá k závěru, že novotvarý tento genitiv od 

skrovných začátků, dosvědčených již ve XIII. století, postupuje a šíří se tak, že 

v první polovině XIV. století jest již dosti hojný, ale přece ještě v menšině proti 

genitivu -a; že v polovině XIV. století jsou tvary -u/-a asi na rovni; že na sklonku 

XIV. století má tvar ^u převahu; v první polovině XV. století pak že jest za již řídké, 

asi od poloviny XV. století že v užívání obojích tvarů těchto bezmála již tentýž usus, 

jako ve normě spisovného jazyka nynějším. Genitivy s zlL doložené ze XIII. a 

počátku XIV. století, jsou skoro vesměs dvouslabičné, tedy z nominativů 

jednoslabičných; to je svědectvím, že tu byly vzorem u-kmeny, jejichž genitivy jsou 

též dvouslabičné a nominativy jednoslabičné. (Gebauerova citace, s. 34). 

J. Gebauer k tomu sám dodává, že koncovka zM se tedy během času množí, ale 

přece se vyskytují také doklady, kde naopak v době starší byl genitiv ^ a v novější 

jest zCL Např. v staré češtině byl vedle genitivu lesa též genitiv lesu a v nové češtině 

je pravidlem zase lesa. Byl genitiv čtvrtku (zeleného čtwrtku - Kronika česká 

Václava Hájka, 1541) a jest čtvrtka; byly genitivy Náchodu, Římu, Rej nu atd. a 

nyní jsou místo nich v obyčeji tvary zíL Tu tedy během času koncovka zM se zase 

vracela, jazyk nový má koncovku starožitnější, než je v uvedených dokladech 

starých (s. 34). 

2.2 Tvarové varianty v rámci jednoho vzoru, které se liší svým deklinačním 

formantem a používá se jich v současné češtině v jistých frazeologizováných 
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spojeních (půl roku - do roka), hodnotí Gebauer takto: „Říkáme zprostředka a též 

z prostředku atp. ve významu stejném. Ale případů takových jest nemnoho: většinou 

se ustálil usus, aby byla koncovka buď -a, nebo a nikoli libovolné kolísání mezi 

-a a -u. Mnohdy vidí se, že rozdílná koncovka -a/-u u téhož substantiva souvisí 

s rozdílným spojením syntaktickým anebo s rozdílným významem jeho. Gebauer zde 

uvádí tyto příklady: půl roku, krásného snu, malého koutu, ale do rola, ze sna, 

z kouta do kouta - tj. táž substantiva, která jindy mívají genitiv -JL mají ve spojení 

s předložkou koncovku zQL podobně říkáme jednoho kusu, pracovati od kusu atd., 

ale ve rčení je kusa - nemá kusa rozumu, (s. 34). V současné češtině bychom mohli 

Gebauerův poslední příklad hodnotit nejen jako genitivní; spojení nemá kusa 

rozumu bychom dnes mohli považovat i za akuzativní. Záporový genitiv se 

v dnešní češtině nepoužívá, nechce-li být uživatel jazyka příznakový; tento pád je 

syntakticky nahrazován akuzativem. 

O problému tvarových variant píše ve své Podrobné mluvnici jazyka českého 

(1809) i Josef Dobrovský, který, vycházeje spíše ze starší jazykové situace, 

kodifikoval používání pádových koncovek v G sg takto (s. 168): 

Koncovku <1 mají: i)jména místní (z Říma, do Krakova, u Lvova atd., ale z Mostu, 

z Brodu bývá ^ a to tehdy, když je místní jméno považováno také za apelativum, 

ale jak Dobrovský dál dodává, některá z těchto jmen časem ztrácejí význam 

apelativní a pak mívají jen genitivní koncovku ^ (z Náchoda, z Újezda; ii) jména 

měsíců kromě listopadu; iii) jména dní (pondělka, úterka, kromě pátku) a 

substantiva včerejšek, dnešek, zítřek; iv) jména, která je třeba si pamatovat: 

dobytek, hřbitov, chléb, chlév, ječmen, klášter, kostel, kotel, kostelík, mlýn, oběd, 

ocet, oves, podolek, pokojík, rybník, svět, sýr, večer, žaludek, život. 

Kolísání mezi formanty -a/-u připouští Dobrovský u substantiv: brav, duch, 

dvůr, hrom, hřích, chomout, jazyk, kalich, komín, kožich, kus, les, nežit, okov, 

ostrov, ořech, pilník, potok, rok, řebřík, stůl, svícen, úmysl. 
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Ostatní substantiva mají v G sg kodifikovánu koncovku -jl (O tom, v čem se 

Dobrovský rozchází u některých slov s Jungamannem, píše Gebauer na s. 35.) 

Nářeční úzus vidí Gebauer jako vcelku shodný s jazykem spisovným, pouze na 

Moravě (s výjimkou západní Moravy) a ve Slezsku se víc objevuje v G sg nářeční 

pádová koncovka a to i u slov, která ve spisovné normě mají zlL (Podaj mi 

žbána. Požčajte mi grejcara.) Jde zřejmě o tendenci novou, i když poměrně živou, 

protože, jak uvádí Gebauer na s. 36, ve staromoravských textech se v G sg 

neobjevuje koncovka za tak často jako dnes. 
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2.3 Genitiv singuláru mužských n-kmenů 

Původní tvar je kamene, a to už od dob staroslověnských. Podle doložených 

genitivních tvarů bychom mohli usuzovat, že substantiva tohoto typu (hřeben, 

ječmen, kámen, kmen, kořen, křemen, lupen, plamen, pramen, prsten, řemen, 

třmen) měla už v době historické tendenci vytvářet variantní koncovky (-e/-a/-u). 

Některé příklady s těmito genitivními koncovkami uvádí Gebauer na s. 408 (z 

kamene - bible Benátská, r. 1506, u kameňa - tamtéž, z kořenu i kamenu - bible 

Bratrská- Kralická, r. 1579-93); Gebauer vysvětluje tyto tvary analogicky vlivem 

prolínání n-kmenové, o-kmenové a u-kmenové deklinace. Samotnou možnost 

kolísání připouští i jeho přehled skloňování n-kmenových substantiv na s. 407. 

Dnes můžeme říct, že substantiva tohoto typu uchovala v plurálu svou původní n-

kmenovou deklinaci (dnes typ hrad), která však proniká i do deklinace singulárové 

(dnes typ stroj) a vytváří tak zejména v singuláru tvarové varianty. U nářečního úzu 

konstatuje Gebauer značný vliv genitivních podob oráča, které daly vzniknout 

tvarům jačmyňa, kameňa, kořena, plamyňa (s. 408). Tento stav se udržel až do 

současnosti, zejména na východní Moravě (viz pak dále). 

2.4 Genitiv singuláru t-kmenů 

Jde o souhláskovou deklinaci, jejíž kmenotvorný formant byl tvořen vedle 

samohlásky i souhláskou. V období staré češtiny se uplatňovaly především 

konsonantické formanty n-kmenů mužských (kámen) a středních 

(rámě), t-kmeny mužské (loket), s-kmeny střední (nebe), r-kmeny ženské (máti) a 

nt-kmeny střední (kuře). Pro konsonantickou deklinaci bylo po celou dobu její 

existence charakteristické sbližování s deklinacemi vokalickými, a to především 

s deklinacemi a-kmenovými, i-kmenovými a o-kmenovými (řazeno abecedně). 

Můžeme tvrdit i dokázat, že dominantní postavení vokalické deklinace ovlivňovalo 

konsonantickou natolik, že s výjimkou nt-kmenů dnešního typu kuře konsonantické 

deklinace v češtině postupně zanikly. I dnes se vyskytující rezidua tvarů některých 
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těchto substantiv představují už jen památku na stav původní (např. nominativní 

podoby plémě nebo G sg dne, resp. G pl z kořen - dal vzniknout dnešnímu adverbiu 

dokořán). (Této tematice věnoval svou přednášku proslovenou v PLK 20. února 

2006 J. Simandl: Pozůstatky n-kmenů v češtině: variabilita versus neměnnost.) 

2.4.1 K t-kmenům mužským patřila substantiva jako dehet, drobet/drochet, 

krapet/kropet, loket, nehet, paznohet/pazneht. Jak uvádí Gebauer na s. 426, původní 

koncovkou bylo v G sg tedy koncovka souhláskové deklinace. Substantivum 

loket má také N a A pl tvar lokte, ale bez udání starších dokladů. Gebauer se 

domnívá, že tento tvar vznikl a ujal se až v době novější. Ve staroslověnštině, 

pokud jsou tato jména zastoupena, mají N a A sg zakončený na -_t6Í (loketó), 

genitiv pak zakončený na -Ji^ a jsou tedy i-kmeny. Mají ale rovněž některé doklady 

shodné se souhláskovou deklinací, např. G sg lokte. 

Na s. 426 uvádí Gebauer některé příklady genitivních tvarů mužských t-

kmenových substantiv. Zaměřili jsme se pouze na ty, ve kterých se vyskytuje slovo 

loket, (počátek sedmého lokte - Albert Veliký, Ráj duše, z lat. - český rukopis 

z roku 1383, podle lokta - bible Olomúcká z roku 1417, dnes poměrně častý tvar 

loktu nachází Gebauer pouze v díle J. Drachovského Grammatica bohemica z roku 

1660). 

Lze tedy shrnout, že původní tvary mužských t-kmenů jsou kromě nominativu 

dosud dochovány v G sg (lokte), D sg (lokti) a v N pl (lokte), příp. v G pl (loket). 

Zejména G pl loket je dnes pociťován jako archaizmus, jeho výskyt ale můžeme 

doložit v ČNK (pět loket plátna). 

* Z praktických důvodů v této práci používáme pro označení měkkého jeru 6. 
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Tyto původní tvary si substantivum loket zachovalo dodnes, ve všech výše 

uvedených pádech se ale v současné češtině vyskytují jako jedna z možných variant 

(G s g lokte - loktu, D s g lokti - loktu, Npl- lokte, lokty, G pl loket - loktů). Pokud 

toto substantivum označuje část ruky, má v současné češtině ve všech pádech tvrdé 

skloňování; ve významu označení staré české délkové míry převládá v N, A a V 

skloňování měkké. V G pl s počítaným předmětem se v tomto významu používá 

tvar bez koncovky (pět loket sukna). Ostatní substantiva tohoto typu buď přešla 

k o-kmenům, nebo se téměř přestala používat. 

3. Dativ singuláru 

3.1 O-kmenová deklinace má ve slovanštině v D sg koncovku ^ Jde o 

koncovku původní (rabu, oraču, městu, mořu), a jak udává Gebauer na s. 12, lze se 

domnívat, že je to koncovka analogicky utvořená z L sg (synu) - od u kmenových 

substantiv. Kromě této koncovky se objevuje u měkkých kmenů ještě koncovka 4 

(duši, zemlji - nejde o o-kmeny/ Kmeny souhláskové mají ve slovanštině dativy 

veskrze zakončené na -4 (kameni, lokti, rameni, kuřeti, materi). Gebauer tuto 

dativní koncovku hodnotí jako náležitou střídnici souhláskových kmenů za 

původní příponu, vzniklou z dativního zakončení -ai. 

V D sg neživotná maskulina v současné češtině, s výjimkou n-kmenů a t-kmenů 

mužských, nevytvářejí tvarové varianty. Jak Gebauer poznamenává na s. 36 a 37 u 

životných substantiv se vyskytuje vedle koncovky také koncovka -ovi. Jde o 

koncovku z deklinace u-kmenové, která ke jménům neživotným proniká jen zřídka, 

většinou jen ve významu personifikace (Ježíš káza wyetrowy - evangelium 

Seitenstettenské, 15. st., kvitie podobne saffranowy - český překlad Millionu, 15. 

století). Gebauer dokládá i tvary praví tomu dubovi a špalkovi - ve významu 
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potupně o člověku.) Obě koncovky -u/-ovi v češtině dnešní koexistují vedle sebe, 

pro jejich distribuci ale platí určitá morfologická pravidla. Pro personifikaci 

neživotných substantiv maskulin se v dnes používá pádová koncovka ^ a to jen 

v A sg. 

3.2 Dativ singuláru mužských n-kmenů 

Pro tento pád uvádí Gebauer náležitou koncovku 4 (kameni) a opět uvádí 

několik příkladů (k jednomu kameni - Zjevení sv. Brigidy, počátek XV. st., 

připodobeni jsú plameni - bible Benátská z roku 1506) a současně dodává, že 

vlivem o-kmenové deklinace se začala objevovat v D sg také pádová koncovka - u 

(náděje k kmenu - Knížky šesterý o obecných věceh křesťanských, rok 1376; 

k kmenu planému - Zjevení sv. Brigidy, počátek XV. st.). Nářeční úzus vykazoval a 

vykazuje i dnes zakončení na 4m (kamenu, kořenu). K n-kmenům patřila ve staré 

češtině jen omezená skupina substantiv (viz s. 11), a jak jsme už poznamenali výš, 

zejména genitivní podoby (kamene, dne) a dativní tvary (kameni, dni) jsou 

považovány za zbytky původních konsonantických tvarů. Charakteristickým rysem 

těchto substantiv je postupný přechod k o-kmenové deklinaci. 

3.3 Dativ singuláru mužských t-kmenů 

K těmto kmenům patřila omezená skupina mužských substantiv (viz s. 12). 

Také tato deklinace byla výrazně ovlivněna o-kmenovým skloňováním. Gebauer 

pro dativ na 4 uvádí např. (na tvém lokti - bible Olomúcká z roku 1417, poškvrna 

podobná nehti - Salicetiho ranná lékařství z XV. století; ponechán původní 

pravopis;); pro tvary s dativní pádovou koncovkou -u. Gebauer nachází (k loktu -

tamtéž, k nehtu - Mastičkář, zlomek divadelní hry z poloviny XIV. století). 
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4. Lokál singuláru 

4.1 Jak se Gebauer zmiňuje na s. 38, je vlastní koncovkou v L sg ^ která 

způsobuje systémovou morfonologickou alternaci (rok - v rocě, nocleh - na 

noclezě, hriech - v hřieše, klášter - v klášteřě, zákon - v zákoně). Transkripci, která 

se u tohoto pádu objevuje někdy taky v podobě dlouhého zíšL označuje autor za 

chybnou. Podle Gebauera se -jí v L sg drží poměrně stabilně, resp. alternuje se svou 

nezpalatalizovanou podobou zŘ. (v klášteře). Zejména ve východních nářečích je i 

dnes stále živá pádová koncovka 4 (na javori - Fr.Bartoš, Dialektologie 

moravská, r. 1895). Gebauer zde podává poměrně rozsáhlý výčet příkladů lokálové 

koncovky zě (na mostě - Budějovický zlomek Alexandreidy z XIV. století) a uvádí, 

že koncovka zU sem přechází od u-kmenů a ujímá se víc a rychleji u jmen 

neživotných než životných (s. 38). Je to vcelku vysvětlitelné a pochopitelné; u 

životných substantiv se prostě víc šíří původně jen dativní koncovka -ovi, u 

neživotných u-kmenová koncovka zlL původem lokálová. J. Gebauer rozebírá tento 

pád, ve kterém se už od praslovanštiny hojně vytvářely tvarové varianty, velmi 

podrobně a vysvětluje to zanikáním dativní vazby, která byla vytlačována 

lokálovým tvary. Jak Gebauer uvádí, šíření koncovky -_u je podporováno výrazy 

např. po světu (lokál), jenže předložka po se pojí také s dativem (vřeť každému 

srdce po jazyku svému - cambridgeský rukopis kroniky tzv. Dalimila, XIV. století). 

Zde uváděný Gebauerův příklad je nejednoznačný, substantivum jazyku je zde spíš 

v lokálu než v dativu, ale jak autor uvádí, časem zaniká vazba s dativem a tuto její 

syntaktickou dativní valenci přebírá lokál; místo po jazyku svému je po jazyku 

svém, místo po dobru je po dobrém. Starší uzuální výrazy ustrnuly a hodnotí se 

dnes jako lokálové spřežky (po hříchu pohříchu). Gebauer uvádí i jiná 

spojení: na světě (lokál) -po světu (původně dativ). Je tedy zřejmé, že dřívější 

jazykový úzus považoval předložku po za předložku pojící se s dativem. Těžko 

dnes stanovit, do jaké míry bylo toto dativní chápání antiintuitivní, je ale jasné, že 
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vývoj jazykového úzu pociťoval spojení těchto předložkových vazeb čím dál tím 

víc za lokálové, a díky tomu se systémově začalo objevovat v D sg vedle 
v 

původního formantu -_ě ještě (Této problematice se věnoval už P. J. Šafařík 

(Počátkové staročeské mluvnice, 1867) nebo V. Vondrák v Archiv fúr slav. 

Philologie V. Jagiče, z r. 1876.) 

Další okolnost, která mohla ovlivnit šíření novotvaru ^ byla podle Gebauera 

stavba kmenu, zejména charakter kmenové souhlásky, která před -_ě vyvolává 

morfonologickou alternaci, zatímco před -ju zůstává kmen nezměněn (člověk -

člověče, člověku), a jak J. Gebauer uvádí, v jazyce se vyvíjí časem snaha po 

zachování kmenové souhlásky, čímž by se podporovalo šíření koncovky ^ i v L sg. 

Tato skutečnost mohla mít vliv na distribuci formantu -JÁ zejména později; ne však 

od začátku - nebyla totiž pro L sg koncovkou původní a navíc tvary s pádovou 

koncovkou JÁ se vyskytují i u měkkých mužských j o-kmenů (nebo 6jo-kmenů), kde 

v L sg o problém zachování původní kvality kmenové souhlásky nejde. (Gebauer 

tak vlastně připouští, že u substantiva j o-kmene typu oráč se uplatňuje v L sg vedle 

koncovky -j ještě u-kmenová, původně jen dativní koncovka -ovi a koncovka JÁ (o 

oráči - oráčovi - oráčů). Na s. 42 doslova uvádí příklady pro takovéto prolínání 

koncovek. „Také toho příklady se vyskytují, že jazyk pozdější má -ě , kde usus 

starší měl pravidlem - u. Ale říkáme po světě za stč. po světu, za bývalé v lesě se 

říká dnes jen v lese, za bývalé v časě i času už jen v čase. " 

Dá se ale velmi dobře také předpokládat, že koncovka JÁ se prostě šířila pouhým 

napodobováním, a tedy vlastně analogicky od substantiv jiných kmenů, a to 

zejména z D sg středních o-kmenů (městu) nebo jo-kmenů (moru). 

Gebauer hodnotí tento výsledek jako vývojovou tendenci, která dává stav 

dnešní, a tvrdí, že kolísání mezi -ě/-e/-u se ustálilo na jistém zvyku. Říkáme jen 

v kostele, v lednu, na počátku (s. 42). Jak dál konstatuje, zevrubný popis je téměř 

nemožný, protože spisovný úzus se bez přestání mění. Za povšimnutí stojí shoda, 
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která se tu často ukazuje mezi genitivem a lokálem singuláru. Ta substantiva, která 

mají ve druhém pádě -a, mívají v lokálu -e. 

Gebauer zkoumá i nářeční stav a konstatuje rozdíl mezi západní a východní částí 

našeho území. Pro západní svědčí častěji koncovka -u. 

4.2 Gebauerovy Mluvnice obsahují pečlivě nashromážděný materiál. Ten však 

tvoří především jazyk literárních děl starší doby. Jeho Mluvnice se stalv základní 

podmínkou pro to, aby mu mohla vyjít jeho Historická mluvnice. Gebauer sám 

odmítal brusičství a to se odráží pak i v jeho Mluvnicích. V těch bral neustále 

v potaz historický vývoj, zaměřoval se však i na jazyk současný, i když ten nikdy 

netvořil páteř jeho tvorby. Jak píše Theodor Syllaba {Jan Gebauer na pražské 

univerzitě. Praha: Karolinum, 1983), „Gebauer vyzdvihuje zásadu držet se přísně 

toho, co se ve normě spisovného jazyka samo vyvinulo a ustálilo, a pokládat za 

normu současného spisovného jazyka ustálený spisovný úzus. Tam, kde se spisovný 

úzus dostává do rozporu s pravidly zjištěnými historickým nebo dialektologickým 

studiem, byl Gebauer pro to, aby se připouštělo kolísání... Mluvnická norma musí 

být taková, aby bylo možno lehce šiji osvojit. " (s. 67) Jeho mluvnický popis vždy 

vychází z popisu starší normy - a nemůže jinak. Jak ale konstatuje Havránek (K 

historické dialektologii. SaS 16, 1955, s. 157), sami písaři chtěli psát normovanou 

jednotnou češtinou a místní jevy se tam (do textů, pozn. PV) dostávaly jen jako 

bezděčné chyby. Rychlý...rozvoj literárního jazyka je naší chloubou, ale pro 

rekonstrukci historické dialektologie je i překážkou: způsobil, že dnes se nám 

dialektické jevy v minulosti objevují jen někde na periferii...a neudělali jsme 

všechno, abychom tyto jevy systematicky z našich rukopisů shromáždili, zhodnotili. 

Protože teprve až rekonstruujeme nářeční vývoj, můžeme jej sledovat i ve spojení 

s problematikou společného vývoje určité etapy seskupování, eventuálně 

přeskupování určitých nářečních celků (s. 155). 
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Havránek tedy poukazuje na to, že pouze jazyk vybraných literárních děl není 

s to vůbec odrážet skutečný jazykový úzus. Je potřeba se proto zaměřit na to, jak 

jednotlivá nářečí ovlivňují jazyk spisovný. 

Následující Trávníčkova Mluvnice spisovné češtiny jde v chápání a popisu 

jazyka dál než Gebaurerovy práce, ale i ona se omezuje pouze na historický vývoj 

současných nářečí. A s podobnými problémy bychom se mohli setkat např. i 

v Slovníku jazyka českého (Váša - Trávníček, Praha 1941) nebo v Českém slovníku 

pravopisném a tvaroslovném (Adam - Jaroš - Holub, Praha: 1953, SPN). Nelze 

z toho vyvozovat, že by snad tvaroslovná kodifikace té doby byla nejasná nebo 

nejednoznačná. Zřetelně však preferovala psanou podobu literárního jazyka. 

Technické podmínky té doby neumožnily shromáždit dostatečné množství 

mluvených textů, podobně jako neumožňovaly politické poměry od 50. let 

minulého století provádět v širokém měřítku výzkum mluveného jazyka a 

respondentovi vysvětlovat, že jde jen o výzkum. 

Přesto i dnes v době korpusové a komputační zůstáváme výzkumu skutečně 

mluveného jazyka jednotlivých oblastí mnoho dlužni. 
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III. Lokál singuláru 

1. Šestý pád je v češtině vždy předložkovým. Pojí se s těmito předložkami: na, 

o, po, při, v(e). MČ 2 (s. 60) ho sémanticky vymezuje takto: Objektový 

komplement vyjádřený lokálem má sémantiku tzv. syžetu u sloves mluvení, myšlení 

(Vyprávěli/uvažovali o králově smrti). Na s. 64 pak uvádí adverbiální sémantiku 

tohoto pádu. Protože se ale v této práci zaměřujeme na popis variantních tvarů, 

chápeme pád jako prostředek, který funkčně zapojuje substantiva v základových 

větných strukturách (viz MČ 2, s. 53), a zaměřujeme se zde na konkrétní vliv 

uvedených předložek, a tedy na to, zda (a do jaké míry) souvisí ta která předložka 

s lokálovým tvarem (deklinačním formantem) daného substantiva. 

1.1 K. Kamiš (1986, s. 59) uvádí, že V morfologickém vyjádření lokálu 

v současné spisovné češtině zjišťujeme u některých typů variantnost výrazových 

prostředků. V současné tvaroslovné spisovné normě existují výrazové dublety 

(flexivní synonyma, morfologické fakultativní varianty, dvoj tvary... Variantností 

normy rozumíme existenci variantních prostředků (variant) v synchronně viděné a 

pojaté normě. 

Kamiš dál uvádí, že zejména v lokálu singuláru jde o značnou variantnost 

pádových koncovek, která se projevuje tvarovými dubletami. O těch je možno 

hovořit tehdy, když variantní přípony má jedno substantivum, a dál popisuje 

vzájemný poměr koncovek, a to (zkráceně) takto: 

(i) některé variantní koncovky nemusejí být rozlišovány v konkrétním 

substantivu, např. variantní koncovky lokálu singuláru deklinačních typů 

hrad - město: -e/-ě/-u. Realizují se tedy v rámci celého deklinačního typu na 

základě fonologické formy. 
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(ii) Některé jsou od sebe více méně oddělené, užívá se jich k určitému 

sémantickému vyjádření (na klíně - být v klínu hor, po dvoře - o soudním 

dvoru). 

(iii) V některých případech jsou variantní koncovky rozlišeny syntakticky. 

(iv) Jindy se variantní koncovky rozlišují stylisticky: jedna je bezpříznaková a 

druhá příznaková. 

(v) Lze je lišit i podle frekvence. 

(vi) Existují i takové případy v normě spisovného jazyka, kdy se variantní 

přípony vyskytují i bez výraznějšího významového, syntaktického či 

stylistického rozlišení. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že variantní koncovky v lokálu singuláru jsou 

více či méně vázány na určité formální a významové faktory a jsou především 

projevem kolísání mezi vzory hrad - les (ostrov). 

V následující slovníkové části práci budeme tedy sledovat, jak se chovají 

jednotlivé koncovky u jednotlivých lexémů, zaměříme se na jejich frekvenci a 

pokusíme se popsat okolnosti, kdy je užívána/preferována jedna koncovka 

(základní), a kdy druhá (koexistující). 
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2. Parametry korpusových variací koncovek -u/-e/-ě v lokálu singuláru 

mužských neživotných substantiv. Koncepce možného výběru 

Čeština jako slovanský jazyk s nejrozvinutější flexí se vyznačuje mimo jiné 

bohatou synonymitou koncovek jednoho slova. Tento stav způsobující kolísání 

mezi koncovkou základní, původní, zprvu ještě frekventovanější a koncovkou 

novou, koexistující je výsledkem historického vývoje a bývá interpretován jako 

projev kolísání rodu, životnosti anebo interferencí mezi jednotlivými deklinačními 

typy (píseň - kost, růže - píseň, pán - muž, hrad - stroj/les a.].). Protože 

hierarchicky nejvyšší místo patří češtině spisovné, snaží se i slovníky nebo pravidla 

vlastně už po staletí předepisovat, které z koncovek jsou spisovné. I když i ony 

připouštějí možnosti volby spisovné pádové koncovky, tolerují v některých 

případech archaizmy, resp. ty koncovky, které jsou historicky původní a jichž se už 

dnes, jak ukazuje korpus, neužívá, nevyskytují se (např. genitivní podoba apríle); a 

naopak - nepovolují variantnost tam, kde úzus zachycený v psaném i mluveném 

korpusu ukazuje, že je možná, existující, namístě (komína). 

2.1. Jak uvádí Cummis (1995, s. 243), představuje lokál (lokativ) singuláru 

mužských a středních neživotných tvrdých typů pozoruhodný případ vlivného 

morfologického proudu (...hard stems presents a remerkable case of apparent 

morphological drift). „Akademická" mluvnice z roku 1986 říká, že 

několikasvazkový SSJČ, který spolu s Pravidly vykazuje stávající normu spisovné 

češtiny, obsahuje přibližně jedenáct set mužských substantiv kolísajících v lokálu 

mezi —u a —e a -ě. . Na s. 307 této Mluvnice je pak uvedeno, že sedmdesát šest 

jmen končících na veláry -k, (-g), -ch umožňuje obě koncovky také. Není to nic 

nového. Variantní podoby koncovek -e/-u jsou doloženy už v českých textech 

čtrnáctého století. Jak dokázal např. Vážný (1970), už Dalimil má o jazyce i o 

jazyku. Lamprecht (1986, s. 144 ) dokazuje, že koncovka -u do životných a také do 
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měkkých kmenů (o sv. Prokopu, v pokoju) okolo patnáctého století ustoupila a 

zahrnula jen neživotné kmeny včetně toponym (na Vyšehradě - na Vyšehradu). 

Obě koncovky -a v genitivu a -ě v lokálu jsou popisovány jako konzervativní a na 

ústupu, zatímco -u v genitivu a lokálu jsou hodnoceny jako nové a progresivní. 

(Cummins, ibid., s. 243 - 244.) Ostatně už Bělič (1972, s. 145 - 154) popisuje 

nářeční změny a konstatuje, že v tvrdých kmenech čím dál více na východ tím je 

frekventovanější je -ě. 

2.2 Existující deklinační systém češtiny se vyznačuje značnou homonymitou i 

synonymitou koncovek. Mluvnice češtiny 2, s. 277n. tuto synonymii vymezuje tak, 

že mluví o alomorfech (pozičních variantách morfému). Ty mohou existovat 

v podobě dublet nebo variant (s. 268 n.). Podobně jako Rusínová (1992) přejímáme 

pojmoslovný aparát ve shodě s touto mluvnicí a o dubletních koncovkách mluvíme 

tehdy, týkají-li se některých členů typu/vzoru (páni - pánové), zatímco označení 

variantní koncovky volíme tehdy, jsou-li u jednotlivých členů typu/vzoru možné 

vedle sebe (v rybníku - v rybníce). 

Jak uvádíme a odkazujeme na s. 1 - 2, základní činitel ovlivňující volbu 

varianty je fonematická stavba tvarotvorného základu. Východiskem našeho 

zkoumání byl především materiál zpracovaný v psané i mluvené části Českého 

národního korpusu, Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost i ve školním 

vydání Pravidel českého pravopisu. Teoretickým východiskem pro nás byla 

Mluvnice češtiny 2, Příruční mluvnice češtiny a z části i Nauka o českém jazyku. U 

každého slova je uvedena i podoba dotazu, tak jak byl zadán do ČNK, i další 

pracovní postup (P-filtr, statistiky, konkordance atp.). Postupně jsme vytvářeli 

skupiny lexémů, jež měly společné deklinační rysy a vyskytovaly se v korpusu 

jako variantní. Základním a nejpřehlednějším bylo pro nás třídění těchto slov podle 

jejich kmenového zakončení. Od velkých, početně silně zastoupených skupin jsme 
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v 

dospěli až k nejméně frekventovaným. Zaměřovali jsme se dále i na (srov. MC 2, s. 

275): 

(i) schopnost vyjádřit sémanticky rozdílnou větněčlenskou platnost substantiva 

pomocí variantních prostředků 

(ii) stylovou charakteristiku variant 

(iii) vázanost tvaru v ustáleném spojení. 

Nikoli nezajímavé bylo sledování funkčnosti Dobrovského principu systémové 

korespondence; tedy tam, kde je v genitivu singuláru koncovka -a, mělo by v 

lokálu být -e/-ě. 

55 



10 

3. Variantní tvary neživotných maskulin v lokálu singuláru - kritéria 
v 

variování v Českém národním korpusu (nebo korpuse) 

V předchozí kapitole jsme uvedli některá více méně obecně platná a uznávaná 

kritéria ovlivňující volbu koncového deklinačního formantu, tedy pádové 

koncovky. V nashromážděném materiálu, zejména z televizního zpravodajství, 

týkajícím se této tematiky, se nám však několikrát ukázalo, že jeden mluvčí 

v krátkém časovém rozpětí zhruba půl minuty použil lokálový tvar slova pokaždé 

s jinou koncovkou. (Jeho příznivci se sešli na balkonu Lidového domu... a na tom 

balkoně pak bylo tolik lidí, kteří mu chtěli .... Televize Nova, podzim 2004, 

poslanec za ČSSD). Jistě nejde o případ ojedinělý, výjimečný. Jiný uvádí např. 

Bermel (1993). Dalo by se tedy shrnout, že pro výběr koncovky toto lexikální 

třídění slov vydělených podle čtyř základních okruhů, ke kterým odkazujeme výše, 

není úplné; s jakousi individuální (náhodnou, nepromyšlenou) možností volby 

koncovky musíme počítat. Jak jinak vysvětlit sousedství dvou různých koncovek 

v jednom slovu? Zdá se, že ani sebelepší utřídění slov nebo vytváření skupin podle 

toho kterého konkrétního klíče ještě neznamená odpověď na tuto otázku. Lexikální 

třídění slov zkrátka jednak nepředurčuje všechny možné varianty; jednak pak 

přináší oprávněné pochybnosti o tom, zda volba koncovky nemůže být ovlivněna 

zvnějšku: např. věkem, regionem, a svou roli tu může sehrát i napodobování, 

vytvářející jistý řečový stereotyp (srov. Vybíral 2003, s. 47). 

1. Pro tuto dizertaci se nám zdrojovým stal materiál Českého národního 

korpusu. Stanovit parametry variace lokálu jde především díky tágu, tedy 

morfologické charakteristice každého tvaru. Sami pracovníci korpusu však 

připouštějí, že tágo vání není vždy přesné a bezchybné. Nabízí se tedy několik 

možností: 

(i) eliminovat užívání tágu - což v případě této práce dost dobře nešlo 
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(ii) počítat s chybovostí a vytvářet si své vlastní subkorpusy a v nich se pak 

pokusit manuálně nebo pomocí filtrů chybné tágy (ale třeba i duplicitní 

nálezy) opravit nebo vyloučit. 

Ukázalo se nám, že hledání pomocí tágu je mírně nespolehlivé, a proto jsme se i 

my snažili ne snad tag úplně obejít, ale spíš zadávat takové dotazy, kde bychom 

pracovali s tágem co možná nejjednoznačnějším, „nejčistším". 

3.1 Bermel (2003, s. 164) navrhuje pro vyhledání obyčejného substantiva 

neživotného (přebíráme zde korpusovou terminologii) v lokálu singuláru 

s variantní koncovkou následující grafickou podobou dotazu: 

[tag="NNIS6. *[123456789]"] 
Jde tedy o dotaz zohledňující nejen lokálové variantní koncovky, ale i stylový 

příznak (číslice 1 až 9 na konci dotazu). Podotýkáme, že stylový příznak 

považujeme v této práci za relevantní, a proto jsme ho zadávali i do dotazu. 

Zajímá nás i rozložení konkrétní koncovky v konkrétním textu, tedy výsledná 

statistika rozložení. Jde nám tedy o to přesvědčit se, jestli je opravdu nějaká 

koncovka častěji zastoupena v jedné části korpusu (v jedněch textech) než v druhé. 

Protože korpus SYN 2000 je vytvořen tak, že na začátku je beletrie, která tvoří asi 

jednu třetinu z celkové délky korpusu, za ní následuje publicistika a korpus 

ukončují texty odborné literatury - ty představují zbývající dvě třetiny -

předpokládáme, že k nezkreslenému obrázku výskytu konkrétní koncovky 

v konkrétních textech tímto způsobem můžeme teoreticky dospět. Navíc, dá-li se 

tvrdit, že slovní druhy jsou v korpusu s chybami, pak stylové příznaky (vycházíme 

zde z: Minářová 1996 a Čechová a kol. 1997) jsou většinou špatně. Myslíme, že je 

proto vhodnější s nimi raději nepracovat, a to i pro to, že u většiny slov nejsou ani 

určené (tedy v tágu je pomlčka). 

3.1.1 Narazili jsme však na jiný problém. Tím je označování vedlejší koncovky 

v patnácté pozici tagování. Například u slov úmysl nebo terén považujeme za 
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základní lokálovou koncovku -u. Ta je zde však označena jako vedlejší, za 

základní se považuje -e/-ě. Korpus nám nedává možnost vyhledat reálné varianty 

pro český lokál, tj. není s to určit, pro která lemmata tvary s vyhledávanou 

hodnotou NNIS6.* jsou nejednotné, variující. Patnáctá pozice v tágu má označit 

variantní tvary - i ta je však často chybná (viz označování lokálové podoby teréně 

za základní). Na řadu tedy opět přichází vytváření subkorpusů, třídění a 

redukování. Při zadání číslic 1 až 9 (tedy stylové příznaky) do dotazu nám korpus 

ukáže, že nemá smysl s těmito příznaky počítat, a to proto, že výsledné variantní 

tvary měly hodnotu 1 - tedy rovnocenná varianta. Shrnuto: čísla 3 až 9 se u 

Bermelova dotazu v korpusu vůbec nevyskytují. Proto jsme volili raději cestu 

jinou: primárně zadáváme dotaz v podobě 

[tag=".IS6. *"] 
a podle koncovek jednotlivých vzorů kontrolujeme/ověřujeme, zda je korektně 

v korpusu tagován lokál. Pracujeme i s P-filtrem, pomocí něhož zjišťujeme 

vyskytující se variantní koncovky v korpusu. Jako příklad uvádíme následující 

dotaz: 

1. zadáme dotaz ve tvaru [tag=".IS6.*"J - hledáme tedy neživotná substantiva 

v lokálu singuláru. Výsledek vyhledávání obsahuje 1 348 451 dokladů. V nich 

jsou bohužel nejčastěji navíc uváděny různé typy adjektiv. (Ve slovníku budeme 

u každého slova uvádět jeho celkovou frekvenci, tak jak jsme ji získali 

z korpusu.) 

2. Vytřídění provedeme pomocí P-filtru. Zvolili jsme tento dotaz: .*b[eěu]. 
Požadovaná redukce proběhla úspěšně: 

(i) získali jsme deset neživotných maskulin zakončených na -b, ke kterým se 

vázala koncovka -e/-ě/-u. Po odstranění chybných, okazionalistických 

nebo neznámých lexémů, popřípadě názvů (Dube, Newcombe, Cabe) 

dostáváme výslednou množinu těchto slov: hrobě, chlebě, způsobě, dubě. 
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(ii) Výsledek vyhledávání prostřednictvím tohoto dotazu nám navíc poskytl i 

seznam všech neživotných substantiv s finálou -b, která mají v lokálu 

koncovku -u. Bylo jich sto osm. Mezi nimi samozřejmě i substantiva, u 

kterých jsme kolísání předpokládali, tedy: hrobu, chlebu, způsobu, dubu. 

Získali jsme tak dvě skupiny: 

1. nepočetnou skupinu čtyř substantiv zakončených v lokálu singuláru na 

-bě. Deklinační variantní formant -ě je tedy v případě slov, jejichž 

tvarotvorný základ končí na -b, formantem vedlejším. 

2. Početně silnější skupinu sto osmi substantiv zakončených v lokálu 

singuláru na -bu. Pádová koncovka -u je zde tedy základní. 

Poté jsme zkoumali a v práci komentovali, kdy a za jakých podmínek se užívá té 

které koncovky - zjišťovali jsme např., zda se jedné z nich užívá spíš v beletrii 

nebo publicistice, ustálenost spojení a třeba i možné ovlivnění rozvitým 

přívlastkem před konkrétním substantivem. Tyto naše hypotézy tvoří v práci 

součást našich komentářů. Samozřejmě, že nezbytná byla i kontrola toho, zda např. 

všechny tvary hrobu jsou skutečné lokály, či zda nejde o genitivy. 

3.2 Bez povšimnutí nezůstala ale ani ta substantiva, která potenciální varianty 

netvoří. V uváděném případu jde tedy o 104 lexémů (108 celkem - 4 variující). 

Zarazilo nás totiž, že v korpusu například vůbec nenarazíme na lokálovou podobu 

škrobě, jeřábě, pohřbě od substantiv škrob, jeřáb, pohřeb. Bermel (2004, s. 165) 

k podobnému závěru dospěl také a konstatuje, že korpus jednoduše není schopen 

postihnout všechny varianty vyskytující se v mluveném jazyku. N. Bermel (tamtéž) 

v této souvislosti uvádí korpusově nedoložený příklad lokálového tvaru v korpuse, 

s nímž se samozřejmě v mluveném úzu setkat můžeme. Autor konstatuje, že je to 

zřejmě tím, že korpus tvoří soubory textů prošlých jazykovou redakcí, a variace 

může být proto nejen užší, ale i konzervativnější než v mluveném jazyce. 

Domníváme se však, že zmiňované variantní tvary lexémů nelze považovat 
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v jazyce za nepřijatelné. Platí tedy, že ani korpus nezobrazuje všechno, a když pro 

něco není doklad v korpusu, neznamená to, že to neexistuje nebo není v jazyku 

možné. 

Český jazykový atlas (s. 131 a 132) uvádí k této naší vzorové skupině jen 

substantivum dub. Podoba dubě je zde za většinovou (s. 132) a základní. I když 

výsledky v korpusu vykazují nízkou frekvenci tohoto slova (dubu - 14x, dubě -

2x), vypovídají spíš o opaku. např. z malé nereprezentativní sondy mi vyplynulo, 

že Dendrologická ročenka (2002) a časopis Vesmír (průběžně) vesměs užívají 

v lokálu singuláru taktéž tvar dubu. Tvar dubě nemáme doložen ani jednou. Spíš 

bychom tedy považovali lokálovou podobu dubu za základní, dubě vedlejší. (Tvar 

dubě je v ČNK doložen dvakrát. Poprvé v písňových textech J. Suchého v souboru 

Vyvěste fangle ... na vysokým dubě sýrec držel v hubě; podruhé pak se vyskytuje 

ve Večerních písních Vítězslava Hálka ... na dubě lkala hrdlička, dole potůček 

hrčel. V čtrnácti případech se vyskytuje dubu, a to jak v próze, tak i publicistice, 

populárněnaučné literatuře i v jiných typech textů.) 

Tohoto naznačeného schématu se budeme držet v naší slovníkové části při 

popisování jednotlivých parametrů variací v korpusu. 

3.3 Při hledání odpovědi na otázku, zda existují nějaká závazná a popsaná 

pravidla při výběru koncovky, projdeme nej důležitější české mluvnice. Jde zároveň 

o mluvnice s vysokým impact faktorem, a tedy proto předpokládáme, že nejen 

lingvisté, ale i laici v nich hledají jistou oporu nebo poučení. Vycházeli jsme tedy 

z následujících gramatik: 

• Vladimír Šmilauer (1980): Nauka o českém jazyku /dále jen Nočj/. 

• B. Havránek - A. Jedlička (1986): Česká mluvnice /ČM/. 

• Mluvnice češtiny 2 (1986) /MČ 2/. 

• Příruční mluvnice češtiny (1995) /PMČ/ 
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Stranou našeho zájmu nezůstaly dva zásadní příspěvky. Jednak stať Z. Rusínové 

(1992), jednak rozsáhlé anglické pojednání věnující se této problematice od G. M. 

Cumminse (1995). Nezapomněli jsme samozřejmě ani na stěžejní příspěvky J. 
v 

Simandla, N. Bermela a J. Kořenského. 

3.4 Šmilauerova Nočj (s. 152n.) konstatuje v tomto pádu silné kolísání mezi 

starší koncovkou -e a novější -u. K tomuto kolísání pak dodává, že v něm nelze 

nalézt žádný systém, jen určité tendence. K té základní patří systémová 

korespondence genitivního -a s lokálovým -e. Dále pak koncovku -u mají slova 

nedávno přejatá, zpravidla bezpříponová dějová (při náletu). Silnou tendenci 

neměnit tvarotvomý základ pak mají substantiva zakončená na -k, -g, -ch, -h, -r, 

která se vyskytují častěji s -u (v ringu, ve vlaku, na úboru). Některá značně kolísají 

(v rybníku - v rybníce, o jazyku - o jazyce). Autor pak dodává, že koncové -e je 

častější, označuje-li adverbiale, -u je typické pro objektová vyjádření. 

3.5 Havránkovsko-Jedličkovská koncepce je podobná. (Vycházíme z pátého 

vydání jejich mluvnice, a proto ji chronologicky řadíme až za Nočj.) Lokálové -u 

chápou jako koncovku základní, která je pravidlem po hrtanovém -h a 

zadopatrových -g, -ch, -k a alveolárni -r. Navíc vyčleňují další skupinu slov 

zakončených na labiály -p, -b, -m, -f -v (v zástupu, drápu, pokrmu, houfu). Dále 

pak je pravidlem u jmen dějových a vůbec abstraktních (po východu slunce, při 

výpočtu) a často i u slov přejatých (o karburátoru). 

Koncovku -e (-ě) vidí jako základní opět u těch substantiv, která především 

vyhovují systémové korespondenci: genitiv -a - lokál -e/-ě. Označují-li místní 

jména (o Náchodu), mají koncovku -u a to zejména po předložkách o a po. 

Kolísání -u/-e je vlastní jménům zakončeným na -pis, -át, -ál, -iv (na 

sekretariátu - na sekretariátě, v infinitivu - v infinitivě). Tvar infinitivě není v ČNK 

doložen ani jednou. Dotazem ve vyhledavači MORFEO (www.morfeo.centrum.cz) 

zjistíme týž stav, podoba infinitivu je v ČNK osmnáckrát, z toho jen jednou 
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v lokálu. Autoři ještě dodávají, že někdy je volba konkrétní koncovky závislá na 

významu daného užití jména (chovat na klíně - v dřevěném klínu), (v průjezdě 

domu - při průjezdu lodi, v Mnichově - o Mnichovu ve významu o mnichovské 

zradě). Tvary s -e nebo -ě (na výboře) se objevují v nespisovném jazyce ve 

východní oblasti republiky. 

3.6 O popisu této problematiky tak, jak ji udává MČ 2, jsme se v této práci už 

zmínili (srov. zde s. 14). V této souvislosti snad ještě dodáme, že akademická 

mluvnice vyčleňuje přímo k tvrdému typu hrad jeho podtyp jazyk (s. 287), nikoli 

tedy les, který bývá uváděn v některých mluvnicích (např. Příruční mluvnice 

češtiny, s. 251). 

MČ 2 se na s. 282 zmiňuje o tom, že lexikálně významový rozdíl může 

způsobovat u konkrétních substantiv to, že patří k různým paradigmatům. 

PMČ (s. 251) nabízí pro lokál singuláru výběr ze tří deklinačních typů (hrad, 

ostrov, domeček). Autorka této části Z. Rusínová zde vychází ze svého podrobného 

článku (Rusínová 1992). Lokál variantních neživotných substantiv charakterizuje 

konkurencí dvou koncovek -u/-ě. Druhá z nich je pravidlem u jmen na -ov, -ín (v 

Kyjově, na ostrově, po vepříně) a vyžaduje si souhláskovou alternaci velár, 

hrtanové a alveolárních souhlásek, tedy: k, g, ch, h, d, t, n, r. I tato mluvnice uvádí, 
v 

že kolísání v užití je často ovlivněno významem, podobně jako to uvádějí MC 2 

nebo ČM. 

3.7 V následující části ukážeme, co říká ČNK o slovech, která jsou uváděna jako 

příklady od ČM (některá i dříve) po mluvnice dnešní. Často se objevují i v článcích 

autorů. Jde o substantiva dvůr a klín. Přidali jsme k nim ještě substantivum rok, 

které je podle Frekvenčního slovníku češtiny nej frekventovanějším českým 

substantivem a pro nás zajímavé tím, že jak v genitivu, tak i v lokálu vytváří 

variantní tvary (z roku na rok - do roka a do dne, v roce - o roku). V korpusu 

bychom však jeho tvarové varianty hledali velmi obtížně (viz níže). 
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Dvůr ve významu G s g L sg poznámka funkce 

prostranství dvora dvoře Psi leželi na dvoře. Adverbiale místa 

soudní dvora dvoru Mluvili o soudním dvoru. Předmět 

Klín dřevěný klínu klínu Bavili se o ztraceném klínu. Předmět 

část trupu klína klíně Seděla matce na klíně. Adverb'ale místa 

Co říká o dvoru korpus. Nejprve tedy v genitivu singuláru. Zadali jsme dotaz: 

[(lemma= "fDd/vůr")&(tag= "...S2. *")] 

a získali jsme 1750 nálezů dvora. Poté jsme se pokusili ověřit si novým dotazem, 

zda se nám nepodaří vyhledat pro genitiv tvar dvoru. Po zadání dotazu 

l(word= "[Dd]voru ")&(tag= "... S2. *")/ 

korpus nenašel ani jednu vyhledávku. Nezbývá než doufat, že tvar dvoru je 

opravdu čistý korpusový lokál a v genitivu se nevyskytuje, nebo si vytvořit vlastní 

subkorpus pro všechny vyhledávky v podobě dvoru a provést vlastní verifikaci 

správnosti tagování u zjištěných 1694 lokálových nálezů dvoře - dvoru (viz zde s. 

64), a tedy ověřovat, zda mezi nimi není podoba dvoru mylně tagována jako 

genitiv). 

V tabulce 

kolokace 

č. 1 je vidět frekvenční distribuce a v tabulce č. 2 pak nejčetnější 

tab. č. 1 - Frekvenční distribuce pro G sg (dvora) 
dvora 1409 

Dvora 327 

DVORA 14 

Celkem 1750 
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tab. č. 2 - Nejčetnější kolokace 

(zadáváno od pozice - 3 do 1) 

word MI-score T-score Rel. f [%] Abs. f 
do 5.565 17.65 0.05515 325 
u 6. 754 13. 98 0.1257 199 
ze 6.046 10.24 0.077 108 
soudního 12.48 8. 998 6.639 81 
a 1. 937 8.093 0.004461 120 
císařského 14.7 7. 483 30. 94 56 
v 2.04 7.099 0.004791 88 
z 2.999 6.833 0.009313 61 
královského 12.55 6.082 7.008 37 
Mezinárodního 10.51 5.381 1.7 29 
ode 9.482 5.378 0.8333 29 
Nového 9.867 4.685 1.089 22 
Evropského 9.834 4.578 1.063 21 
od 3.231 4.377 0.01094 24 
sběrného 14.23 4.123 22.37 17 
Ze 7 .279 4.097 0.1809 17 
uprostřed 7.867 3. 983 0.2721 16 
U 5.541 3. 914 0.05425 16 
Do 5.397 3.781 0.0491 15 
carského 13.33 3.741 11.97 14 
i 2.019 3.69 0.004724 24 
nebo 2.989 3.604 0.009254 17 
Vlašského 15.97 3. 464 75 12 
hospodářského 8.836 3.457 0.5326 12 
Okno 11.87 3.316 4 .365 11 
vídeňského 11.34 3.315 3.014 11 
se 0.9658 3.274 0.002276 45 
části 5.21 3.227 0.04312 11 
Poznámky 

1. Předložka v, která se pojí především s lokálem nebo akuzativem, se v genitivu 

singuláru nevyskytuje vůbec. Ve výčtu nejčastějších kolokací se objevila proto, 

že jsme zadali pozici -3 , a tedy jsou započítávány nálezy typu (v prostranstvích 

královského dvora). 

2. V celé práci je pro nás vedle Mi-score (vzájemná informace) důležité i T-score 

(míra kontrastu). Tou zjišťujeme, zda zjištěné počty výskytů jednotlivých slov 

odpovídají víc náhodnému nebo spíš zákonitému (pravidelnějšímu) rozložení 

slov v korpusu. Tedy: čím vyšší umístění ve výpisu, tím vyšší je i hodnota t-

score, a tím méně je proto pravděpodobné, že jde jen o náhodné rozložení slov. 
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Platí tedy přímá úměra: čím vyšší index t-score, tím jde o pevnější, ustálenější 

kombinaci slov (kolokaci). (Jak tedy ukazuje náš příklad, spojení do dvora, u 

dvora, ze dvora je pro naše vyjadřování běžnější než do dvoru.) 

Pro úplnost jen připojujeme část tabulky č. 3 zachycující nejčastější spojení 

řazené podle Mi-score v pozici od - 1 do 1. 

word MI-score T-score Rel. f [%] Abs. f 
Kršnova 15.85 2.449 85.71 6 
Barnardova 15.66 2.449 75 6 
Vlašského 15.66 3.464 75 12 
Soudního 15.3 2.646 58.33 7 
Poštovního 14 . 75 2.449 40 6 
Králova 14.59 5.477 35.71 30 
císařského 14 .38 7.483 30. 94 56 
Týnského 14 .36 2 . 646 30.43 7 
Michelského 14 .31 2.236 29. 41 5 
sběrného 13.92 4.123 22.37 17 
panovnlckého 13.67 2.646 18. 92 7 
pavlačového 13.66 1.732 18.75 3 
Staročeského 13.57 1.732 17. 65 3 
Biskupského 13.57 1.732 17. 65 3 
sultánova 13.32 2 14.81 4 
carského 13.01 3.741 11.97 14 

Můžeme tedy shrnout, že tvar dvora je základním pro genitiv singuláru. Užívá 

se ho zejména s předložkami do, u, ze a vždy jako konkréta, které je často rozvito 

přívlastkem, určujícím název nebo typ dvora (dvoru). Koncovka -a je tedy v tomto 

případě základní, formant -u však není vyloučený, naopak je reálný (viz náš 

příklad jeho užití v závorce (dvoru) nebo na internetu nalezené příklady: 
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tvoří téměř polokruh, má dvě patra se zasklenými chodbami do dvoru; v přízemí bydlí strážce pokojů a jsou 
kuchyně, . . . Veverským. — Vracen, však nedělal dlouho u dvoru českého dobrotu. (Ze stránek obce Veverská 
Bitýška.) 
usedlosti v obci Havraníky. Zatím nezjištěný pachatel po přelezení oplocení ve výšce 2 m vnikl do dvoru a ze dvoru 
následně nezabezpečenými vraty do stodoly sloužící k ustájení koní. (Z policejní svodky Policie Znojmo.) 
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy. Na svatou Barboru saně do dvoru. Na svatou 
Barboru, vymetáš sníh ze dvoru. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. (Z pranostík.)1 

1 Pro vyhledávání těchto příkladů nám posloužil internetový vyhledavač ^ Morfeo 
(http://www.morfeo.centrum.cz). Dotaz byl zadán v podobě: ! ACCENTS 2 „do dvora" OR „ze 
dvora" OR „u dvora". Jde o zajímavé, ale dost nejisté nálezy. Stránky jsme dál neprohledávali ani 
nečetli, i když se dá předpokládat, že bychom i na nich našli další hledané tvary. Silnou pozici si 
tvar dvoru drží v pořekadle, a to kvůli rýmu. Lze se hypoteticky domnívat, že např. *na svatého 
Oskara by saně musely do dvora. 
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3.8 V lokálu singuláru pro lemma dvůr je situace pestřejší. Regulérně se zde 

vyskytují totiž variantní koncovky, z nichž -u by podle hypotéz mělo odpovídat 

spíš objektovému vyjádření, a -e/-ě pak fungovat ve funkci adverbiale loci. Pátrali 

jsme taky po tom, jestli tagování s lokálovým -u je správné, nebo není-li mezi 

lokály skryto několik genitivů. Dotaz 

[(Iemma= "[dDJvůr ")&(tag= "...S6. * ")] 
nám poskytl celkem 1694 nálezů. V tabulkách opět přinášíme jak frekvenční 

distribuci (tabulka č. 1), tak nejčastější kolokace (tabulka č. 2). 

tabulka č. 1 - Frekvenční distribuce 
dvoře 1396 
Dvoře 237 
DVOŘE 46 

dvoru 13* 
Dvoru 2** 

CELKEM 1694 

* Z třinácti nálezů svědčících v lokálu singuláru pro netypický, ale možný tvar 

dvoru byly tři špatně otagovány. Šlo o genitivy. Zbylých deset výskytů najdeme u 

jednoho autora literatury faktu (V. Černý: Paměti I. Atlantis: 1994.) nebo se 

vyskytují rovnoměrně v textech publicistických a populárněnaučných, tedy zhruba 

v tomto poměru - 3 : 4 : 3. 

** Zajímal nás ještě tvar Dvoru, který máme pro lokál doložen pouze dvěma 

nálezy. Je to pochopitelné, v syntagmatu Králův Dvůr je pro český lokál typické 

spíš v Králově Dvoře. Dvoru se vyskytuje ve dvou publicistických textech, 

přičemž ani jeden z nich nemá na mysli český Králův Dvůr. V obou nalezených 

případech jde o označení dánské základny OSN ve Dvoru na řece Una jižně od 

Kostajnice. 
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Tabulka č. 2 - Nejčetnější kolokace t-score (od pozice - 3 do 1) 
word MI-score T-score Rel. f [%] Abs. f 
na 5.285 28 . 19 0.05463 837 
ve 6.161 19.42 0.1003 388 
v 2 . 877 11.88 0.01029 189 
Králové 10.37 12 . 52 1.852 157 
a 2 . 021 9. 322 0.005687 153 
Na 6 . 17 11.16 0.1009 128 
se 2 . 041 8 . 083 0.005766 114 
po 4 . 77 9. 729 0.03823 102 
Ve 6 . 567 7.47 0.1328 57 
Alfred 12 .66 7.415 9 .091 55 
VE 11.28 6.478 3 .474 42 
Králově 14 .23 6. 082 27.01 37 
je 1.218 3 . 175 0 .00326 31 
královském 13 .34 5.291 14.51 28 
j sem 2 . 556 4 . 15 0.008241 25 
i 1.692 3 . 312 0 .004527 23 
ALFRED 15 .19 4 . 582 52.5 21 

Nejčetnější kolokace - mi-score 
word MI-score T-score Rel. f [%] Abs. f 
Vlašském 16.05 4 .359 95 19 
.Barnardově 15.9 2 .449 85.71 6 
Kršnově 15 .8 2 80 4 
Michelském 15.64 2.236 71.43 5 
vévodském 15 .39 1. 732 60 3 
papežském 14 .9 3 42 . 86 9 
Poštovním 14 .32 2.449 28.57 6 
Králově 14 .23 6 . 082 27. 01 37 
pivovarském 14 .22 2 26.67 4 
sběrném 14 .16 3 . 162 25. 64 10 
císařském 14 .08 4.242 24 . 32 18 
carském 13 .9 2.449 21.43 6 
vězeňském 13 .54 2 . 646 16.67 7 
královském 13 .34 5.291 14 . 51 28 
Zahradním 13 .08 2 12.12 4 
Krásném 12 .84 2 10.26 4 
továrním 12 .63 2 . 645 8 .861 7 
prostorném 12 .62 1.732 8 .824 3 
perského 12 .46 1.732 7 .895 3 
Červeném 11.9 2 . 645 5.344 7 
osvětleném 11.78 1. 732 4 .918 3 
VE 11.28 6.478 3 .474 42 
císařovny 10 . 98 1. 731 2 .83 3 
vozovny 10 .74 1. 999 2 .395 4 
vídeňském 10 .61 2 . 235 2 .193 5 
Králové 10 .37 12 . 52 1.852 157 
školním 10 .13 3 . 314 1.571 11 
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španělském 9 . 615 1.73 1.099 3 
obecním 9 . 572 2 . 233 1.066 5 
Rudol fa 9 . 434 3.459 0 . 9693 12 
nedalekém 9 . 165 1. 729 0.8043 3 

Shrnutí 

Jak je patrné z uvedených korpusových dat, substantivum dvůr svým genitivním 

výskytem dvora v počtu 1409 nálezů, Dvora (327x) a DVORA (14x), celkem tedy 

1750 vyhledávek, a lokálovým dvoře (1396x), Dvoře (237x), DVOŘE (13x), tedy 

celkem 1646 nálezů ukazuje dobře na poměrně vyrovnané zastoupení tvarů 

genitivu i lokálu, včetně různých grafických podob tohoto slova. Absolutní součty 

1750 v G sg (dvora) a 1646 v L sg (dvoře), tedy 1750 : 1646 svědčí pro poměr 1,06 

(-a) : 1,00 (-e) a ukazují na systémovou propojenost genitivu s lokálem. 
v 

Český jazykový atlas v kapitole Lokál singuláru nemá substantivum dvůr 

uvedeno. Neuvádí ani jiné podobné, tedy zakončené n a - r , které by mělo v genitivu 

- o a v lokálu pak jeho koncovky variovaly a odpovídaly principu systémové 

korespondence. 

Pražský mluvený korpus (PMK) i Brněnský mluvený korpus vykazují shodnou 

statistiku, a totiž dvě vyhledávky pro lokálovou podobu dvoře (viz příloha). 

PMK 
T: normálně a s uschlejma kytkaina . i o , a sou tam dvě galerie v tom <dvoře> 
a v o n i n e j s o u Si-.nnr - - - t o i e t a d i a l e k t i k a toho krásna a v o S k l i v a 
2: jé , ale eště t i musim povědět veselou epizodu . v tom pokaděnym <dvore> 
_> s těma qaleriema , jo , byla i prodejna Banca . a tam t i k mý velký 
BMK _ 
1~: si tam maluji a vyřizují své vzkazy . no jinak . nevim teda . na <dvoře> 
by taky mohlo byt vlc laveček abvsme si měli dyž bude pěkný počasí 
2: to je peněz teda je to myslim podle počtu obyvatel . . . tam má na <dvore> . 
nákladní přivěs takové iak tady I — M a vodkud máš t y | brambory 

Pro úplnost připojujeme i stav, který oba mluvené korpusy vykazují pro genitiv 
slova dvůr. 

PMK 
sám nó, to sme p ř i š l i vo prádelní šňůry, protože sme to tahali ze <dvora> 
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a tam byly trubky jak hrom dlouhý no šest metrů no a teď jak to 
2. vypadli z tý jedný galerky a hned vedle .. sme zapadli do takovýho <dvora> 
, zase takovým ňákym průjezdem , a tam byly hned galerie dvě . já 
BMK 
1: místnosti . topení tam maji wafky ale takový načerno udělaný . jo ? a do 
<dvora> tam prodlužovali takže tam maji verandu asi něco jak mivala Věra 

Ani v genitivu singuláru, ani v lokálu singuláru se ani v jednom z korpusů 

neobjevuje dvoru. Pouze z několika nálezů nelze samozřejmě stanovovat obecně 

platné závěry. Platí-li však zásada systémové korespondence, pak u tohoto slova na 

těchto několika málo příkladech je potvrzena i v mluvené řeči, a to jak v Čechách, 

tak i na Moravě. 

Týmž způsobem budeme nyní postupovat i u druhého zkoumaného slova klín. 

Dotazem ve tvaru 

[(lemma-"[Kkjlín ")&(tag="...S2.*")J 

získáme 452 vyhledávek tvaru klína. 
word: ## 
klína 452 

Následující tabulka ukazuje nejpočetnější kolokace vyhledávané v pozici - 1 do 
0 nejprve jako t-score a pak mi-score: 
t-score 
word MI-score T-score Rel. f [%] Abs. f 
do 7 .274 18.35 0.05787 341 
a 2 . 714 6.886 0.002453 66 
z 3 . 662 5.128 0.004733 31 
j ej í ho 8 . 891 3 . 992 0.1775 16 
svého 6 . 156 3 .416 0.02666 12 
mého 8 . 183 2 . 99 0.1086 9 
jeho 3 . 487 2 . 576 0.004191 8 
nespadne 13 .92 2 5.797 4 
mateřského 11.44 1.731 1.038 3 
samo 7 . 887 1. 725 0.08847 3 
zeny 5 . 602 1. 696 0.01816 3 

mi-score 
word Mi-score T-score Rel. f [%] Abs. f 
J^espadne 13 .92 2 5 .797 4 
.mateřského 11.44 1. 731 1.038 3 
j ej í ho 8 . 891 3.992 0.1775 16 
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mého 8 .183 2. 99 0.1086 9 
samo 7 . 887 1.725 0 .08847 3 
do 7 . 274 18.35 0.05787 341 
svého 6 . 156 3.416 0.02666 12 
zeny 5 . 602 1. 696 0.01816 3 
Do 4 . 715 1. 666 0.009819 3 
j im 4 . 077 1. 629 0.006308 3 
z 3 . 662 5. 128 0.004733 31 
jeho 3 . 487 2 . 576 0.004191 8 
a 2 . 714 6.886 0.002453 66 
jako 1. 829 1.437 0.001328 4 
v -1.195 -2 .232 0.0001633 3 

Protože nejen MČ 2 (s. 282), ale i SSČ (s. 132) shodně uvádějí pro genitiv variantní 

podoby klínu - klína, ověřili jsme si nejdřív, co o tom stavu vypovídá korpus. 

Zadali jsme proto dotaz: 

[(word- "[Kk]línu ")&(tag= *2. * ")] 
Korpus nenašel žádnou vyhledávku, která by v genitivu singuláru dokladovala tvar 

klínu. Zkusili jsme tedy prostým dotazem zjistit, kolikrát se vůbec genitiv klínu 

v korpusu vyskytuje: (Zdálo se nám velmi nepravděpodobné, že by korpus neměl 

zachycen frazeologizované spojení vyrážení klínu klínem.) 

[Kkjlínu 

Korpus najde celkem 101 dokladů tvaru klínu vesměs označkovaných buď jako 

genitiv, nebo lokál. Všech sto jedna dokladů jsme ručně vytřídili, protože např. 

hned první nález označený jako dativ je ve skutečnosti právě hledaný genitiv. 

Takových nálezů jsme učinili celkem 46, tedy téměř 46 % vyhledávek je chybně 

otagovaných (viz příloha Seznam chybně otagovaných tvarů). 

Seznam chybně otagovaných tvarů - viz příloha č. 1 
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3.9 Z uvedených nepočetných nálezů opět nelze vyvozovat žádné závěry. 

Genitiv klínu pro označení části trupu užívá L. Vaculík a můžeme se s ním setkat 

v erotickém časopisu Leo. Třikrát se můžeme setkat s tímto tvarem ve spojení 

s předložkou do, po níž vždy následuje ještě jeden přívlastek (svého, matčina); 

třikrát jde o bezpředložkové genitivní vyjádření (proměnou mateřského klínu, 

hustým porostem klínu) a jeden nález dokládá předložku od, po níž nenásleduje 

žádné rozvití substantivum klín (odhánět od prsů a od klínu). Pražský mluvený 

korpus nám dá dva nálezy klína (viz příloha), žádný pak pro genitiv klínu. 

V Brněnském mluveném korpusu nebylo naše hledání úspěšné. Toto substantivum 

zde zachyceno není. 
"PMK 
1: ke mně ? to je takovej mazel , viď , dycky přídě a s t rč í hlavu do <klína> 
, včera mně rozbil doma , měla sem takovou krásnou misku z varnýho 
2: toho investovali t i s í c korun a teka nám t i s í c korun skoro spadne do 
<kllna> .. víceméně . ale to je jenom taková slabá náplast , na to sem se 
3: všechno si zasloužit jak odměnou a ne aby jim všechno spadlo do 
<klína> . tim pádem sou právě potom agresivní a zlý , ty děcka . já si myslim 
4: prostředky , . . že to neni dobrý , dyž všechno mladýmu člověku spadne do 
<klína> .. , že si pak těch č věcí daleko víc váží . . . nó . . co eště . . 

Shrnutí 

• U každého jevu je třeba v korpusu prověřit jeho potenciální konkurenty; pokud 

varianta existuje, je třeba zjistit, jak je významná. 

• Každý jev je třeba prověřit z hlediska rozložení - má-li být něco o jazyce řečeno, 

nesmí to pocházet z jednoho nebo několika málo zdrojů (konkordance -

statistiky - rozložení). 

• Je třeba si stanovit hranice, kdy už budeme hovořit o periférii - jasným případem 

je hapax legomenon (pod 5 - 1 0 výskytů nemá cenu o něčem hovořit). 

• Každý jev je třeba zkoumat v kontextu, v syntagmatu - jeho použití může být 

motivováno právě kontextem; doporučuju proto používat konkordance -

statistiky - kolokace. Podle mi-score a t-score vyhodnotit, zda je tam nějaká 
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lingvisticky signifikantní vazba. (MI-score se používá u jevů s nižší frekvencí, t-

score naopak u vyšších; lingvisticky zajímavé to začíná být od 7 výš.) 

• Základním imperativem mluvnice by mělo být to, že nesmí omezovat jazykové 

chování mluvčího. Pokud si nejsme jisti, že nějaká zákonitost platí stoprocentně, 

je lepší zmírnit formulace a připustit kolísání/varianty než dekretovat něco, co 

není pravda, protože naše výzkumné zdroje na to nestačí nebo protože jsme 

někde udělali chybu. 

3. 10 Doporučení 

Domníváme se, že výskyt několika málo nálezů pro existující genitiv klínu je 

lepší hodnotit jako náhodné, příležitostné užití. Nebylo by vhodné právě v duchu 

výšeu vedeného vyvozovat závěry zpochybňující platnost systémové 

korespondence. Pro nové mluvnice je praktičtější upozornit na to, že i tato 

substantiva, která jsou uváděna jako typy, kolísají, že frekventovanější je ta a ta 

koncovka, tu označit za centrální, a dál počítat se sousedstvím koncovky periferní. 

Její výskyt je omezen, v tuto chvíli nelze stanovit textotvorné podmínky, kdy se 

vyskytuje nebo kdy ji autor užil. Není to možné právě proto, že nemáme k dispozici 

dostatečné množství materiálu. Nepovažujeme to ani za rezignaci na pokus ověřit 

platnost systémové korespondence, ani za alibistický postoj. Myslíme, že je 

užitečnější upozorňovat na možné odchylky a nepravidelnosti a do budoucna s nimi 

počítat, příp. sledovat jejich další vývojové tendence. (Bude, nebo nebude přibývat 

v genitivu tvaru klínu tam, kde dle systémové korespondence v lokálu označuje část 

trupu. A začnou být frekventovanější v genitivu tvary klínu v těch významech, kdy 

bychom očekávali klína?) 

Zároveň si v této souvislosti myslíme, že by bylo vhodnější týmž způsobem 

koncipovat obsah formálního tvarosloví v učebnicích češtiny. I dnes se můžeme 

totiž setkat s učebnicemi, ve kterých jsou tyto typy úkolů uvozeny instrukcí: 

Doplňte spisovnou koncovku v šestém pádu jednotného čísla. Kdo rozhodne a na 
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základě čeho, která z koncovek je spisovná? Neevokuje takto zadaný úkol to, že je-

li jedna z nich spisovná, ta druhá musí být nespisovná? Není pak dotaz, proč je 

nespisovná, oprávněný? Dokáže na to učitel odpovědět? 

Myslíme si tedy, že by bylo vhodnější hned od začátku výuky formálního 

tvarosloví, jíž se věnuje ve školách spolu s pravopisným výcvikem značná 

pozornost, upozorňovat na celé oblasti kolísání, ne omezovat jazykové chování dětí 

vyloučením jedné z koncovek. Úkoly by mohly být zadávány obecněji, např.: 

V následujícím cvičení doplňte možné koncovky šestého pádu u vyznačených 

podstatných jmen. Pak se ve třídě rozdělte na dvě skupiny podle toho, kterou 

koncovku jste doplnili. Která byla početnější? Pokusíte se přijít na to proč? 

Existuje nějaký významový rozdíl mezi tvary v klíně - v klínu? Dokážete ho 

vysvětlit? Napadají vás jiná takováto podstatná jména? 

Doporučujeme termín spisovný raději v těchto typech cvičení nepoužívat. 
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4. - 6. Popis problematiky značkování v Českém národním korpusu 

4.1. V této kapitole ještě poukážeme na jeden závažný korpusový problém, 
v 

s nimž jsme se setkali při práci s CNK. Demonstrovat jeho podstatu budeme na 

substantivu rok. Zadali jsme dotaz uvedený níže a jak ukazuje následující tabulka 

frekvenčních distribucí, je pro ČNK lokálová pouze podoba roce. 

Počet výskytů: 84804 
[Clemma="[RrJ[Ool[Kk]")&(tag=*IS6. *")] 

Tabulka frekvenčních distribucí. 

word: roce (rok) 
roce 84640 
ROCE 158 
Roce 6 
Celkem 84804 

Pro úplnost jsme zkusili zadat dotaz ještě tímto způsobem (srov. Bermel 2004, 

s. 164): 

[(lemma= "[Rrl[Oo][Kkj ")&(tag= "NNIS6. * ")] 

s týmž výsledkem. 

Zdálo by se tedy, že pro korpus je lokálová podoba tohoto substantiva, 

početného a frekventovaného, jednoznačná a nevariantní. Víme však, že i lokálová 

podoba roku, která je v ČNK obsazena pro genitiv nebo dativ singuláru, je pro 

český šestý pád možná, a to přinejmenším ze dvou důvodů: není zcela vyloučená, 

objevuje se v textech psaných i mluvených a není antiintuitivní. Řečeno s Fr. 
v 

Čermákem (2004): „ Co je frekventované, je v centru a kolísá. " 

Jak však zjistit, zda se vyskytuje genitivní tvar roku i v ČNK, kde by byl 

otagován jako lokál? Nabízejí se dvě možnosti: 
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(i) provést manuální třídění téměř pětaosmedsáti tisíc nálezů a doufat, že 

budeme úspěšní a najdeme to, co by potvrdilo naši hypotézu. Šlo by však o 

práci nejen časově nesmírně zdlouhavou, ale především neefektivní. Už a 

priori můžeme totiž postulovat závěr, k němuž bychom dospěli: lokál 

singuláru (v, na, o, při, po) roku je potenciální, periferní, i když ne 

nereálnou záležitostí; 

(ii) zadávat různé typy dotazů vyhledávajících tvar roku v šestém pádě. Zkoušeli 

jsme následující dotazy: 

[(word= "[Rr][Oo][Kk]u ") <£ (tag= "NNIS6. * ")] f(word= "[Rr][Oo][ 

Kkju")&(tag=". *IS6.*")] 
s negativním výsledkem. 

Dotaz 

[(lemma- "[Rrjok ") & (tag= .. S6. * ")] 
nám poskytl podle předpokladů 840804 výskytů, avšak v podobě roce. 

Zkusili jsme tedy zadávat jednoduché dotazy s konkrétními lokálovými 

předložkami a zjišťovat, jak jsou značeny jednotlivé nálezy. Zadali jsme tedy dotaz 

v podobě: 

([(lemma="[VvJ") \ (íemma="[Nn]a") \ (íemma="fOoJ") | 

(lemma= "[Ppjři") \ (lemma= "fPp/o ")J fword= "¡Rrjoku "]) 
Výsledek v podobě jednoho sta devíti výskytů potvrdil naši hypotézu, že tvar roku 

se vyskytuje i v lokálu. V porovnání s početně silnějším stavem roce bychom tedy 

tuto podobu (roku) mohli hodnotit jako periferní, centrální je ve spojení 

s lokálovými předložkami podoba roce. 

V příloze č. 2 přinášíme kompletní seznam všech sta devíti nálezů. Děláme to 

proto, že s vytvořeným seznamem pracujeme. Jak se totiž ukázalo, objevily se 
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v něm chyby (duplicity, překlepy). Pro lepší přehlednost jsme zkrátili rozsah na 

deset pozic vpravo i vlevo a řádky jsme číslovali. Za tabulkou č. 1 pak následuje 

tabulka č. 2 - frekvenční distribuce jednotlivých předložek. 

Tabulka č. 1 - lokál singuláru (word="roku") - viz příloha č. 2 

Tabulka č. 2 

Frekvenční distribuce lokálových předložek ve spojení s lokálovým tvarem roku. 

Word: v - na - o - při - po 
40 — 
27 

PO 2 1 
Jia____ii 

_ _ _ _ 
_ N a _ _ _ 2 
Po i 

_CelkemJ09 i n í , . .. I 
W ľ V ý s l e d k y nálezů j s m e kopírovali v t é ^ Ä T ď ž nám ji poskytl korpus. Bohužel se v některých pr,pádech 

stalo, že se všechny nálezy uložily s počátečním velkým písmenem (viz nektere tabulky dale;. 
Shrnutí 

Po odstranění duplicit č. 38 a 39 jsme ještě redukovali překlepy. Místo 

náležitého rohu (ulice) je uveden v dokladech č. 1, 11, 16, 60, 102, 103 a 105 

substantívni' tvar roku. Jak ukazuje tabulka frekvenční distribuce, nejčastější 

předložkou je o/O. Rozložení textu dokládá, že plné dvě třetiny nálezů můžeme 

najít v textech publicistických, kde se také tohoto spojení nejčastěji užívá pro 

označení konkrétního letopočtu. 
Frazeologické a literární označení Bassova Čtení o roku 1848 jsme našli 

jedenkrát. 

Zadali jsme také dotaz na vyhledání románové kroniky A. Mrštíka Rok na vsi. 

Přikládáme seznam všech jedenácti nálezů, z nichž tři zvýrazněné tučně (č. 1, 8 a 
1 O se vyskytují v lokálu singuláru (opět tagovány jako genitivy). 

"Ro[kc][ue]" "na" "vsi" 
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1: role v Ženitbě , <Roku/NNIS2 A na/RR--6 
-A > , oblaku a valčíku 
2: Krobotově dramatizaci <Roku/NNIS2 A na/RR--6 

A > A . a V . Mrštíkových 
3: konzervatoř a z <Roku/NNIS2 A na/RR--6 

A > nám vyrostl . Ještě 
4: Pitínského přepracování <Roku/NNIS2 A na/RR--6 
vsi/NNFS6 A > , či comeback Babičky 
5: Krobotovy inscenace <Roku/NNIS2 A na/RR--6 
vsi/NNFS6 A > . Byl j s te rok 
6: úspěšné inscenaci <Roku/NNIS2 A na/RR--6 
vsi/NNFS6 A > , ale také studie 
7: d ivade ln í ve rz i <Roku/NNIS2 A na/RR--6 
vsi/NNFS6 A > od bratř í Mrštíků 
8: nezapomínejme ! " Hraje v <Roku/NNIS2 A na/RR--
vsi/NNFS6 A > , Ženitbě , Oblaku 
9: brněnská podoba <Roku/NNIS2 A na/RR--6--
VSÍ/NNFS6 A > l i š í právě jakýmsi 
10: oceněné inscenaci <Roku/NNIS2 A na/RR--6-
VSÍ/NNFS6 A > . Matka měla dceru 
11: Bílou macechu v <Roku/NNIS2 A na/RR 
vsi/NNFS6 A > , Královnu v Cymbelínovi 

- vs Í/NNFS6 

v s i / N N F S 6 -

v s i / N N F S 6 -

6 

Zajímal nás ještě korpusový stav/poměr frazeologizmu rok po roku - rok po 

roce. Opět jsme zadali jednoduchý dotaz 

"fRrJok" "po" "ro[kc][uej" 
a dostali jsme třicet osm nálezů. Komentář k této vyhledávce přinášíme za 

seznamem. 

měsíc po měsíci a <rok/NNIS4--
> až jednou půjdu 

měsíc po měsíci , <rok/NNISl--
> , k zešílení roztoužený 

snahy římské mravy < r o k / N N I S 4 -
> upadají a na tom 

, kteří se však <rok/NNIS4-
> více odlišovali 

j e t o v ě c , c o <rok/NNISl-
> pomalu bůhvíkam 

, d e n p o d n i , < r o k / N N I S l -
> . Tvorba deníku 

A n o c c o n o c , < r o k / N N I S l -

A 
-> , pro nic za nic 

se na tom změní <Rok/NNISl-• 
-> Myslel jsem že 9 : dlaních , tak jde <rok/NNIS4--A > a já jsem velkou 10= . Pomalu běžel <rok/NNIS4-

> , byt se plni l 

-A po/RR--6 

-A po/RR--6 

--A po/RR--6 

--A po/RR--6 

--A po/RR--6 

--A po/RR--6 

- -A po/RR--6 

--A po/RR--6 

- -A po/RR--4 

A po/RR--6 

roku/NNIS2 

roce/NNIS6 

roce/NNIS6--

roce/NNIS6--

roku/NNIS2--

roce/NNIS6--

roce/NNIS6--

roce/NNIS6--

roce/NNIS6--

roku/NNIS2-
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IX: , den po dni , <rok/NNISl A po/RR--6 
-A > . " « Kniha se 
12: stupeň po stupni , <rok/NNISl A po/RR--6 
-A > budu stoupati po 
13: ruchu v roce 1993 . <Rok/NNISl A po/RR--6 
--A > s tá le svoji nabídku 
14: TWh elektřiny za <rok/NNIS4 A po/RR--6---
~-A > 2010 , což zřejmě 
15: pylu ukládáných <rok/NNIS4 A po/RR--6---
--A > v usazeninách na 
16: měsíc po měsíci a <rok/NNIS4 A po/RR--6---
--A > . Období dešťů 
17: ( během roku i <rok/NNIS4 A po/RR--6---
--A > ) a větší plocha 
18: dalekohledem každý den , <rok/NNISl A po/RR-
roce/NNIS6 A > , bude váš seznam 
19: přechází v druhé . <Rok/NNISl A po/RR-
roce/NNIS6 A > . Princip , který 
20: druhý nej těžší <rok/NNIS4-----A po/RR-
roce/NNIS6 A > 1991 v rámci ekonomické 
21: zas t řeš i t hlediště a <rok/NNIS4 A po/RR-
roce/NNIS6 A > zvyšovat počet 
22: , den po dni , <rok/NNISl A po/RR-
roce/NNIS6 A > . Proč takový důraz 
23: Demlovi s obdivem <rok/NNISl A po/RR-
roce/NNIS6 A > Název ČTENÍ O JAKUBU 
2 4 : zaznamenává jeho tvorbu < r o k / N N I S 4 A po /RR-
roce/NNIS6 A > - až k letopočtu 
25: dokončení se posunuje <rok/NNIS4 A po/RR-
roce/NNIS6 A > . Momentálně se 
26: hotova až nějaký <rok/NNIS4 A po/RR-
roce/NNIS6 A > 2000 . Nedořešená 
27: , v nichž šaman <rok/NNIS4 A po/RR-
roce/NNIS6 A > marně vzývá úrodu 
28: oklikami . Pomalu , <rok/NNISl A po/RR-
roce/NNIS6 A > se noři z trpělivého 
29: kalkulačku a počítat <rok/NNIS4 A po/RR-
roku/NNIS2 A > přibývající důchodce 
30: výrazů , které <rok/NNIS4 A po/RR-
roku/NN!S2 A > charakterizují 
31: zahájení stavby <rok/NNISl-----A po/RR-
r o k u / N N I S 2 A > odsouval . Vlašimští 
32: t i s í c i l e t í se bude <rok/NNISl A po/RR-
roce/NNiS6 A > stěhovat z jednoho 
33: to l ikrá t jsem mu za to <rok/NNIS4 A po/RR-
roce/NNlS6 A > vděčný ! A že Svatý 
34: p o loňský ř í jen <rok/NNIS4 A po/RR-
roku/NNlS2 A > ) , 1260 medailonů 
35: etnik den po dni , <rok/NNISl A po/RR-
roce/NNIS6 A > tolerancí , prosazovat 
36: Režisér v něm dceři <rok/NNISl A po/RR-
roce/NNIS6 A > kladl otázky , 
37: le t . Proč s ním <rok/NNIS4 A po/RR-
roce/NNIS6 A > opět prodlužujete 
3 8 : Sampras . " Vyhrávat <rok/NNIS4 A po/RR-
roku/NNIS2 A > grandslamy a být 

roce/NNIS6- -

roce/NNIS6--

- roce/NNIS6 -

- roce/NNISS -

- roce/NNIS6-

- roce/NNIS6-

- roce/NNIS6-

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -

- 6 -
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5. Pro naši práci byl samozřejmě zajímavý až druhý tvar ve frazémech {rokpo 

roku - rok po roce). Tam, kde se užívá rok po roku, je lokál roku tagován jako 

genitiv, ve spojení po roce pak správně jako lokál. Celková statistika výskytů roku 

: roce svědčí ve prospěch užívanějšího rok po roce, a to v poměru 30 : 8. Protože 

neznáme původní stav, nelze vyslovit ani domněnku, že spojení rok po roku 

ustupuje frazému rok po roce, ani že nejde o šíření novotvaru. Slovník české 

frazeologie a idiomatiky - výrazy neslovesné - (Čermák, Hronek, Machač s. 288) 

uvádí v souvislosti se substantivem rok spojení do roka a do dne, rok co rok, rok od 

roku aj., avšak rok po roce ani rok po roku zde nenajdeme. 

V této kapitole jsme se zaměřili na variantní substantivum rok, které se v lokálu 

singuláru vyskytuje se dvěma koncovkami. Hypotéza, že základní koncovkou je 

zde -u, se nepotvrdila. Vlivným faktorem se nám tu zdá především vliv systému 

slovotvorného na morfologický (Rusínová 1974-1975, s. 43 - 47). Ukazuje se totiž, 

že tam, kde jsou zadopatrové souhlásky součástí slovotvorného formantu, 

substantivum kolísá. Šmilauer (1972, s. 153) uvádí, že to je proto, aby nedocházelo 

k palatalizaci (v rybníku - v rybníce). U slov odvozených nebo cizích k takovému 

rozkolísání nedochází (v ringu, po včerejšku, na blatouchu). Rusínová (ibid.) 

přidává ještě substantiva zakončená na -t, -r (po náletu, na adaptéru). 

Substantivum rok má v lokálu singuláru základní koncovku -e. Zřejmě zde jistý 

vliv sehrává i předložka, ne tak už to, zda se mezi ní a substantivem se nacházejí 

přívlastky. Abstraktní substantivum rok v těchto spojeních vystupuje nejen jako 

adverbiále (Stalo se to v roce 1968), ale i ve významu předmětném (Bavili se o 

roce 1968). Vyskytuje-li se v tomto pádě koncovka -u, pak jen okrajově, převážně 

v publicistických textech, předložka při pro tento typ spojení není v korpusu vůbec 

doložena. Pádovou koncovku -u bychom tedy mohli označit v tomto případě jako 

okrajovou, nefrekventovanou, periferní. 
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Jednoslabičné substantivum rok zakončené na zadopotrové -k by podle dotazu 

do korpusu nemělo být variantní. Jak jsme ukázali, variantní je. Zamyslíme se teď 

nad dalšími příčinami této variantnosti. Domníváme se totiž, že kromě výše 

uvedených faktorů zde sehrává svou významnou roli to, co popsal I. Poldauf. 

V roce 1969 v Naší reči publikuje článek s názvem Máme v češtině harmonii 

samohlásek V něm připomíná, že už A. Jedlička poukazoval na jistý odpor češtiny 

proti sledu dvou e v šestém pádě (o vřese, na beze, při jeze). Poldauf dodává, že 

něco obdobného lze sledovat i v genitivu. Jde o jakousi nechuť dvou a (z listopada, 

od pátka). Označuje to za samohláskovou disharmonii. 

V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že s něčím podobným se můžeme 

setkat i u substantiva rok v jeho šestém pádě. Analogicky pozorujeme zde u tohoto 

krátkého jednoslabičného slova jistou nechuť k sousedství samohlásek zadní řady 

(v roku, o roku vs. v roce - o roce). Tuto skutečnost jsme si ověřili v Českém 

národním korpusu. Nebude jistě bez zajímavosti sledovat, jak se chovají jiná 

substantiva (o jazyku - o jazyce). Soustředíme se tedy na to, zda se té které 

konkrétní koncovky užívá víc při označování konkrétna Cjazyk jako část dutiny 

ústní), nebo abstraktna (jazyk jako prostředek komunikace). Rozlišujeme nějak 

významově předložková spojení v lokále - v lokálu, v pasu - v pase, na ledu - na 

ledě? Chovají se variantní koncovky týmž způsobem j ako u substantiva rok, např.: 

(v mléce - mléku, v rybníce - na rybníku)1 Ve slovníkové části, která následuje, se 

zaměříme i na tato pozorování. 

5.1 Vypracování samotného slovníku variantních substantiv je založeno na 

datech a údajích, jež jsme získali v Českém národním korpusu. Korpus se stal 

základním studijním a zdrojovým materiálem. Rádi bychom však upozornili na 

úskalí, s nimiž musíme počítat při práci s ním. Především máme na mysli nepřesné 

a nedůsledné tagování. Zmiňovali jsme se o něm už výše u substantiva rok. Toto 

substantivum by podle ČNK nebylo variantní, jak dokazujeme my, variantní je. 
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Tvar roku je obsazen buď pro lokál, nebo dativ. Např. dativních nálezů jsme získali 

2205, nejméně 134x ale šlo o genitiv. Statistická chyba, s níž musíme počítat, je 

ale různá, nedá se přesně stanovit. Považujeme i přes tuto nedokonalost korpus za 

nej spolehlivější indikátor současného převážně psaného úzu. Chybné tágy s sebou 

přinášejí podstatný problém. Tím je vytváření subkorpusů, ve kterých se provádí 

následná kontrola a redukce chyb, často manuální. Při malých objemech nálezů má 

tato práce smysl, při velkých však ne tak zřejmý. Je především z technických a 

časových důvodů nemyslitelné prověřovat téměř statisícové výskyty, když většinou 

výsledek je intuitivně znám. (To, že podoba roce bude pro lokál základní, jsme 

Předpokládali. V dativu (roku) jsme sice objevili víc než sto chybných tagů, 

patřících de facto mezi genitivy; to však nic nemění na skutečnosti, že třetí pád 

tohoto jména nekolísá a základní koncovka je zde -u.) 

Je-li nějaké substantivum variantní, pak vždy využívá těch koncovek, jimiž 

disponuje jeho deklinační typ. Nepředpokládáme, že by vznikaly koncovky nové, a 

pokud ano, půjde spíš o přeřeknutí nebo okazionalizmy (Našel jsem to v mejle). 

6. Další problematika byla zadávání dotazů. Pokusili jsme se v první fázi této 

práce stanovit parametry variací lokálu singuláru neživotných maskulin typu hrad. 

Použili jsme tedy dotaz (viz i Bermel 2004, s. 164) 
[tag="NNIS6. *[12345679]"J 

Výsledek čítal víc jak 87 000 dokladů neživotných substantiv v šestém pádě 

jednotného čísla s potenciální variantností koncovek. Po redukci duplicit, překlepů, 

místních názvů aj. jsme dostali seznam obsahující přes osm set kolísajících 

maskulin. Narazili jsme však na další neočekávaný problém. Tím bylo značení 

vedlejší koncovky na patnácté pozici tagování, které má označit právě variantní 

tvary. j e totiž opět často velmi chybné, protože v některých případech je koncovka 

-u hodnocena jako vedlejší (periferní, okrajová), jako centrální je označené -e (v 
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úmysle, po teréně). Uvažovali bychom spíš opačně a opačně bychom hodnotili i 

tyto koncovky (v úmyslu, po terénu). Samotné hledání, třídění a redukování trvalo 

několik hodin, protože korpus nedovoluje v tuto chvíli určit reálnou alternaci, tj. 

určit, pro která lemmata jsou tvary s hodnotou NNIS6 nejednotné. Výsledkem 

tohoto pracného postupu bylo zjištění, že všechny variantní tvary měly hodnotu 1, a 

tedy byly označeny jako varianta rovnocenná. 

6.1 Jak už jsme podotkli, tato práce by nevznikla, nebylo-li by Českého 

národního korpusu. Při jejím psaní jsme se však museli vypořádat ještě s jedním, 

pro autora nikoli nepodstatným faktorem. Tím byla nejistota. Věděli jsme, že totiž 

pracovníci ČNK zprovozní v průběhu tohoto roku kvalitnější a aktuálnější verzi 

korpusu SYN 2005. Netušili jsme, zda údaje získané v SYN 2000 nebudou odlišné 

od těch ze SYN 2005. Přesto jsme v práci pokračovali, protože jsme předpokládali, 

že nedošlo k početným a zásadním změnám v distribuci jednotlivých koncovek. 

Pokud bychom však narazili na to, že stav v SYN 2000 by byl natolik odlišný od 

SYN 2005 (bude-li zprovozněn), že bychom mohli hovořit o přehodnocení základní 

koncovky ve vedlejší a vice versa, uvedli bychom to do slovníku. 

V části, která bude následovat, nejprve popíšeme strukturu dotazu a stavbu hesla 

ve slovníku. Samotný slovník variantních tvarů pak následuje. Vždy jsme tedy 

zadali základní dotaz vyhledávající lokál singuláru neživotných maskulin a poté 

jsme prostřednictvím p-filtru zadali dotaz, který nám ponechal jen variiující 

substantiva zakončená na -e, -4 Slova jsou řazena abecedně, v seznamu jsme 

Ponechali i toponyma a u vybraných slov popřípadě připojili svůj komentář. 

Vzhledem k rozsahu jsou tato slova umístěna v příloze č. 3 - Slovník. 

6.2. V příloze č. 3 uvedené tabulky potvrzují, že základní lokálovou koncovkou 

je -a. Jako potenciální se vyskytuje i u těch substantiv, která jako základní mají -e 

(domě). Stanovit počet substantiv, která by -u v šestém pádu (zcela) vylučovala, 

^ejmě nelze. Cummins (s. 252) uvádí, že jich je méně než padesát. Lze však 
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popsat (vytyčit) jakási fonologická omezení předpokládající, že -u se jako 

koncovky základní neužívá, že převládá -ě. Např. u některých substantiv 

zakončených na -m nebo -/ (šerm, krém, hotel) současná mluvená ani psaná čeština 

neužívá v lokálu podoby *krémě, *šermě, *hotele. 

Významnou roli zde samozřejmě sehrává i sémantika. Pracovat na balkoně 

(příslovečné určení místa) - Mluvit o balkonu (předmět v šestém pádu), která však 

právě u některých nekolísajících substantiv nemůže být použita. (Podoba na hotele 

- není doložena v ČNK, ve vyhledavači morfeo (o něm viz zde s. 63) se vyskytuje 

- j d e však o polské texty. 

6.3 Po manuálním vytřídění jsme dostali necelých tři sta kolísajících 

neživotných maskulin. Je tedy jasné, že pro vytvoření co nej reálnějšího seznamu 

potenciálních tvarových variant na základě jejich tvarotvorné finály nelze tento 

způsob považovat za nej efektivnější a úplný. (Některá substantiva nám vypadla 

úplně - např. tvary korpuse, důchodě, jiná byla špatně označkována: voz«, obrazu). 

Dotaz byl tedy příliš konkrétní. Jak už jsme uvedli výše (s. 85), existuje ještě druhá 

možnost. Ta spočívá v zadání obecného „Bermelova" dotazu 

[tag="NNIS6. *[12345679]"J 
s přijatelným výsledkem 831 slov. Jde tedy o počet, který se už přibližuje 

Cumminsovu počtu 1200 kolísajících slov (Cummins, s. 252). 

Dotaz zadávat dotaz v podobě 

¡tag= "NNIS6. * "] 
o tím 11 994 neživotných maskulin, tedy více nepovažujeme za vhodné. Dostaneme tím 11 994 nez y v 

, +v , . cuhstantiv - i těch, která nekolisaji (napr. méně kompletní výpis všech těchto substantiv 
, , • To n l l tné nak dál pracovat s frekvenční čibuk) a dále pak toponym i vlastních jmen. Je nutne pak p 

distribucí. 
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Protože všechna data v práci pocházejí z Českého národního korpusu a protože 

chceme popsat současný stav kolísání neživotných substantiv na základě frekvence, 

zvolili jsme kompromis spočívající vtom, že jsme dál v práci vycházeli 

z Frekvenčního slovníku češtiny. Postupovali jsme tak, že jsme v kapitole 

Frekvenční slovník apelativ podle pořadí absolutní frekvence vybrali dvacet 

nejužívanějších neživotných mužských maskulin vytvářejících v lokálu singuláru 

tvarové varianty a popsali jsme obecné charakteristiky výskytu té které koncovky 

zejména psaného textu zpracovaného v ČNK. K tomuto popisu jsme připojili 

vlastní poznámky a zjištění. 

V době, kdy vznikala stěžejní část této dizertace, nebyl ještě zprovozněn SYN 

2005. K jeho spuštění došlo až v lednových dnech roku 2006, avšak bez lematizace 

a tágo vání. Protože tagování považujeme za základní morfologickou 

charakteristiku, z níž v této práci vycházíme, rozhodli jsme se pracovat i nadále se 

SYN 2000. Protože šestý pád je veskze pádem předložkovým, volili jsme nakonec 

pro zadávání tuto podobu korpusového dotazu: 

")\(word="[Pp/o")][tag="IPCA]..S6. *"]{0,5}[(lemma="konkrétní vyhledávané 

slovo v nominativu") & (tag="...S6. *")] 

Uvědomovali jsme si úskalí tohoto dotazu, zejména tedy možnost zkreslených 

výsledků, ale jak se ukázalo, šlo o rozdíly minimální, pohybující se vždy v hranici 

uvažované statistické chyby. (Např. tvar způsobe vyhledaný tímto dotazem se 

vyskytuje v ČNK pětkrát, zatímco při použití dotazu: 

/tag="..IS6.*"J 
P-fdter: ". *b[ueě]" 
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dostaneme celkem osm výskytů. 
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III. Vlastní výzkum, jeho charakteristika a interpretace výsledků 

1. Tvarové varianty neživotných maskulin v lokálu singuláru podle dat 

Českého národního korpusu a Frekvenčního slovníku češtiny 

Prvním kolísajícím substantivem je rok. O něm jsme zde podrobně pojednali 

(viz s. 75 - 82). Dalším podle absolutní frekvence je slovo případ. (Číslo před 

substantivem vždy udává pořadí ve Frekvenčním slovníku češtiny podle absolutní 

frekvence.) 

104. „případ 
word: riříPRds/přir^H,, 
Případě 18952 
Případu 145 
ťřípadu 1 
PŘÍPADĚ 1 
Případě 1 

word: lokálové předložky 
v 11783 
V 6980 
ve 215 
o 142 
Ve 122 
na 71 
u 31 
Na 22 
po 15 
při 6 
Po 5 
Při 2 

Základní koncovkou je jež se primárně pojí s předložkou v/ve. Pokud 

chceme sledovat lokálovou podobu případu, je nutné sledovat i ostatní prepozice, 

zejména -o. Připojená tabulka dokládá, že podoba případu se vyskytuje nejčastěji 

s touto předložkou. Zároveň je z přílohy jasné, že se v těchto případech mluví 

Převážně o konkrétním případu, často i jasně pojmenovaném. To dokládá i 

statistika zdrojů: ve většině případů se lokálové podoby s u b s t a n t i v a ^ ^ užívá 

v textech celostátních deníků nebo časopisů, popisujících konkrétní případ. 
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Z uvedeného lze ještě zobecnit, že dominantní z hlediska kvantitativního není 

přímé spojení předložka + podstatné jméno, ale předložka + přívlastky + případu -

Příloha č. 4 

(Z praktických důvodů nebudeme u dalších substantiv přikládat takto podrobné 

přílohy vyhledávek ani v příloze.) 

104. „život" 
životě 3485 
ŽIVOTĚ 5 
Životě 4 
životu 3 

V 1789 
ve 742 
o 498 
V 172 
na 110 
PO 88 
Ve 41 
0 37 
při 7 
Po 5 
Na 
Při 4 

Základní je formant -á Tvar životu se objevuje pouze třikrát, jde ale o výskyt 

náhodný (dvakrát v Lidových novinách, jedenkrát ve vědeckofantastické literatuře), 

pod prahem statistické zajímavosti (viz následující příloha). Princip systémové 

korespondence (život: života - o životě) se zde uplatňuje téměř bez výjimky. 

1: kacíře a Boha . Uspokojení a hodnotu kterou nacházel 
ivotu> a usilovné práci , asi nejlépe potvrdí fakt , _že odmítne rédné ^ 

2= Místopředseda Predrag Rečun se nechal slyšet , ze liqo 
společném životu> se Srbskem ve federaci zalozeném na vzájemné dohode , pokud 
3* .. < unij " říká spokojená hlava rodiny , které se <po myslím , přichází na chut , rixa apujvuj „ , oni f u qp budu dřívějším životu> v bleskovém tempu vůbec nestýská . Kromě golfu se budu 
věnovat 
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144.„čas" 

Uvedené statistiky slova čas opět ukazují, že v kontextech „nevyrovnaných" 

(kdy jeden z formantů jednoznačně převažuje nad druhým a výskyt té či oné 

koncovky je více méně náhodný jev) jde většinou jen o určitou tendenci užití 

konkrétní koncovky -u nebo -e než o nějaký její rigorózně vymezený výskyt. Pro 

přiložené tabulky platí: v šestém pádu je dominantní čase ve spojení s předložkou 

v/ve. Jde-li o užití vokalizované podoby předložky, pak ve se užívá vždy ve spojení 

s následným přívlastkem/následnými přívlastky. S podobou Č/času se setkáme 

celkem dvaatřicetkrát. Z toho však plnou jednu třetinu dokladů tvoří soubor 

povídek jediného autora, jde tedy o jakési individuální užívání v konkrétním textu. 

Centrální koncovka -e je tedy základní, -u pak periferní. Dá se tedy usuzovat, že 

periferní -u je frekventovanější v okrajových individuálních kontextech. 

Syntakticky je zajímavé, že v dvaceti sedmi případech je mezi předložkou a 

podstatným jménem jen jeden přívlastek, ve zbývajících pěti se vyskytují atributy 

dva. Dominantní prepozicí pro tvar času je v/ve - plných šestnáct výskytů, tedy 50 

procent. 
čase 
casu 

2430 
31 

Čase 2 
Času 1 
ČASE 1 

v 
ve 
Po 
V ' 
Ve 

— 
1427 
484 
169 
155 
88 

Po 
o 
na 
0 
Na~~ 

t u r 

58 
50 
23 
4 
3 
3 
1 
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Podle Frekvenčního slovníku následuje na 150. místě substantivum konec a 184. 

místě týden. Tvoří však jiný typ kolísání. Konec ve spisovné normě samozřejmě 

nekolísá, má závazný tvar konci. Nářečně se můžeme setkat i s podobou koncu. 

Substantivum den má v genitivu preskribovanou podobou dne, v lokálu je však 

kolísání už kodifikováno (dni-dnu). Jde však o jiný typ vytvářené variantnosti dané 

dvěma samostatnými tvarovými soubory skloňování: tvrdého a měkkého. Do této 

nepočetné skupiny patří podle MČ 2 zejména substantiva s tvarotvorným kmenem 

na -en, která původně tvořila mužské n-kmeny (řemen, ječmen, kámen, kmen, 

hřeben). Tato jména mají dnes v singuláru tvary shodné se skloňováním měkkým, 

v plurálu pak se skloňováním tvrdým (tvary „tvrdé" pronikají i do singuláru, s. 

310). Tato substantiva v práci nezkoumáme (podrobně o nich J. Šimandl 

v přednášce PLK 20. 2. 2006 Pozůstatky n-kmenů v češtině: vývoj vs. neměnnost). 

191. „podnik" 

Zajímavou statistiku vykazuje právě toto substantivum, zakončené na 

zadopatrové -k. U něj tvar podnice nelze vyloučit (podobně jako např. v rybníce, 

roce), přesto se v korpusu nevyskytuje ani jednou. Z celkových 1060 nálezů svědčí 

všechny pro lokál ve tvaru podniku. Nejčastěji se tohoto substantiva užívá ve 

významu ekonomické instituce nebo zábavního zařízení. Nejtypičtější předložkou 

je v/ve, následuje většinou něčím rozvité (adjektivem, zájmenem) podstatné jméno 

podniku. Dotazem na tvar podnice v internetovém vyhledávači morfeo dojdeme 

k Pěti nálezům. Ani jeden z nich však není pro nás relevantní: jde o texty 

cizojazyčné, podobu podnice a jeden překlep podnice místo porodnice. 

[gôdniku I 1060 i 

v 4 94 

122 



91 

ve 228 
o 112 
na 85 
v 48 
při 27 
Ve 20 

16 
Na 16 
Po 6 
Při 6 
0 2 

(rybník) 

Dospíváme zde u tohoto substantiva k jinému stavu, než o kterém píše N. 

Bermel (2004, s. 169) u slova zakončeného na zadopatrové k. Tím slovem je 

rybník Bermel užitím jednoduššího dotazu (ibid, s. 165) dochází k poměru 62 % 

(rybníce): 38 % (rybníku). Naším dotazem 

[(word=M[Vv]")|(word=M[Vv]e,,)|(word="[Nn]aM)|(word="[Oo]M)|(word="[Pp 

]ři")|(word=" [Pp]o")] Jtag=" [PCA]..S6.*M]{1,5}[(lemma=Mrybník") & 

(tag="...S6.*")l 

docházíme k následující statistice s touto frekvenční distribucí: 
rybníku 89 
rybníce 32 

v 55 
na 4 0 
ve 9 
v 6 
Na 
PO 4 
ťo 
o i 

Při procházení jednotlivých vyhledaných dokladů zjišťujeme, že substantivum 

rybník má mimo svůj slovníkový význam i význam přenesený (v nehybném 

normalizačním rybníku, uzavřeli bychom se nejraději v českém rybníku a nedívali 

se ven). Zcela okrajové je užití s předložkou o (nebrali jsme jeho úmysl a sen o 

ústním rybníku s vlastními kapry...). Nejběžnější je syntagma v + přívlastek + 

rybníku - jde tedy o typické užití tohoto slova jako příslovečného určení místa. 
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Podle Slovníku frazeologie a idiomatiky, výrazy neslovesné (s. 338) existuje 

frazém štika v rybníce. Tuto podobu najdeme I ČNK, spojení štika v rybníku není 

v korpusu doloženo. 

Poměr rybníku : rybníce je tedy 73 % : 27 %. 

199. „způsob" 

Jde o slovo zakončené na bilabiálu. Dá se tedy postulovat, že primární lokálovou 

koncovkou bude -u, formant -e není však vyloučen. To potvrzují i následující 

tabulky. 
LPůsobu 
zpusobě 

539 

o 
při_ 
£0 
Při_ 
v 
na 
ve_ 

Po 
Na 

114 
101 
92 
75 
64 
55 
13 
12 
10 

Zavedených nálezů je zřejmé^ že I® spíš okazionalistická, 

z celkových pěti vyhledávek se objevuje třikrát v souboru povídek Teorie 

spravedlnosti autora Ivana Diviše. Jak ukazuje přiložená tabulka pěti nálezů, je-li 

použit tvar způsobe, pak většinově ve významu náboženském nebo specificky 

individuálním. 
V z ý v a j í Pána , aby v s t o u p i l d o sestry H l v l r y . vyronil z ní ¡™v -

materielním způsobě> , " řekl Honza . Pan tovarniK onia 
kolem deváté vydávání prvotin , jako <Po svém 
^ • prelozene poezie , z menz ]eoim y , , . i * ^ ^ „ i , nai< 
způsobě> pokračování někdejších halasovskych Prvních knížek a pak 
bednářovských Npchlebovv malby , mu neváhal ostře a <po 
3: manýrovanost jinak virtuózni Nechlebovyma Vratislav Nechleba , patrně 
s vém způsobě> i drobet zlomyslně věc vytxnout 
Poněkud 
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4: sraženém lo j i Ideje mejdlovati klika špinavého zákona Jde nahoru dolů <po 
svém mučivém způsobě> Uch nemůže zvednout ani stín zpoza sojčího pírka Občas 
k němu dolehne 
5: informováni . Jsme informováni dnes dosažitelným a myslitelnym způsobem . 
<V tomto způsobě> mi ovšem chybí j i s tá důslednost . Vzdor desítkám knih a 
několika 

Ve významu označení mluvnického způsobu se jiná podoba než způsobu 

nevyskytuje (v oznamovacím způsobu). 

204. „výsledek" 

Tvar výsledce pro šestý pád se zdá být nepřirozený. Není doložen v žádném 

z dostupných korpusů, nenašli jsme ho ani ve vyhledávácí morfeo. Z. Rusínová 

(1992, s . 25) píše o tom, že jako limitující faktor se obvykle v mluvnicích uvádí i 

v lokálu zakončení substantiva; tj. alternující konsonanty mají dávat přednost 

koncovce -u. Je-li však koncovka součástí slovotvorného formantu, následuje 

pouze koncovka -u (protějšku, výsledku, prostředku). Není-li, a také v případech 

neprůhledného tvoření, koncovka kolísá (Šmilauerovo užití slova jazyk v názvu 

učebnice Nauka o českém jazyku proti užívanému Nauka o českém jazyce). 

Frazeologizované Co na srdci, to na jazyku se v korpusu vyskytuje sedmkrát, a to 

vždy v podobě ...na jazyku. 

209. „program", 262. „klub", 265. „důvod", 269. „stav", 296 „názor" 

Jejich lokálové podoby s koncovým -ě nejsou doloženy v žádném ze zdrojů, 

nekolísají. Koncovka -ě je zde velmi antiintuitivní a nepravděpodobná. 

301. „zápas" 
ẑápase; 2 6 4 4 

zápasu 8 3 

v 1 3 3 2 
4 0 1 

[\T~~ 3 4 2 
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ve 254 
při 111 
Ve 101 
Po 95 
na 35 
o 34 
Při 17 
Na 4 
0 1 

Korpusová data jasně potvrzují, že zde platí rozdělení na koncovku základní a 

periferní. Dominantní je vazba v/ve + rozvíjející přívlastek/přívlaskty + zápase ve 

významu sportovního utkání. Zápasu se vyskytuje celkem třiaosmdesátkrát, z toho 

však osm dokladů je genitivních, značených jako lokály. Převládá opět předložka 

v/ve (viz tabulka). 

V 29 
po 13 
ve 10 
o 8 
při 7 
v 6 
na 5 
Po 3 
Ve 1 
Při 1 

Mezi předložkou a substantivem jsou pouze tři výskyty nerozvitých spojení. 

Okrajová předložka na se objevuje často ve spojení „nepřímém" (kdy se o zápasu 

jen hovoří. Byl jsem tam na přátelském zápasu s Brazílií). Zajímavá je statistika u 

syntagmatu řeckořímský zápas. S jeho lokálem se v korpusu setkáme dvacetkrát, 

s výjimkou jednoho případu jde vždy spojení řeckořímském zápase. Řeckořímském 

zápasu je užito jen jednou, a to s okrajovou předložkou při. Ta se v těchto dvaceti 

nálezech vyskytuje dvakrát, jednou ve spojení řeckořímském zápase, jednou 

zápasu Mohli bychom tedy uvažovat o tom, že existují určité sémantické a 

syntaktické kontexty a že výskyt koncovky spíše periferní (zápase) je v nepříliš 

frekventovaných výskytech naopak typický. 
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314. „bod" 
bodě w47 
bodu 176 
Bodu 1 

v 498 
na 191 
v 137 
o 29 
ve 26 
po 19 
Na 15 
0 4 
Ve 3 
Při 1 
Po 1 

U tohoto substantiva jsme zvolili ještě další dotaz; zajímaly nás totiž nejčastější 

kolokace. Za relevantní jsme přitom považovali výskyt alespoň pěti nálezů (v 

tabulce, která následuje, končíme u pozice 3 výskytů). 

v tomto bodě 167 
na mrtvém bodě 124 
v tomto bodě 76 
v j ednom bodě 42 
v tomto bodu 17 
v určitém bodě 17 
v každém bodě 12 
v libovolném bodě 12 
v j ednom bodě 11 
na nejvyšším bodě 10 
Na mrtvém bodě 9 
v j ediném bodě 8 
v daném bodě 7 
"po j ednom bodu 7 
v bodě A 7 
v mrtvém bodě 6 
v některém bodě 6 
ve výchozím bodě 6 
v posledním bodě 6 
v kritickém bodě 6 
v tomto bodu 5 

[vZZZ něj akém bodě 5 
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na nejvyšším bodu 5 
o tomto bodu 5 
v kulminačním bodě 4 
v tom bodě 4 
v tom bodu 4 
v prvním bodě 4 
v nejnižším bodě 4 
v určitém bodu 4 
v nejvyšším bodě 4 
na každém bodu 4 
o tomto bodě 3 
na bodu mrazu 3 
v dalším bodě 3 
v předchozím bodě 3 
v nejvyšším bodu 3 
v prvním bodě 3 
v j ednom bodu 3 
v posledním bodě 3 
v tomhle bodě 3 
v j ediném bodu 3 

Nejtypičtější kolokací je tedy na + mrtvém + bodě (tedy frazeologizmus) 

následovaný v + tomto + bodě (a tedy opět frazeologizované užití). Analyzované 

substantivum se užívá ve třech významech: 1. bod ve významu prostorovém, 

geometrickém; 2. bod ve významu časového horizontu a 3. bod ve významu 

deiktickém (ve smyslu odkazování k nějakému bodu, např. referátu). Ve všech 

třech významech můžeme jako základní označit su f ix -á Frazeologizované spojení 

bod po bodu jsme v ČNK našli pětadvacetkrát, vždy s koncovým -u (viz tabulka). 
Bod po bodu 24 
Bod po bodu 1 

Platí tedy, že mezi nejčastěji užívanými předložkami v a na a substantivem stojí 

alespoň jeden přívlastek, a pak se vyskytují se základní koncovkou -ě. Výskyt 

okrajové koncovky -u je proti -ě víc než čtyřikrát menší, přesto není natolik 

perfiferní a ojedinělá, aby byla užívána výjimečně. Za základní bychom ji mohli 

dokonce považovat pro syntagma po + bodu, a to zejména v těch případech, kdy 

označuje „počitatelnost" konkrétního jevu (projedem si to bod po bodu), a pak ještě 

ve významu „klasifikačním, sportovním" (dostali po bodu, připsali si po bodu). 
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Budeme-li sledovat kolísání lokálových sufixů -u/-ě v těch případech, které jsou 

doloženy v korpusu po jednom, maximálně dvou nálezech, zjistíme naoapk, že u 

těchto méně frekventovaných spojení téměř nelze stanovit, která z koncovek je 

základní a která okrajová. Jak ukázala korpusová statistika, jde zhruba o poměr 1,3 

: 1 ve prospěch koncovky -ě. Dá se tedy zobecnit, že ve frekventovaných výskytech 

se koncovka -u vyskytuje čtyřikrát častěji než -ě; naopak v těch nefrekventováných 

je stav téměř vyrovnaný, a tedy čím okrajovější kontext, tím četnější -u. 

320. „soud" 
Pozn. V korpusu jsme samozřejmé mohli zadat dotaz v té podobě, jak je uváděn v publikaci Jak využívat 
Český národní korpus (Fr. Čermák, R. Blatná: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: 2005, s. 102) 

[( lemma="soud")&(tag=".. .S6.*")| 
a dostali bychom 792 nálezů, tedy podstatně víc, než je našich 281 dokladů (viz první tabulka, 263 + 18). 
Při podrobné kontrole a manuální práci s takto vytvořeným širším subkorpusem jsme však zjistili, že jsou 
v korpusu mylně uváděny i tvary přechodníků aj. Podobnou poznámku bychom mohli uplatnit i u 
následujícího analyzovaného substantiva obchod - mezi lokály zde byly řazeny i tvary genitivní 
(obchodu). 

soudu 263 
[soudíš 18 

97 
na 80 
o 38 

15 
14 
14 

v 10 v 5 
ve 4 
"Při 3 
GZZZT 1 

Základní je koncovka -u, koncovka -ě se svými osmnácti nálezy tvoří přibližný 

Poměr 1 : 7. Je natolik dominantní, že je zbytečné sledovat, tendenci jejího výskytu, 

a to ať už v tohoto substantiva ve významu orgán hájící právní normy s pravomocí 

rozhodovat nebo ve významech dalších: rozsudek, úsudek, hodnocení (srov. 
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Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, s. 402). V těchto zřetelně 

„neproporcionálních" případech je zajímavější sledovat a popsat výskyt koncovky 

okrajové, tedy -ě. Ta se vyskytuje - jak ukazuje tabulka na s. 140 - pouze 

s předložkou na a ve většině případů v tomto „vzorci": na + přívlastek + soudu. 

Z osmnácti dokladů se plné dvě třetiny vyskytují v tištěných denících (a vždy jen 

s předložkou na). Podoba soudě je navíc i tvarem pro přechodník - nabízí se tedy 

hypotéza, zda není možné uvažovat v tomto případě o tom, že volbu koncovky zde 

okrajově neovlivňuje i parametr slovnědruhový. Navíc stojí za povšimnutí, jak se 

chová toto substantivum ve vztahu k vokalické harmonii. O té se zmiňuje I. Poldauf 

(zde např. s. 81) ve spojitosti s A. Jedličkou, který ji charakterizoval jako jakousi 

nechuť češtiny mít v šestém pádu vedle sebe dvě -e (vřese). Naše sledování 

substantiva soud s diftongem -ou- i jiných podstatných jmen s kořenným -ou-

(proud - o proudu) naopak vokalickou harmonii potvrdilo víc než disharmonii. 

Frazeologizované spojení po mém soudu je v korpusu zastoupeno 

třiadevadesátkrát, vždy s koncovým -u. 

w<3 + soudu# Korpus : s y n 2 0 0 0 , . _ , „ , „ , * . » , , , 
[(word=" [w] ") I (word=" [W]e") | (word=" [Nn]a") | (word=" [Oo] ») | (word=" [Pp] n " ) I (wo 
rd="[Pp]o")] [ t a g = " [ P C A ] . . S 6 . * " ] { 0 , 5 } [(lemma="[sS]oud") & ( t a g = " . . . S 6 . * " ) ] 
P f i l t r - [Ss]oudě 

1 
2 

<na našem soudě> — 1 
2 <na soudě> 
3 <na obchodním soudě> 
4 <na městském soudě> 

_5_ 
6 
7 

_8_ 

<na městském soudě> _5_ 
6 
7 

_8_ 
<na Krajském soudě> — 

_5_ 
6 
7 

_8_ 
<na Městském soudě> 

_5_ 
6 
7 

_8_ <na pražském městském soudě> 

_5_ 
6 
7 

_8_ 
<Na krajském soudě> — 
<Na olomouckém soudě> 

-iuLi <na okresním soudě> 
<na obchodním soudě> 

J j i <na Krajském soudě> 
JLli_<na Krajském soudě> 
-ULi <Na okresním soudě> 
JjLL_<Na blanenském soudě> 
JlZI soudě> 
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m r <na okresním soudě> 

330. „obchod" 

obchodu 652 
obchodě 629 
OBCHODĚ 1 

v 530 
o 384 
ve 131 
na 114 
v 67 
při 17 
Ve 13 
Na 10 
PO 8 
Při 4 
0 4 

Velmi „vyvážené kolísání" obou lokálových koncovek, v podstatě 1 : 1 , 

s nejčastěji se vyskytující předložkou v/ve. Parametry volby konkrétní koncovky 

lze stanovit stěží: syntaktické kritérium rozdílu mezi předmětem a příslovečným 

určením místa (bavili se o novém obchodu/ě x koupili to v obchodě/u) zde uplatnit 

nelze. Naplňuje se zde však vokalická „harmonie" v tom smyslu, že samohláska 

zadní řady (obchod) se zde vyskytuje častěji v kombinaci s koncovým -u, tedy opět 

samohláskou zadní. Lokálová podoba s vokálem řady přední (obchodě) není tak 

častá. Přesto - zdá se - není volba koncovky jen náhodná. Při detailnějším 

zkoumání zjišťujeme, že tvar obchodě se užívá převážně v prostorovém smyslu, 

tedy ve významu označení konkrétní místnosti, konkrétního prodejního místa; tvar 

obchodu funguje naopak víc jako abstraktum (ve volném obchodu) často 

s předložkou o. Srov. následující tabulku, která přináší nejčetnější kolokace. V 

syntagmatu v mezinárodním obchodě je tvar obchodě užíván nejčastěji sice jako 

abstraktum, ale s koncovkou -ě, většinou však s předložkou v s větněčlenskou 

Platností příslovečného určení místa (sektáváme se s tím v mezinárodním obchodě), 

nebo přívlastku neshodného (překážky v mezinárodním obchodě). 
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o volném obchodu 217 
v zahraničním obchodě 84 
v mezinárodním obchodě 35 
v zahraničním obchodu 31 
ve vzáj emném obchodu 29 
ve vzáj emném obchodě 25 
o zahraničním obchodu 24 
v j ednom obchodě 18 
na světovém obchodu 17 
v me z i ná rodn ím obchodu 15 
ve světovém obchodu 15 
v obchodu s 14 
v každém obchodě 13 
o volném obchodě 12 
ve svém obchodě 11 
v zahraničním obchodě 11 
o zahraničním obchodě 11 
o mezinárodním obchodu 11 
v tomto obchodě 11 
na zahraničním obchodu 10 
na zahraničním obchodě 10 
v Obchodě , 9 
o Vzáj emném obchodu 9 
v Obchodě s 9 
v Agrárním obchodě 9 
ve Světovém obchodě 8 
v Obchodě 7 
na Celkovém obchodu 7 
ve Specializovaném obchodě 7 
v Místním obchodě 7 
v Obchodě se 6 
na Celkovém zahraničním 6 

O nemožnosti přesněji definovat parametry volby koncovky svědčí zcela 

vyrovnaný výskyt spojení ve vzájemném obchodu (25x) proti ve vzájemném 

obchodě (24x). Nejde nám teď o to, že ze statistiky jsme získali celkem 49 

kolísajících variant, zatímco v korpusu jich je 55, jako spíš o to, že v obou 

podobách (obchodu/obchodě) jde vždy o abstraktum, u něhož volba koncovky je 

spíše opravdu nahodilá, jak to dokládají zdroje (nejčastěji se toto spojení vyskytuje 

v Hospodářských novinách, celkem 37x, z toho 20x v podobě obchodu, 17x 

obchodě pokaždé ve významu abstraktím). 
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371. „obraz" 

Obraze 229 
Obrazu 104 

v 122 
Na 91 
v 40 
0 24 
Ve 20 
Na 17 
Při 5 
Ve 5 
Při 5 
Po 3 
0 1 

Stav kolísání -u/-e je 2 : 1 . Připojená tabulka ukazuje, že nej frekventovanější 

kolokace se vyskytují se dvěma předložkami v/ve a na. Samo substantivum obraz 

může označovat konkrétní plátno, malířský výtvor, nebo se může užívat ve 

významech přenesených (obraz společnosti, krevní obraz). 

na_ 
ve 
na_ 
v 

v 

Krevním 
Tom 

Tomto 
Troj rozměrném 
Krevním 
Svem 
Klinickém 
Krevním 
Klinickém 
Jej im 

obraze 
obraze 
obraze 
obraze 
obrazu 
obraze 
obraze 
obraze 
obrazu 
obrazu 
obraze 

| Tomto lobrazu __ 

Pro označení významu adverbiálního se užívá často podoby obraze a tehoz 

tvaru se užívá i pro vyjádření předmětu, resp. atributu (Pokračovala v práci na 

svém obraze). Spojení předložka na + substantivum obrazu se užívají ve významu 

adverbiálním, převládá podoba na obrazu (co je na obrazu zobrazeno). Zcela 

okrajová je předložka při. Té se zde užívá ve významu podmínkovém (při 

černobílém obrazu dodává kamera na svých výstupech). Korpus dokládá třikrát při 

obraze, dvakrát pak při obrazu Nejvíc toto substantivum kolísá v beletrii (našli 

jsme příklady, kdy jeden autor volí pokaždé jinou koncovku pro vyjádření 
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příslovečného určení místa). Frazeologizované „ být v obraze " užívané ve významu 

být o něčem zpraven se vyskytuje výhradně s finálou -e (v obraze), zatímeo 

„televizní" frazeologizmus být v obrazu ve smyslu být v záběru kamery se uzuálně 

užívá se sufixem -u (v obrazu). 

415. „hlas" 
hlase 153 
hlasu 34 

v 106 
V 29 
PO 17 
na 14 
ve 10 
o 5 
ve 3 
Po 2 
při 1 

V i ei ím Hlase 55 
V i ei ím Hlase 17 
V mém Hlase 12 

i ednom Hlasu 5 
v tom Lase 5 
v -i p.-í í m Hlasu 3 

svém Hlase 3 
Wa j ediném Hlasu 3 

Naprostá většina nálezů se vyskytuje s předložkou v + atribut + hlase, přičemž 

této podoby se užívá zejména tam, kde má uživatel na mysli hlasivkami vytvořený 

zvuk. Podoby hlasu se objevují často tam, kde jde o vyjádření rozhodnutí při 

hlasování, a jak ukazuje tab. na s. 145, užívá se i v případech označujících 

konkrétní hlas jednotlivce. V těchto případech však není vyloučena ani podoba 

hlase, a zde dochází k nej častějšímu kolísání. 
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# Dotaz 
[(word="[Vv]")|(word="[Vv]e")I(word="[Nn]a")I(word="[Oo]")I(word="[Pp]ři")|(wc 
rd="[Pp]o")] [tag=" [PCA] ..S6.*"] {0,5} [ (lemma=" [Hh]las") & (tag=". ..S6.*")] 
# Expanze : 
[(word="[Vv]")|(word="[Vv]e")I(word="[Nn]a")|(word="[Oo]")I(word="[Pp]ři")|(wo 
rd="[Pp]o ") ] [tag="[PCA] . .S6.*"] {0,5} [ (lemma="[Hh]las") & (tag="...S6.*")] 
# Kroky: 
# > Query : 
[ (word="[Vv] »)I (word="[Vv]e")|(word=" [Nn]a") | (word="[Oo]")I (word="[Pp]ři")I (wo 
rd="[Pp]o")][tag="[PCA]..S6.*"]{0,5}[(lemna="[Hh]las") & (tag="...S6.*")] 
# > P- f i l t e r : "[Hh]lasu" 

^ototUi <Po vřiskavém hlasu> . Chvíli 
: vyloučil . " <Ve Wolfově hlasu> se ozval 

•i: bvla <v Alexandřině hlasu> netečnost 
4 : stesku <po silném hlasu> , i 
5: Jedovatost <v Dianině hlasu> měla 
6: Melanie a <v jejím hlasu> zazněla 
7 : skrýt <ve svém hlasu> l í tos t 

-—i vubRC <v jpjlm hlasu> zazněl a: tváři i <v hlasu> , když 
10 : 
11: 

stránky . <Po jednom hlasu> pak 10 : 
11: Devítce a <po jednom hlasu> zbylo 
12: číslo 6 a <po jednom hlasu> získala 

-¿¿i. hlasů , <po jednom hlasu> získala 
14 : —______ duši i <po Tvém hlasu> s pří zvukem 

Chór <v jediném hlasu> , hlas 16: místě <0 hlasu> , jeho 17: 
T i 7 
T9T 

záleží <na každém jednom hlasu> . Místopředseda 17: 
T i 7 
T9T dostaly <po jednom hlasu> dvě 
17: 

T i 7 
T9T speciálně <0 vnitřním hlasu> , protože 
20: jsem <na svém hlasu> pracoval 
-¿¿i. rozsahu . <V tenorovém hlasu> je velké 
22: 
"23? závisela <na jediném hlasu> jednoho 22: 
"23? měla <ve svém hlasu> , " 24 : 
¿57 
¿ 6 7 

touží <po silnějším hlasu> především 24 : 
¿57 
¿ 6 7 kolegyně a <v jejím hlasu> se mísí 
24 : 

¿57 
¿ 6 7 když <po hlubokém hlasu> Petra 27: Mandlíkovou <při jednom zdrženém hlasu> skončila 
28: nich <na každém hlasu> , na 28: 

čtyřicítku . <Po jednom hlasu> obdrželi 30: mluvit i <0 vláčném altovém hlasu> propůjčovaném 
_3l: ____uklouzl jen <na jediném hlasu> starého _32: postavené <na Gavinově hlasu> , který 
33 : s to j í c í <na jediném hlasu> není [_34_: radě <po jednom hlasu> . Dále 

Základní je tedy koncovka -u pojící se zejména sprepozicí v. Okrajové, 

nefrekventované předložky po a při se vyskytují jen ve spojeních po/při + hlasiju I 
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v tomto případě se nám potvrdilo, že je vhodnější zadávat složitější typ 

„předložkového" dotazu, než ten, který se nabízí: 

f(lemma= "[Hlt]las ")& (íag= "....6.* ")] 

a který nám poskytne celkem 895 nálezů. Ve skutečnosti i zde je spoustu 

nepřesností v tagování (oslovení hlase, podoby hlasech, hlasů, genitivní tvary hlasu 

jsou značkovány jako lokály). 

416. „závod" 

závodě 1903 
závodu 237 
Závodě 5 
Závodu 4 
ZÁVODĚ 1 

V 811 
ve 252 
V 201 
při 97 
PO 88 
na 57 
Ve 49 
Při 
Po 

26 
21 

0 
Na~ 
0 

7 
2 

V ' 

v 
V ' 
V 

~Ve 
~v<r~ 
V 

Polohovém* 
Polohovém 
Polohovém 
Polohovém 
Polohovém 
Polohovém 
Stíhacím 
Stíhacím 

Závodě 
Závodě 
Závodě 
Závodě 
Závodě 
Závodě 
Závodě 
Závodě 
Závodu 

na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
družstev 
Světového 

400 
200 
100 
400 
200 
100 
Čtyři 
Na 
Poháru 

M 
M 
Metrů 
Metrů 
Metrů 
M 
Kilometry 
4 
V 

10 
8 
8 
6 
5 
5 
4 
4 
3 

V 
vT~ 
v 
V 
vT~ 

Úvodním 
Druhém 
Každém 
Nedalekém 
Vytrvalost 

Závodě 
Závodě 
Závodě 
Závodě 
Závodě 

Světového 
Českého 
a 
se 
na 

Poháru 
Poháru 
Nejsem 
Učili 
15 

V 
V 
Si 
Jugoslávští 
Km 

3 
3 
2 
2 
2 

Desetikilo 
metrovém 

Závodu v Běchovicíc 
h 

2 
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Ve Španělském Závodě Nissan Motor Iberica 2 
Ve Veslařském Závodě prolomil Ochrannou Bariéru 2 
v Úvodním Závodě SP Běžkyň Na 2 
v Novém Závodě ve Frenštátě Pod 2 
v Bodovacím Závodě na 120 Kol 2 
v Závěrečném Závodě ve Španělsku Na 2 
v Úvodním Finálovém závodě Zen Druhého 2 
v Rychlostní 

m 
Závodě na 7.5 Km 2 

Ve Stíhacím Závodě na 4 Km 2 
Ve Druhém Závodu ME Do Vrchu 2 
Ve Vytrvalost 

ním 
Závodě na 24 Hodin 2 

V Úvodním Závodě Českého Poháru V 2 
V Bodovacím Závodě Jako Spoluj ezdce 2 
Ve Druhém Závodě Světového Poháru Dálkových 2 
V Sobotním Základním závodě Nastřílel 593 2 
Po Štafetovém Závodě ! Celý Rok 2 
V Novém Závodě GM V Thaj sku 2 
V Sedmém Závodě Českého Poháru Silničních 2 
Ve Svém Varšavském závodě Zaháj i la Výrobu 2 
Na Lesním Závodě Dobříš Jelenec 2 

Za základní lze považovat předložku v/ve ve spojení susbstantiva s lokálovou 

koncovkou - á Toto schéma nejvíc vyhovuje použití substantiva závod ve významu 

abstraktním (soutěžní klání, viz výše poslední tabulka nejčetnější kolokací). Jediná 

jiná předložka vyskytující se zde je po a poslední řádek dokládá spojení velmi 

Progresivní české předložky na se substantivem závod ve významu konkrétním (na 

Lesním závodě Dobříš). 
Zajímalo nás, jak bude vypadat stav u méně frekventovaných výskytů předložek 

a tvaru závodu - o tom viz zkrácená tabulka. 

v Azovském Závodu Ještě 1 
V Odštěpném Závodu DATIS 1 
Pri Prvním Závodu Hned 1 
v Závěrečné Čtvrtině Závodu 1 
"pít~ Celoevropském Závodu V 1 
v Posledním Závodu Ve 1 
" ÍT - Etapovém Závodu Bohemia 1 
V • Cyklistickém Závodu Míru 1 

Závěrečném Závodu Superkrosové 1 
V Pátém Závodu Světového 1 
~Na Silničním Cyklistickém Závodu 1 
"v Mexickém Závodu Volkswagenu 1 

Druhé Třetině Závodu 1 
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v Lyžařském Závodu Birkebeiner 1 v Polském Závodu V 1 
Po Květnovém Závodu Kolem 1 v Tomto Závodu Nakonec 1 v Tradičním Závodu Naděžda 1 v Těžkém Kopcovitém Závodu 1 
V Dálkovém Závodu V 1 

Místním Textilním Závodu 1 
V Olomouckém Závodu Farmak 1 v Sobotním Prvním Pohárovém 1 v Mnichovohradišťskm Závodu / 1 
V Polohovém Závodu Na 1 
Ve Stejném Závodu Zen 1 
V Prezidentském Závodu Byla 1 
Pri Čtvrtečním Halovém Závodu 1 
Ve Finálovém Závodu Na 1 
Při Závodu Mistrovství Evropy 1 
Pri Předchozím Závodu Na 1 
U Novém Závodu Jsem 1 v Následuj ícím Bodovacím Závodu 1 v Hendikepovém Závodu Se 1 
Na Úvodním Závodu Světového 1 
Po Třetině Závodu Se 1 
V Bratislavském Závodu Koncernu 1 
V Sobotním Pohárovém Závodu 1 
Ve Svém Prvním Vloženém 1 
¿£1 Plaveckém Závodu Na 1 
Ve Slavném Závodu V 1 
ťrí Druhém Závodu Evropského 1 
Ve Dvanáctém Závodu MS 1 
¿ r i Pražském Závodu V 1 
Nd Nejprestižnějším Cyklistickém Závodu 1 
Ve Třetině Závodu Se 1 
Nd Etapovém Závodu Na 1 
Po Předposledním Závodu Seriálu 1 
Tři Vlastním Závodu f 1 
V Úvodním Závodu SP 1 
Po Francouzském Závodu Absolvujeme 1 
v Dalším Závodu ME 1 
V " Mezinárodním Etapovém Závodu 1 

V okrajových frekvencích se tedy vyskytují všechny lokálové předložky. 

Podstatného jména závod (závodu) se opét nejčastéji užívá ve významu abstrakním. 

Mohli bychom tedy zobeenit pro toto substantivum tuto „lokálovou tendenci": v 

lokálu se substantivum závod užívá nejtypičtěji ve významu abstrakním v podobé 

^odé. bez ohledu na to, označuje-li syntakticky adverbiále (V evropském závodě 

"*/ početné zastoupení běžkaři), nebo objekt (Bavili se s trenérem o závodě 

běžkařů). Podoba závodu je periferní, ne však vyloučená, její užiti je spíš atypické. 
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Neexistuje žádná podrobnější studie, nelze však vyloučit hypotézy, že v dobách 

před listopadovým převratem obě lokálové varianty závodě/závodu sloužily lépe 

k sémantickému rozlišení konkréta : abstrakta (ve výrobním závodě - v závodu 

družstev ve sjezdu). Označení „závod" bylo dnes nahrazeno slovy firma nebo 

společnost. I ve spojení s okrajovou předložkou o je základní koncovkou -ě (a opět 

pro označení soutěžního klání). 

Pozn. Do tabulek se nálezy uložily s velkými písmeny. 

Zjišťujeme-li parametry kolísání koncovek -ě/-u v nerozvitých spojeních 

(předložka + závodě/u), zjišťujeme identické tendence variantnosti jako 

v případech rozvitých syntagmat. Navíc lze konstatovat, že se v tomto případě 

uplatňuje velmi dobře zákon o střídání samohlásek zadní a přední řady (závodě) 

proti nefrekventovanému (závodu), tedy dvěma zadním labializovaným vokálům. 

467. „náklad" 

Podle ČNK toto substantivum nekolísá, v šestém pádu je základní koncovka -u. 

Při zadání word= "nákladů zjistíme tři výskyty tohoto substantiva, které však jsou 

tagovány jako morfologicky nerozpoznatelné, neznámé. Ze sto dvaceti sedmi 

nálezů se celých sto šest pojí s předložkou v/ve + přívlastek + nákladu, a to nákladu 

ve významu abstraktním (např. mzdovém) nebo konkrétním (uhlí). Jako konkréta 

fungují častěji v singuláru, jako abstrakta v plurálu (o výdajových nákladech). Jak 

Předchozí substantivum závod, tak i náklad jsou zakončeny na dentálu -d, přesto 

však vykazují rozdílné výsledky. Zatímco závod má v lokálu jako základní 

koncovku -ě a -u je jako variující sufix okrajový, ale možný, u nákladu vítězí -u a 

alternativní koncový morfém -ě je téměř vyloučený a natolik periferní, že nelze o 

kolísání téměř hovořit. O tom, proč tomu tak je, lze vyslovit jen hypotézy. Jednou 

z nich by mohlo být to, že jistý vliv tu může sehrávat i slovotvorný systém. U obou 

substantiv je finála d součástí slovotvorného základu i slovotvorného formantu 
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(srov. Rusínová 1992, s. 25). Zatímco však -klad- jako slovotvorný základ existuje 

i samostatně (klad ve významu pozitiv) a v lokálu tedy s podobou kladu, -vod-

nikoli. Bylo-li by tomu tak, otázkou by zůstalo, proč závod (konkrétum i 

abstraktum) má jako základní koncovku šestého pádu -ě, zatímco např. takový 

návod (abstraktum), lišící se pouze prefixem ná-, -u. (Ze všech nalezených 

dokladů se v korpusu objevila vždy lokálová podoba návodu.) Stejně tak například 

i slovo původ vykazuje poměr 127 u : 0 ě; a jiné maskulinum průvod 78 u : 2 ě. 

Vliv tu jistě hraje i rozlišení na konkréta a abstrakta. 

Podobně jsme zjistili, že u substantiv obsahujících slovotvornou bázi -klad-

platí obecně, že v lokálu mají jako základní koncovku -u, -ě se objevuje okrajově. 

Například u substantiva základ je poměr 2012 : 87 ve prospěch -u. 

564. „proces" 

Jde o podstatné jméno, které prakticky nekolísá. V korpusu najdeme celkem 

1017 dokladů, z toho však jen šest z nich je ve tvaru procese (a z těchto šesti jsou 

tři nálezy ve slovenských textech). Základní koncovkou je tedy -u. 

597. „svaz" 

Osm set sedmdesát sedm nálezů, všechny mají jako základní koncovku -u. 

Korpus podává jeden doklad pro tvar svaze. Nejčastějším syntagmatem je v/o + 

Přívlastek + svazu (v/o Sovětském svazu). 
605. „dopis" 

piopTii"" 

367 
171 
150 
37 
22 
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po 15 
0 10 
na 8 
Po 7 
Na 2 

Korpusový výsledek poměrně přesvědčivě ukazuje, že jedna koncovka se 

zřetelně preferuje, druhá „přichází v úvahu" zhruba v poměru 1 : 9. Při 

důkladnějším rozboru zjišťujeme, že ve frekventovaných i nefrekventovaných 

výskytech jde vždy o jistou tendenci v užívání té které koncovky, o jistou proporci 

v distribuci. V žádném případě nelze přesně stanovit parametry užití -e nebo -u. 

Dominantní předložkou je v/ve. 

Jak dál ukazují následující dvě tabulky, při užívání podoby dopisu je základní 

předložkou v/ve. Pro nefrekventovaný výskyt předložek pak platí, že se jich užívá 

častěji s koncovým -u. Skupiny frekventované i nefrekventované se vyskytují často 

s rozvitými přívlastky. Výskyt nefrekventované koncovky -u je vyšší v okrajových 

kontextech, a nejčastěji v textech publicistických nebo beletristických (vědecko-

naučných). 

122 



110 

v Doprovodném dopisu 1 
Na Dopisu je 1 
Po Tom prvním 1 
Po Strýčkově dopisu 1 
Po Bohrově Otevřeném 1 
Po Listopadovém dopisu 1 
Po Tvém včerej ším 1 

656. „jazyk" 
Jazyce 846 
Dazyku 213 

v 749 
o 123 
ve 110 
v 38 
na 32 
Ve 4 
PO 2 
0 1 

Distribuce obou variantních koncovek -e/-u zhruba odpovídá poměru 1 : 4. 

Největší počet dokladů je u spojení v + přívlastek + jazyce. Naopak ve spojení 

Předložka + substantivum má často toto substantivum tvar jazyku. Jak ukazuje 

následující tabulka, v bezpřívlastkových spojeních jde o vyvážený poměr obou 

koncovek, téměř 1 : 1 . Zatímco tedy v rozvitých spojeních lze hovořit o kolísání, 

v němž převažuje koncovka -e, pak ve spojeních bez přívlastků je stav téměř 

vyrovnaný. 
J_azyce 493 
Jazyku 374 

Jak dokládá tato tabulka, v syntagmatech bez přívlastku se na druhé místo 

dostala předložka na. Jistý vliv zde jistě hraje i fraezologizmus co na srdci, to na 

jazyku (v korpusu doloženo 7x). 
v 509 
Ti ~ 244 

" ~ 6 2 

V 30 
"NÍ7~ " 9 
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po 9 
0 5 

Navíc lze vysledovat i jistou tendenci pro rozlišení tohoto substantiva ve 

významu abstraktním (český jazyk, programovací jazyk) od konkrétního (orgán 

v dutině ústní). V případech abstrakt lze hovořit o tendenci volit v lokálu koncovku 

-e, u konkrét naopak -u, a jak se zmiňuje VI. Šmilauer (1972, s. 151n), u slov 

majících v genitivu -a, lze v lokálu často předpokládat -e (na dvoře, na klíně), a dál 

např. ve tvarech jako na ostrově, ve sklepě. U s u b s t a n t i v a ; ^ j ako části těla uvádí 

(tamtéž, s. 152) v genitivu variantně -u/-a, v lokálu pak -u/-e. Z korpusu lze zjistit, 

že jazyk ve významu lidský orgán má v lokálu častěji koncovku -u. U slov 

zakončených nag, h, ch, k, r je častější -u nevyvolávající palatalizaci, ovšem jsou 

slova, kde toto pravidlo neplatí (potok, rybník, trávník, kožich). Možné jsou i vlivy 

syntaktické (setkáte se s tím v jazyce princezen - diskutovat o jazyku jako o 

symbolu národa), tedy -e zřejmě tam, kde jde o příslovečné určení (místa); -u pak 

ve funkci objektové. 

Český jazykový atlas (4) nesledoval výskyt přímo tohoto substantiva, ale 

jiných, zakončených na zadopatrové -kJ-cK a sice potok/kožich (srov. ČJA 4, s. 

132). Zatímco se obecně uznává, že starší (původem koncovka o-kmenová) -e se 

drží častěji na Moravě, novější -u (od u-kmenů) pak v Čechách, pak u slova potok 

je situace jiná. V českém i moravském (až na výjimky) lokálu převažuje podoba 

Potoce. (V lidové písničce je jen v potoce se voda točí). U podstatného jména 

kožich je možné zejména v Čechách počítat v lokálu s podobou kožichu (na 

trávníku aj.). Tvary na -e se zde znatelně omezují. 

684. „stůl" 
stol i 722 

J tp íu " 14 
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na 587 
Na 85 
po 21 
v 17 
ve 8 
při 7 
v 5 
o 4 
Po 2 

Slovo stůl poskytuje tyto výsledky. Tvar stole je jasně základní, s poměrem 

výskytu 1 : 52. Dominantní strukturou z kvantitativního hlediska je spojení na + 

přívlastek/přívlastky + stůl. Předložka na je pro toto substantivum základní, a to 

především sémanticky (něco se nachází na stole). Za zmínku rozhodně stojí naše 

nová korpusová zkušenost. Zdálo se nám totiž, že celkem pouhých 736 lokálových 

nálezů (722 + 14) tvaru stole/stolu je nedostačující. Zadali jsme tedy značně 

redukovaný dotaz bez morfologické charakteristiky v podobě [Nn]a [Ss]tol[eu] a 

dostali jsme 1740 nálezů spojení na stole proti jedinému na stolu (na stolu Páně). 

Otázku, proč se i tyto nálezy nezobraz í při zadání původního dotazu, jsme si sice 

kladli, ale neřešili. Spolu s dalšími připomínkami a celou prací bude předána 

pracovníkům Českého národního korpusu. 

Při analýze tohoto substant iva jsme se v druhé části zaměřili na oněch 

okrajových č t rnáct výskytů na stolu. Následující tabulka přináší frekvenční 

distribuci tohoto spojení. 
pracovním 
kulatém 
večerním 
kulečníkovém 
kulečníkovém 
stolu 
upínacím 
j ednom 
úterním 

včerej ším 

Stolu 
Stolu 
Stolu 
Stolu 
Stolu 
Podporujícím 
Stolu 
Stolu 
kulatém (stolu) 
Stolu 
kulatém (stolu) 

i fnědávném [kulatém (stolu) . 

Vý^Tidk^ Í i k ^ j í ; ž^ ^ předložek. I 

v okrajových výskytech zůstala tou základní na, tvar stolu se vůbec nepojí 
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S predložkou v/ve (spojení ve stolu se tedy jako by vzpouzelo sémantickému 

vyjádření prostorového umístění uvnitř stolu). Je zde tedy na jednu stranu zřetelná 

snaha po vokalické harmonii předložky se jménem: ve stole raději než ve stoluj na 

stranu druhou lze pozorovat jistou nechuť skloňovaného substantiva kombinovat 

samohlásky zadní řady (stolu). (Je otázka, zdaje vhodné tento faktor uvádět - nedá 

se počítat se dvěma protichůdnými tendencemi, když můžeme rozlišit podmínky 

výskytu.) 

Navíc můžeme konstatovat, že tvar stolu se v lokálu často užívá ve smyslu stolu 

kulatého ve významu jednak adverbiálním, jednak i objektovém (uvedla to při 

kulatém stolu, řekla na kulatém stolu, ptal se po kulečníkovém stolu... Po stolu a 

židli se sháněl nejdříve), podoba stole je pak typicky adverbiální. 

Vazba slovesa s lokálem se dá v korpusu vyhledat také. Podobně jako Bermel 

(2004, s. 166) jsme i my zvolili následující dotaz: 
([lemma=" nechat"] [J {0,2} [word="[Nnla"][tag="A..S6.*"l {0,2} 

/tag- "NNIS6. * "/) 

Nejčastější nálezy svědčily pro spojení nechat na pokoji, pětačtyřicetkrát jsme však 

objevili syntagma nechat (ležet) na stole. Ve většině případů šlo o výskyty 

nerozvité, tedy nechat + na + stole. Stolu se nevyskytlo podle očekávání ani 

jednou. Ještě jen dodáme, že na internetu nejsou vůbec výjimečné tvary stůlu (o 

bohatém stůlu s občerstvením). Podobně tady lze nalézt i gentitivní podoby dumu, 

nebo lokálové kámen na kámeni. 

713. „koncert" 

Toto substantivum bylo jedním z šesti jmen, jež se objevila v našem dotazníku. 

Ten jsme během dvou let zadali studentům morfologického semináře a zjistili jsme 

tuto tendenci. Jedna koncovka (-u) se jednoznačně preferuje, výskyt druhé pak (-ě) 

je poměrně častý. Nešlo stanovit přesnou proporci ani parametry užití té které 
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koncovky, -u vítězilo; vždy však v textech tohoto schématu předložka + 

přívlastek/přívlastky + koncert. Zajímavé bylo, že v kontextech nerozvitých 

(předložka + koncert) se stav vzácně vyrovnával. 

Korpusové statistiky vypovídají takto. V prvních dvou tabulkách se dočteme, že 

typickou předložkou je na s tvarem koncertu. Frekvenční distribuce (není součástí 

tabulek) pak dokládá nejčastější kolokace. Koncertě se vyskytuje také poměrně 

často, zhruba v poměru 1 : 1,6; a ve významu adverbiálním (zazpívá na koncertě, 

setkají se na koncertě. 

JSgncertu 
.koncertě 
_Koncertu 
[koncertě^ 
.Koncertě 

na 
i í T -
Při 

408 
255 

288 
119 
73 
68 
37 
37 
14 
11 
11 
11 

N e j b ě ž ň ^ 

koncerty mohou být jedinečné, podzimní, benefiční, slavnostní, pražské, berlínské, 

živé...aj., tedy jakoby anonymní. Zapojí-li se do textu posesivní adjektivum, 

konkretizuje tím autora. A opět se můžeme setkat s vokalickou disharmonií. Máme 

tím na mysli to, že na BachovéL Beethovenové<± Bartókovej Mozartovej Brahmsovéi 

Mendelssohnove: koncertu je -« nepsaným pravidlem. Posesivní adjektivum 
s finálou -u + koncertu (na Bachovu koncertu) se v korpusu nevyskytuje. 

122 



115 

Zajímavé pro nás bylo sledovat výskyt konkrétní koncovky ve spojeních, v nichž 

se neobjevovalo žádné řetězení přívlastků. Chtěli jsme zjistit, jak se budou naše 

seminářová zjištění shodovat s těmi korpusovými. Zadali jsme tedy dotaz: 

[(word= "[Vv]")\(word= "fVvJe ")\(word= "[Nn]a ")\(word= "[Oo]")\(word= "fPp/ři 

") | (word="[Ppjo ")][(word= "[Kk]oncert[uě] ")/ 

a dostali jsme tyto výsledky (viz tabulka). Opět zde neřešíme, proč některé z takto 

získaných vyhledávek nebyly vyhledány v našem původním obecném dotazu. 

koncertě 395 
koncertu 342 
Koncertu 4 
Koncertě 4 

na 314 
Na 138 
po 131 
při 65 
ťo 4 0 
Při 17 
o 16 
v 13 
v 6 

5 

Stav se tedy jasně vyrovnal, téměř bychom mohli říct, že v případech, kdy toto 

substantivum není v lokálu nijak rozvíjeno, jde o velmi vyrovnané kolísání, zhruba 

1 : 1,15. Sledujeme-li dál navíc výskyt jednotlivých předložek, pak zjišťujeme, že 

Po okrajových předložkách v, o, při klesá užití koncového -e, a naopak -u je tu opět 

základním finálním morfémem. 

7 72. „národ" 

národě 
národu 

153 
24 

85 
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o 39 
na 27 
V 12 
Ve 9 
0 3 
při 1 
po 1 

Ve 
V 

Tomto 
Našem 
Každém 
Izraelském 
Českém 
Českém 
Svem 

Národě 
Národě 
Národě 
Národě 
Národě 
Národě 
Národě 

14 
13 
11 
8 

Českém 
Českém 

Národě 
Na_ 

Na 

Národě 
Tomhle Národě 
Tomto Národě 
i českém | i— — ;— 

Standardním dotazem jsme z korpusu dostali celkem 177 nálezů, sto padesát tři 

v podobě národě, čtyřiadvacet s koncovým -u, Nejčetnější předložkou, jak ukazuje 

tabulka druhá, je předložka v/ve. Vyskytuje se ve víc než dvou třetinách všech 

dokladů a nejčastěji s jedním rozvíjejícím přívlastkem (tomto, našem) - viz třetí 

tabulka nejčastějších kolokací. Nefrekventovaná koncovka -u je v okrajových 

kontextech typická pro předložky o a /w a většinově se jí užívá ve významu 

konkretizujícím, o který národ jde (český, maďarský), často také ve spojení 

deiktickém (našem, tomto) nebo numerativním Gednom). Syntagma předložka + 

národu jsme objevili pouze jedenkrát. V nefrekventovaných výskytech se tedy 

mění pořadí předložek, resp. základní předložka v charakteristická pro 

frekventované nálezy, se v těch nefrekventovaných stává periferní, 

nefrekventovanou (pouze dva nálezy), zatímco předložky o a na jich mají obě 

shodně po jedenácti. Protože nás zajímalo, jak se bude toto substantivum chovat ve 

spojeních bez přívlastků, zadali jsme následující dotaz: 

"/Kv/' V i r ^ ^ r ^ "/Kv/,- 'V I "/O«/ | r ^ o r ^ " / /^ / ř / 

")\(word= "[Pp]o ")][(word= "[Nn]árod[uě] ")] 

Národu 
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Výsledek vyhledávání nás překvapil. Předpokládali jsme totiž, že ptáme-li se jen 

po těchto typech spojení, není možné získat větší počet vyhledávek než 153 (ě) a 24 

(u). Jak ukazuje první tabulka, pro podobu národu jsme dokonce získali o čtyři 

doklady víc. A je tedy otázka, proč tyto čtyři doklady není schopen standardní 

korpusový dotaz, pátrající po všech, tedy rozvitých i nerozvitých spojeních, 

vyhledat. 
národě 85 
národu 28 

Srovnáme-li frekvenci předložek u spojení bez řetezce přívlastků, zjistíme totéž 

pořadí, samozřejmě v jiné četnosti. 
v 
o 

£o_ 

V 
při 

75 
2 0 

Ďá~se~tedy ř í c t ^ e ^ o v o ^ ó ^ J ^ á j ^ o ^ k T a ^ í l o k á l o ^ T k ^ n c ^ k u ^ T 

Převažující strukturou je podle dat z ČNK spojení v + přívlastek + národě/u. 

V případech přímého spojení předložky s tímto substantivem zjišťujeme týž 

výsledek. Naopak ve výskytech nečetných, tedy s koncovým -u, jsou základními 

Předložkami o/na. Lze se domnívat, že vliv tu sehrávají i syntaktická kritéria, 

Protože jde často o výskyty přívlastkové (zrada na vlastním národu) nebo 

Předmětné (dopustil se na národu Wy>[dopus t i l se na kom? raději než 

adverbiální kde?]. Palackého spis má v názvu genitivní podobu Dějiny národu 

českého. 
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2. Variantní tvary vybraných šesti neživotných maskulin: dvouletý 

experimentálni průzkum versus korpusová data 

Na s. 113 se zmiňujeme o jednom (koncert) z šesti substantiv, která byla 

součástí naší ankety, v níž jsme sledovali, co všechno ovlivňuje volby koncovky. 

Vycházeli jsme přitom ze dvou pilířových studií. První z nich byla dotazníková 

akce, o které píše Kořenský (1972, s. lOn). Tou druhou pak dvě Bermelovy (1993, 

2004) studie. Sami jsme zvolili šest substanitv - typový hrad (srov. Bermel 1993, 

s. 192n), podtypový „český" les, podtypový „moravský" „ostrov", koncert, korpus 

a ve/m. 

Otázkou, kterou Bermel (2004, s. 163) začíná: Co nám řekne (a neřekne) ČNKo 

morfologické variaci v tvarech lokálu, jsme odstartovali náš výzkum i my. Nejdřív 

j s m e zadali s t u d e n t ů m úkol, aby zj ist i l i , j a k je zpracována problematika kolísání 

v lokálu singuláru v Pravidlech českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny a 

Slovn íku spisovného j a z y k a českého. Poté jsme je požádali, aby si tato slova spoji l i 

s lokálovými předložkami a snažili se postihnout/popsat, co všechno je ovlivní při 

volbě koncovky, a nakonec s a m o z ř e j m ě , aby uvedl i , která z koncovek je pro ně 

zák ladní a která o k r a j o v á . Ankety se zúčastnilo 49 studentů bohemistiky. Ti se také 

měli vy jád ř i t , zda je pro ně něk t e r á z lokálových podob na to l ik nepř i ja te lná , cizí, že 

by ji neužili nikdy (anebo by ji považovali za chybnou). 

Ke kritériím, která ovlivňují volbu varianty, studenti jednoznačně řadili: 
1 • vliv finály slovotvorného základu 
2- rozdíl syntaktický: předmět - příslovečné určení 
3- vliv předložky 
4- rozdíl mezi spojením přímým (předložka + substantivum) a nepřímým 

(Předložka + přívlastek/přívlastky + substantivum). Toto kritérium uvedlo 

Pouze 7 respondentů. Ostatní kritéria, o nichž píše Bermel (1993, s. 192 - 193), 

nebrali v potaz. 
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(Tabulka podává celkový přehled distribuce jednotlivých lokálových koncovek bez 

komentáře.) 

3. Výsledky výzkumu 
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4. Práce s korpusem - korpusová statistika slov „hrad", „ostrov", „koncert", 

«korpus" a „velín" 

HRAD 

Opět byl p r o b l é m se zvo len ím dotazu. Při zadání původn ího dotazu v podobě : 

")\(word=''[P pJo'')J[tag=' '[PCA J..S6. *"]{0,5}[(lemma="[Hh]rad") & 
(tag="...S6.*")J 

jsme dostali celkem 1020 vyhledávek. Po zadání dotazu jednoduššího, 

konkretizovaného nejdříve na tvar hradě, poté hradu ve tvaru: 

[(word= "[Hh]rad[ěu]") & (tag="...S6.*")J 

j s m e dostal i 1692 (-ě), respekt ive 106 (-u) nálezů tohoto substantiva, tedy zhruba o 

osm set víc. 

N a rozdí l od z m i ň o v a n é h o a ana lyzovaného s lova rok j e subs tant ivum hrad -

[Hhjradu p o m ě r n ě dobře označkováno Ge rozl išen genit iv hradu od lokálu hradu). 

V další části p ráce p r a c u j e m e s ne júp lně j š ím „subkorpusem" , a tedy s 1798 (1692 + 

106) nálezy. 

Nej Častější ko lokace subs tant iva hrad-hradu 
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n 
îdQU nafukovacím 1 

i^radu Masarykově 1 
J i r adu^^^ pražském 1 
Juadu j ednom 1 
!ud.du skákacím 1 
luadu starodávném 1 

středověkém 1 
Pražského 1 

.hradu zdej ším 1 
Juddu starobylém 1 
iiiadu královském 1 

boskovickém 1 
j u a d u ^ ^ vlastním 1 
iiiadu v 1 
.hradu loketském 1 
nradu brněnském 1 

osvobozeném 1 
JUddu j ej ím 1 
iUadu^ maj estátním 1 
iliddu po 1 
iUadu Na 1 

^ejčastěj ší kolokace substantiva hrad - hradě 
hradě_ 
hradě_ 
¿£adě__ 
hradě_ 
Hradě_ 
¿£adě_ 
Hradě_ 
hradě_ 
Hradě_ 
¿£adě_ 

¿£adě_ 
Íl£adě_ 
¿£adě_ 
Hradě 

Pražském na 677 
Pražském Na 26 
Na 19 
Na 18 
pražském na 
na 
na 
Bratislavském na 
na působení 

15 
14 
11 
10 

ze 
na 

ii£adě_ 
¿£adě_ 
-¿£adě_ 
Jl£adě_ 
Íl£adě_ 
Í£adě_ 
hradě 

Folkestonském na 
na Víta 
Na 
na 

paláci 
středověkém na 
mladoboleslavském na 

koná 
ledečském na 
Pražském po 

Slovo hrad je substantivním typem pro tvrdou deklinaci. Nemělo by tedy 
v Jokálu kolísat, očekávala by se koncovka -u; v genitivu má podobu hradu. Vedle 

typu hrad vydělují mluvnice ještě jiné podtypy les nebo ostrov, vyskytující se 
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V genitivu s -a a v lokálu pak častěji s -e/-i. Přesto korpusová statistika vykazuje 

výsledek opačný. V lokálu jednoznačně převládá podoba hradě, a to nejčastěji 

s předložkou na. Druhou pozici obsadila prepozice po. Předložka o je ve spojení o 

hradě poměrně řídká (doloženo 5 nálezů); častější je ve spojení typu o hradu. 

Zajímavé bylo sledovat, že toto substantivum kolísá podle zdrojů ČNK i ve 

stejných tištěných denících (Mladá fronta Dnes nebo Lidové noviny): setkali se na 

hradě - hovořit o hradu jako o pracovišti. Lexikální faktory, o nichž se zmiňuje 

Bermel (Bermel 1993, s. 192): kolísání je ovlivněno...etymologií, finálou a 

lexikálními vlastnostmi... napr. rozlišení, jde-li o děj/věc, hromadné nebo 

individuální jméno či abstraktní nebo konkrétní, vypovídají o pokusu postihnout 

parametry těchto variací. Ani jeden z těchto parametrů/limitů však nepředurčuje 

volbu koncovky závazně. Zdá se nám, že velkou roli zde však sehrává i typičnost 

"žiti: nejčastější kolokací je syntagma Pražský hrad, kde se také nejvíc uplatňuje 

další kritérium, limita syntaktická: rozdíl mezi vý^amem příslovečným (setkal, se 

na Hradě) a předmětným (diskutovali o Hradu a jeho podílu na moci). V tomto 

Případně jde spíš o symboliku „Hh"radu a paralely s hlavou státu. Jiné textotvorne 

souvislosti lze např. doloží, i v písňových textech (na hradě Okorí) - hradě je zde 

Pravidlem. Pro nefrekventovemé hradu je frekventovaná předložka o, opacne to 

^ a k neplatí: pro frekventované hradě se o stává prepozíeí periferní. Po odstraněn, 

duplicit by se seznam výskytů lokálového tvaru hradu ještě zúžil. A této podoby se 

'asto užívá i v jiných významech než ve významu Pražský hrad. Je tedy možné, že 

obvyklost (typičnos,) spojení « Pražském hradě je více méně závazná a temer 

rozkol í saná ; hradu jako varia,ní podoba okrajová se objevuje v neustálených 
sP°jeních, většinou objektových nebo atributních (zmínka o hradu, expozice na 

hrQdu i na hradě). 

Jistou roli, zřejmě okrajovou, zde sehrává přítomnost, resp. nepřítomnost 

Přívlastků mezi předložkou a substantivem. 
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Zdá se tedy, že český lokál nemá typové slovo zvoleno nejšťastněji, objevuje-li 

se místo očekávaného -u častěji variatní -ě (a tedy stejný vokál jako u podtypů les -

ostrov v šestém pádu). 

OSTROV 

Po zpřesnění dotazu [<»ord="IOolstrovH") & (tag="...Sfi. *">/ jsme dostali 

z původních pěti ještě dalších devět nálezů. Tím se počet tvarů ostrovu zvýšil na 

celkových 14, z toho byl jeden genítivní tvar chybně tagován jako lokálový. Jako 

^průhlednější se zde jeví tendence k použití koncovky v závislostí na předložce. 

Konfrontací základní předložky na s ostatními předložkami zjistíme, že se pojí 

většinově s tvarem ostrově, a méně časté je u ní naopak finální -u. (Např. spojeni 

na ostrovu je v korpusu doloženo jen jedenkrát.) Zajímavý pohled se nám naskyta 

^ zcela periferní tvar ostrovu. I zde je totiž jako základní předložka na. Ta se tak 

stóvá typickou a základní pro frekventovaný tvar ostrově, ať už v podobě rozv.te 

nebo nerozvité; je však základní také pro periferní ostrovu. Přední pncky 

frekvenční distribuce obsadily všechny pražské ostrovy Střelecký, Slovansky, 

Císařský, Trojský. Pravidlem u všech těchto konkrétně pojmenovaných ostrovu je 

'«kalová podoba ostrově. Pátráme-li po výjimkách, narazíme na spojení na ostrovt, 

Manhattan, na ostrovu Kallmatan - tedy taková spojení, v níž název ostrova nen, 

adjektívní a je postponován za řídící substantivum ostrov. S podobou Ostrovu se 

aavíc m ů ž e m e ještě setkat jako s názvem kníh (V Ostrovu milováni). Jako 
zerněpisné proprium je v lokálu typičtější v O s t r o v ě nad OhH/Plouěmc, aj. 

Ostrově 
Astrově 

8 2 7 
31 (Většinou toponymum) 

7 4 9 

2 5 
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Dalším určující limitou, která by mohla ovlivnit volbu koncovky, je slovesná 

vazba, tedy spojení slovesa s předložkou. Následující tabulka podává vyčet 

^četnějš ích „slovesných" kolokací. V tabulce jsou zvýrazněny. Je vidět, ze 

Předložka zde vystupuje čistě jako gramatický, ne tedy sémantický faktor - opet lze 

jednoznačně prohlásit jako základní syntagma na + ostrově + slovesný tvar 

Rozvíjející přívlastky substantiva ostrov jsme v tomto případě nebral, v potaz. 

Takto zapojené substantivum ostrcv pak m ě l o v ě t n ě é l e n s k o ^ ^ 
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na ostrově našli 2 
na ostrově proběhne 2 
J^__ostrově strávit 2 
J^__ostrově přistát 2 
J^_ostrově jsme 2 

N. Bermel (Bermel 1993, s. 197) uvádí jako další faktory např. ještě vlastnosti 

Předmětu, známost, určenost, typičnost. Vzhledem k tomu, že u tohoto substantiva 

nelze vlastně hovořit o kolísání - alespoň podle korpusových dat ne - je v tuto 

chvíli irelevantní, pro které lexikální nebo kontextové vlastnosti se užívá -ě a pro 

které -u, snad s výjimkou poznámky na s. 165 o postponováném postavaní 

rozvíjejícího jména, kde lze za určitých okolností hovořit o tendenci ke koncovému 

-u. 

KONCERT (srov. se s. 113) 

Tvar koncertu je základní, koncertě je ale také velmi frekventované, obě podoby 
Se nejčastěji vyskytují předložka + přívlastek + koncertu/koncertě. První tabulka 

Přináší frekvenci jednotlivých variatních tvarů koncertu - koncertě, druhá pak 

frekvenční distribuci jednotlivých předložek a poslední sumarizuje nejčetnější 

Alokace (v tomto případě alespoň do tří nálezů). 
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na slavnostním koncertu 11 
na závěrečném koncertu 10 
Na zahajovacím koncertu 7 
Na závěrečném koncertu 6 
na pražském koncertu 6 
na benefičním koncertě 6 
na rockovém koncertě 6 
na benefičním koncertu 6 
Na slavnostním koncertu 5 
.Při závěrečném koncertu 5 
na rockovém koncertu 5 
na zahajovacím koncertě 4 

zahajovacím koncertu 4 
na tomto koncertě 4 

pražském koncertě 4 
na společném koncertě 4 
na každém koncertě 4 
NT~ zahajovacím koncertě 4 
na společném koncertu 4 
na každém koncertu 4 
na posledním koncertu 4 
£0 j ednom koncertu 3 
na komorním koncertu 3 

mimořádném koncertě 3 

dominantní předložkou je na/Na ve spojení s variantním tvarem koncertě, a to ve 

406 případech. Základní předložka na se zde vyskytuje nikoli se základním tvarem 

koncertě (188x), nýbrž koncertu (218x). Nejčastějšími rozvíjejícími přívlastky 

Přitom bylaajdektiva: 

[word="koncertu"] 
-ŽSckovém 
.gvém_ 
•¿SSgfičnlm 
-Snešnini 
-SShajovacím 
-¿Polečném 
-S£5žském 
^haj_ovacím 
•¿aždém 

[word="koncertě"] 
•¿^ěrečném 
-^jj^mostním 
•^hajovacím 
-¿¿^¿řečném 
^ížlském 
•¿Snefifiním 
-^¿g^nostním 
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každém 
¿nešním 
.gosledním 

Méně frekventovaná podoba koncertu se vyskytuje jako nejčastější se základní 

Předložkou na. Jak ukazují dvě tabulky nejčastějších rozvíjejících přívlastků, nelze 

stanovit jednoznačně, zda tvar koncertu vyjadřuje koncert ve významu konkrétním 

(na rockovém/svém koncertu) nebo „abstraktním" (jako na koncertu tisíců vůní, na 

netradičním koncertu), protože podoba koncertě se vyskytuje v případech konkrét i 

abstrakt také (na rockovém koncertě - na koncertě barev a střihů). O nemožnosti 

definovat užití té které konkrétní koncovky svědčí např. i to, že věty ... hráli na 
sobotním koncertu ve Španělském sále x při hodnocení poroty na sobotním 

koncertě nedosáhli... se vyskytují v týž den na stejné stránce v témže článku téhož 

deníku (Lidové noviny). Volba konkrétní koncovky je v tomto případě typicky 

náhodná, uživatel projevil jakousi libovůli, protože si uvědomuje, že ani koncové -
u< ani -ě nehraje žádnou významnou roli při porozumění textu. Syntakticky bychom 

°bě varianty řadili spíše k příslovečnému určení času/místa. Lexikální limity pro 
nás tedy mají jen ten význam, že díky nim lze určit a popsat většinou užití jen jedné 

koncovky pro konkrétní slovo. Lze si tedy stanovit jako lexikální limitu pro volbu 

koncovky např. etymologii, region, věk, vliv předložky, přítomnost nebo 
nepřítomnost přívlastků a pak sledovat, v kterých případech se objevuje ta která 

konkrétní koncovka. Jsou však případy, jako je např. právě „koncert", u nichž 

selhávají i tato kritéria. Pak lze takovou frekvenční distribuci lokálového -u nebo -e 
s ledovat a hodnotit spíše na ose: běžné - přijatelné - náhodné - zastupitelné -
sporné - nevhodné, ale možné. 

Vyrovnaný stav kolísání koncertu - koncertě pak přináší kontextové výskyty 
2cela okrajové ( lx - 2x v celém korpusu). Zde je vidět, že kolísají u všech 

škálových předložek, těžko stanovit, která z nich je základní. 
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KORPUS 

Na Bermelovu (2004, s. 163) otázku, zda v korpuse nebo v korpusu? bychom na 

základě dat získaných z Českého národního korpusu museli odpovědět: jen 

v korpusu. V jednom stu milionu slovních tvarů není tvar korpuse doložen ani 

jednou, korpusově jde tedy o nevariující substantivum. K témuž výsledku 

vyhledávání jsme dospěli v internetovém vyhledavači morfeo. centrum, cz (viz též 

pozn. s. 63). Tvary korpuse nejsou vyloučené, ale periferní. 

Samo slovo korpus, resp. jeho lokálová podoba korpusu je zachyceno v ČNK 

celkem šedesátkrát, z toho však v 16 případech jde o chybné tágy (genitivy jsou zde 

značeny jako lokály). Zbývajících 44 nálezů vykazuje tuto statistiku. Jedinými 

dvěma užívanými předložkami jsou v, na. Dominantí vazbou je v + 

přívlastek/přívlastky + korpusu. 

V/v 40 
na/Na 4 

v celém korpusu 3 
v Českém národním korpusu 3 
v našem korpusu 3 
v daném korpusu 2 
v korpus Českého 2 
V národním korpusu 2 
V korpusu wa 1 
V korpusu j sou 1 
Výskyt v korpusu 1 
.Podílejí na korpusu 1 

na korpusu 1 
Podíl na korpusu 1 
Na korpusu je 1 

V ČNK se s výjimkou sedmi nálezů užívá tohoto slova pro označení korpusů 

textových, lingvistických, počítačových. Není zde doklad pro korpus dortový 

(těstový). 
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N. Bermel (2004, s. 170) navrhuje, aby vedle tří parametrů typičnosti (významu, 

lokality a syntaxe) byla frekvence uváděna jako parametr čtvrtý, neboť se dá zjistit 

v korpusu. Jak se však zachovat v těch případech, kdy korpus variantní tvar 

neuvádí, přesto však není uživateli jazyka natolik antiintuitivní, že by ho nikdy 

neužil? Data v nereprezentativním průzkumu (viz s. 119) ukazují, že tvar korpuse 

nereálný není. Studenti dokonce rozlišovali variantu korpuse pro cukrářský 

výrobek (na šlehačkou pokrytém korpuse) od korpusu „umělého", lingvistického aj. 

Sémantická typičnost se tak rozchází v tomto případě s typičnosti frekvenční. 

S výjimkou šesti studentů nepocházeli ti, které napadlo rozlišovat sémanticky tvary 

korpusu - korpuse, z Moravy, kde má původní koncovka -e pevnější postavení než 
v 

v Cechách. Nelze tedy jednoznačně říct, že by u tohoto slova stály proti sobě/vedle 

sebe „moravská" finála -e a „česká" -u. Důležité pro nás bylo, že studenti přišli 

sami s nápadem rozlišovat koncovkou významy, a proto jsme se zaměřili ještě na 

dvě další slova, která nás v té souvislosti napadla. Byla to substantiva pas a led. 

• PAS /(-u), cestovní doklad // PÁS /(-u), část lidského těla nad boky (SSJČ, s. 

263) 

Vytvořili jsme tyto hypotetické neutrální věty, z nichž není na první pohled jasné, 

niáme-li na mysli cestovní doklad nebo část lidského těla. 

L V pase je to nejvíc vidět. 

2. Nerada se bavila o svém pase. 

3. Na jejím pase se jí něco nelíbilo. 

Po pase nabídla i další možnosti identifikace. 

Při pase je netypické spojení. 

Poté jsme dosadili do těchto vět tvar pasu a posuzovali jsme typičnost užití 

s ohledem na obsah sdělení. 
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6. V pasu je to nejvíc vidět. 

7. Nerada se bavila o svém pasu. 

8. Na jejím pasu se jí něco nelíbilo. 

9. Po pasu nabídla i další možnosti identifikace. 

10. Při pasu je netypické spojení. 

Výsledky 

Ankety se zúčastnilo 45 respondentů. Ti ve větě číslo 1 preferovali význam 

lidského těla . Tvar pasu pro část lidského těla uvedlo jen 8 z nich. Oba tvary tedy 

pojmenovávají pokaždé jiné konkrétum a zdá se, že pasu lépe vyhovuje významu 

cestovního dokladu, pase naopak části lidského těla. Jiná situace nastala u druhé 

věty. 25 studentů považuje větu Nerada se bavila o svém pase za sdělení, v němž 

uživatel míní cestovní pas, 20 z nich část lidského těla. Podobně vyvážený 

výsledek byl i v třetí větě, 20 : 25 - zde ovšem dvacet pět studentů považuje větu 

Na jejím pase se jí něco nelíbilo za větu, v níž má uživatel na mysli část lidského 

těla, zbytek pak cestovní doklad. Čtvrtá respektive devátá věta byly problémové -

většinově však studenti uváděli jako příklady Po pase nabídla i další možnosti, kde 

zhubnout - Při kontrole nabídla policajtům po pasu i občanku. Význam věty č. 5 a 

'0 byl všem nejednoznačný a těžko jsme vytvářeli nebo nacházeli konkrétní 

Příklady. 

Shrnuto: u tohoto slova se ukazuje, že jeho lokálové tvary pasu - pase mohou 

mít sémantickou schopnost. Nejvlivnějším faktorem volby koncovky se ukazuje 

Předložka a typičnost spojení a snad i postavení daného spojení buď na začátku 
věty (tendence ke koncovému -e), či uvnitř (tendence opačná: k -u). Lokálová 

Podoba pase víc vyhovuje označení lidského těla, pasu pak odpovídá častěji 
významu cestovního dokladu. 

Svá zjištění jsme poté konfrontovali v Českém národním korpusu dotazem: 
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fPp/as/euJ" 

P-filter: f(íag="...S6.*")J 

P-filter: "[Pp]as[u]" 

Z celkových devadesáti nálezů jde nejen o užití pasu ve významu cestovního 

dokladu, ale i dokladu zbrojního. Navíc se v korpusu objevuje toto slovo 

v kontextu, který nás v seminářích nenapadl: pasu ve významu volného průstřelu 

spoluhráčova útočníka, např.: akce, při níž Mancini po Nedvědově pasu nastřelil 

břevno... Potom ho po křižněm pasu Krále pohotově prostřelil obránce Kaberle... 

První tabulka přináší nejtypičtější předložky, druhá frekventované kolokace: 
v pasu 23 
po pasu 8 
V pasu 3 
o Pasu (Evropské unie) 1 

Pasu v jeho 2 
.Pasu V vyznačeno 2 
.Pasu v který 2 
Pasu v zákaz 1 
_gasu_ po ve 1 
.Pasu v Izraele 1 
Pasu po beka 1 
£asu v platnost 1 
Pasu v Z j i s t i l 1 
Pasu o Evropu 1 

Korpusová data naznačují, že frekvence i sémantická typičnost užití lokálového 

tvaru pasu pro různé identifikační významy odpovídá našemu malému průzkumu. 

Navíc rozšiřuje toto slovo o význam ze sportovní terminologie (viz výše). 

• LED 

Zde jsme volili tento dotaz: 

Kword= "[Vv]")\(word= "[Vvje ")\(word= "[Nn]a ")\(word= "[Oo]")\(word= "[Pp]ři 

")|(word= n[Pp]o ")][tag= "[PCAJ..S6. *"]{(),5}[(word="[Ll]e[dď][uěl") & 

(tag="...S6.*")] 
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a dostali jsme osm set devadesát výskytů. Tabulky opět přinášejí frekvenci 

jednotlivých tvarů (ledu - ledě), výskyt předložek a nejčastější kolokace. 
ledě 850 
ledu 40 

na 797 
Na 57 

23 
v 8 
ve 2 
o 2 
Po 1 

na domácím ledě 230 
na vlastním ledě 87 
na svém ledě 68 
na tenkém ledě 32 
na ledě 21 
na zlínském ledě 11 
na cizím ledě 10 
na jej ím ledě 9 
Na domácím ledě 9 
na soupeřově ledě 9 
na kladenském ledě 8 
na ledě / 8 
na našem ledě 8 
na ledě v 8 
na plzeňském ledě 7 

tenkém ledě 7 
na ledě soupeře 7 
na litvínovském ledě 7 
Na tenkém ledě 6 
na j ihlavském ledě 6 
na ledě a 6 
na pardubickém ledě 5 

Opět se ukazuje, že jedna koncovka je základní (-ě), druhá není vyloučena (-u), 

i když je její užití velmi řídké, zhruba 1 : 2 1 . Dominantní je spojení na + přívlastek 

+ ledě. Toto slovo jsme zvolili z jediného důvodu. V době, kdy jsme prováděli tuto 

sondáž, jsme v televizi mohli vidět reklamu na fernet stock citrus, který nejlépe 

chutná na ledu, a tedy vychlazený (větněčlenská platnost příslovečného určení 

způsobu, ne místa). Jak studenti uváděli, chutnal-li by nejlépe na ledě, mělo by toto 
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užití význam lokální, prostorový, tedy příslovečného určení místa). Zdá se, že 

v tomto případě je sémantický kontext už natolik závazný, že závazné se v tomto 

případě stalo i sémantické rozlišení prostřednictvím pádových koncovek. Všech 45 

dotazovaných studentů potvrdilo sémantický rozdíl ve větách Nejlíp chutná na ledu 

- Nejlépe chutná na ledě. 

Zkoušeli jsme si ověřit své tvrzení v korpusu. K původnímu dotazu jsme přidali 

P-filtr v rozsahu -1 , 0 od KWIC a zadali jsme další dotaz [tag="V.*"]. Tím jsme 

získali následující syntagma: sloveso + předložka + ledu (viz následující statistika). 
Korpus : syn2000# Dotaz : [Ll]ed[u] # Expanze : "[Ll]ed[u]"# Kroky:# > 
Query : "[LI]ed[u]"# > P - f i l t e r : [ (tag="..,S6.*")]# > P - f i l t e r : 
[tag="V.*"]# Velikost: 2 9 
# Kontext : vlevo 10 Znaků, vpravo 10 Znaků 
1: přece našli v <ledu> a druhého2: plazit po <ledu> . " , , Aby3: 
ležet na <ledu> , protože4: ležet na <ledu> v domnění5: pohybují 
Po <ledu> , jak sedí6: 
<ledu> . Na ledu 
8: tenhle kulhá v <ledu> 

tomu není na <ledu> 
nás jsou v <ledu> 

přesto byla v <ledu> 
odnese v <ledu> 

zamrznout v <ledu> 
zamrznou v <ledu> 
uvězněno v <ledu> 
však být v <ledu> 
nebylo po <ledu> 
nebyla v <ledu> 

zabruslit na <ledu> 
rozběhnou po <ledu> 
brusl i ly po <ledu> 

měl být v <ledu> 
brázdily po <ledu> 

přežil v <ledu> 
zakonzervován v <ledu> 
zakonzervovány v <ledu> 

kdo spali v <ledu> . Stačilo7: by stál na 

9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 
22: 
23: 
24: 
25: 
26: 
27; 
2 8 : 
29: 

nebyli na 
kraloval na 
kroužit po 

co závislý 
ani ve vodě 
vytesány 
v jednom 
nahoru na 
. Drift však 
, " řekl 
čtyřicet 
, ale v teplotě 
na cestách ani 
nějaká rejha 
branického 
a kloužou 
aleatoriky 
zcela netknutý 
, j iné zase 
a vzbudil 

. O objevu 
a čas od 

<ledu> očividně 
<ledu> Kjus , který 
<ledu> a čas na 

Tabulka ukazuje, že v daných spojeních funguje tvar ledu nejčastěji jako 

Příslovečné určení místa, s výjimkou věty č. 17, kde má platnost předmětu. Spojení 

chutnat na ledu se zde nevyskytuje. Je to logické, texty korpusu tvoří materiály 

Publikované zejména v 90. letech a navíc korpus nezachycuje texty elektronické. 
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Protože nás zajímal i výskyt lokálové podoby ledě, zadali jsme jednoduchý 

dotaz "[Ll]edě" a pridali P-filter: [(tag="...S6.*")]. Dostali jsme 2056 nálezů (srov. 

zřetelný deficit se s. 132. Jde téměř o trojnásobný rozdíl!). Abychom zachovali co 

nej větší vyváženost, předkládáme i zde prvních dvacet devět řádků. 
1: uklouzl na <ledě> a upadl jak2: nestalo na <ledě> . A kromě3: 
kroužit po <ledě> . Možná ,4: rozplácli na <ledě> a točili 5: plácal 
na <ledě> . Podala 6: nestalo na <ledě> . A kromě 
7: klouzat po <ledě> . Nedělali 
8 : chová na <ledě> jako trdlo 
9: kroužili po <ledě> . Modřin 
10 překotil na <ledě> ? Doteď vidím 
11 uklouzne na <ledě> nebo na toboganu 
12 Zůstal jsi na <ledě> , j ak se 
13 vyvádíš na <ledě> , jakej seš 
14 každým leží na <ledě> touš . Hráči 
15 Vydržela jsem na <ledě> celé hodiny 
16 Vydržela jsem na <ledě> celé hodiny 
17 jste měli na <ledě> jen pět hráčů 
18 střetnutí bude na <ledě> . " V podvečer 
19 trénuje na <ledě> Grébovky 
20 j sem byl na <ledě> při tréninku 
21 sedm bylo na <ledě> a osmý byl 
22 strhla na <ledě> rvačka , 
23 skončil na <ledě> , což sehrálo 
24 chodí po <ledě> . Proto skončil 
25 musí být na <ledě> víc vidět 
26 se děje na <ledě> mezi mantinely 
27 zvítězil na <ledě> třetích Vítkovic 
28 Gretzky byl na <ledě> celkem 40 
29 inkasoval na <ledě> poslední 

Jak vidno, značný vliv zde sehrává předložka. Syntakticky totiž obě tabulky 

dokazují, že jde zhusta o příslovečné určení místa, navíc, slovesa zde užívaná 

vyjadřují pohyb nebo jinou aktivní činnost původce děje; rozdíl spočívá v tom, že 

Pro tyto dva tvary jsou sémantické a syntaktické kontexty natolik závazné, že 

rnohou ovlivňovat volbu koncovky (nejlépe chutná na ledu [jak?], střílí po ledu 

[vystřeluje], trénuje na ledu [zamrzlé ploše] - nejlépe chutná na ledě [kde?], střílí 

Po ledě [útočí kde?], trénuje na ledě [soupeře]). Vliv předložky se uplatňuje i tam, 

kde není mezi předložkou a substantivem žádný řetězec přívlastků (projít se po 

ledu - zabruslit si na ledě). 
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Dá se tedy říet, že výskyt nefrekventované koncovky -u je četnější v okrajových 

kontextech. Vliv sehrává i předložka. Výjimku zde mohou představovat slova 

koledy Nesu nesu koledu, upad jsem sní na ledu... ve snaze zachovat rým. 

(Frekventovanější je na ledě.) 

VELÍN 

Nesystémově vytvořené substantivum, od slovesného slovotvorného základu 

příponou -ín se v češtině slova neodvozují, povolen je jen základ substantívni' (krav 

~ kravín); substantivum bylo d louho hodnoceno jako nespisovné. I to je jistě 

příčinou toho, že se v korpusu toto substantivum vyskytuje celkem 

ětyřiašedesátkrát, v lokálu však jen čtyřikrát: dvakrát v podobě ve velínu, po 

jednom výskytu mají spojení na velíně a na velínu. V televizním zpravodajství tvoří 

však jádro slovní zásoby: základní je: na velíně (74 výskytů za pět dnů sledování) 

nebo ve velíně (19 výskytů za totéž období). Spojení po velíně máme doloženo 

devětkrát, po velínu jednou. S ostatními lokálovými předložkami jsme toto 

substantivum nezaznamenali. 
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5. Shrnutí 

V takto nečetných frekvencích lze těžko vyslovovat hypotézy či sledovat 

tendence užívání té které koncovky. V této práci se o tomto substantivu zmiňujeme 

proto, že nám sloužilo jako jakýsi prototyp sledování nefrekventovaných 

podstatných jmen. Jako zajímavé se ukázalo pozorování cizích slov přejatých do 

češtiny, tedy takových, která označuje Slovník spisovné češtiny pro školu a 

veřejnost jako přejatá. Jak jsme však brzy zjistili, konfrontací těchto slov 

s korpusem i Novými slovy v češtině 1, 2, SSČ nezachycuje ani zdaleka všechna 

slova. Proto jsme se rozhodli, že se na tato slova zaměříme. Vynechali jsme slova 

s chybným pravopisem, okazionalizmy, kompozita a deminutiva a všechn -iz(s)my 

neuvedené ve SSČ. 

Tato část tvoří pak následující kapitolu. 
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6. Tvarové varianty v lokálu singuláru vybraných cizích neživotných 

substantiv 

Následující část práce popisuje právě „cizí" substantiva. Z prostorových důvodů 

jsme volili následující postup: v první části této kapitoly se detailněji zaměřujeme 

na slova začínající na písmena „a, A" a „b, B". Jádro naší práce se nachází 

v tabulkách, které jsem sestavili podle dat získaných zČNK. Všechna slova jsme 

rozdělili do tří skupin: první skupina obsahuje slova ze SSČ, ve druhé části jsou 

slova, která jsou zachycena a otagována v ČNK, ale neuvádí je SSČ. (V této 

skupině se mohou objevit i slova, která jsou sice obsažena v SSČ jako např. 

„autobus". Ten je v tomto slovníku hnízdován u hesla auto.) A konečně třetí část 

obsahuje ta slova, která se sice vyskytují v ČNK, ale korpus je nemá označkovaná a 

taguje je jako @ = slovní tvar, který nebyl morfologickou analýzou rozpoznán nebo 

slovní druh „X" = slovní tvar, který byl sice rozpoznán, ale značka u něj ve 

slovníku chybí (srov. Koček J., Kopřivová M., Kučera K. 2002, s. 108). 

V prvním sloupci tabulky jsou konkrétní nalezená slova. Vyskytuje-li se 

koncovka -e /-a, je ihned pod daným slovem statistika tohoto výskytu označená 

značkou +!!!). 

V druhém sloupci je počet výskytů koncovky -u. 

V následujících sloupcích je podrobná statistika jednotlivých předložek. 

N = mezi předložkou a substantivem nebyl přívlastek/nebyly přívlastky (nerozvité) 

R = mezi předložkou a substantivem naopak přívlastek/přívlastky byl/byly 

K = konkrétum, A - abstraktum. 

Například spojení „v" „absolutismu" )e v tabulce zapsáno jako: 

2 = 1*N, 1*R a znamená, že toto slovo je zde celkem dvakrát, z toho jedenkrát 
v podobě nerozvité (N) a jedenkrát rozvité (R). 

Podoba korpusových dotazů: 
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[word="[aA]. *")&(tag="N.IS6. *")] - najde všechna slova šestého pádu začínající na a. 

[wor(l="[aA].*bě")&(tag="X@,*")] - vyhledá všechna nerozpoznaná slova začínající na a 

končící např. na bě. 

A) Slova začínající na a respektive A_- viz Příloha č. 5 

V této příloze je umístěn také kompletní komentář, tabulky a závěr. 
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7. Šestý pád neživotných substantiv maskulin v Českém národním korpusu: 

statistiky, frekvence, procentuální zastoupení jednotlivých koncovek 

Při zadání dotazu [(tag="N.IS6.*")] korpus vyhledá 1 035 535 slov v šestém 

pádě (a tedy i prokazatelně v lokálu nekolí sají cích, např. úmysl, šarm). Samozřejmě 

jsou v tomto počtu zahrnuta substantiva typu stroj a jména mající svůj původ v 

historických n-kmenech mužských (ječmen) i toponyma. Výsledek frekvenční 

distribuce ukázal 11 994 substantiv v lokálu. Ponechali jsme dvě stě 

nej frekventovanějších, ta, která v korpusu nekolísají, mají ve čtvrtém sloupci 

v poznámce 0; a ta, která nebyla předmětem našeho zájmu, jsme označili 

zvýrazněnou tečkou (např. rámec). 

V konečné statistice jsme se zaměřili na početní výskyt té které koncovky (-u, 

-e, -ě). Jak ukazuje následující tabulka (viz Příloha č. 6), je buď koncovka -u, 

nebo -e/-ě u některých slov natolik dominantní, základní, že nelze vlastně hovořit o 

kolísání tvarů. Např. slovo průběh má pro šestý pád jednotného čísla základní 

podobu průběhu, koncovka -e, vyvolávající v tomto případě souhláskovou 

alternaci, se nedá vůbec použít, a nejde tedy o konkurenci lokálových tvarů. 

Z prostorových důvodů neotiskujeme ani v příloze tabulku kompletní. Přesto se 

však chceme v této souvislosti zmínit o jedné věci, která vyplyne při podrobnější 

analýze korpusových výsledků kolísajících substantiv. Porovnáme-li korpusová 

data s normativním SSJČ, zjistíme, že nikoli korpus, ale právě tento slovník nabízí 

početně větší množství variujících substantiv než ČNK. Např. substantiva nadjezd, 

Přejezd, telefon, překlad nabízí SSJČ jako potenciálně variující, korpus však o 

jejich kolísání „mlčí" (snad s výjimkou tvaru překladě. Ten je však v celém 

korpusu doložen pouze jedenkrát). Zde je právě vidět, že jsme pracovali 

s korpusem psaných textů, a lze tedy proto předpokládat, že právě ty procházejí 

(nebo by procházet měly) nějakou (konzervativnější) jazykovou redakcí. Na rozdíl 
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v t 

od SSJC, jehož autoři počítali v době jeho vzniku jednoduše se všemi potenciálními 

tvarovými variantami neživotných maskulin v lokálu singuláru, které v té době 

nebyly přijímány a hodnoceny jako archaizmy. 
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8. Frekvenční distribuce lokálových koncovek -ě, -e, -u dvou set 

nejfrekventovanějších substantiv 

Český šestý pád disponuje dvěma základními koncovkami -u/-e. V této práci se 

zaměřujeme na variující neživotná tvrdá mužská substantiva, základní koncovkou 

je tedy zde -u, tu mají všechna námi zkoumaná podstatná jména, variující jsou pak 

-e nebo -ě. Vokál -u je tedy nej užívanější, jak ale ukazujeme v naší práci, není 

nej frekventovanější. Je to především díky substantivum rok, které má jako základní 

lokálovou podobu roce (celkem 84 640 výskytů) a i ostatní frekventovaná 

substantiva případ, svět, základ a život se vyskytují v lokálu se základní finálou -e. 

To je dáno především jejich zakončením: substantivum rok na zadopatrové k, zbylá 

podstatná jména na přední alveorály d, t. Prvním substantivem, u něhož je 

frekventovanější -u , je průběh (9 674 nálezů) - tedy značný nepoměr výskytů 

proti téměř pětaosmedesáti tisícům lokálového roce. 

Nejprve přinášíme výčet těchto frekventovaných substantiv a poté graf 

kolísajících koncovek. 

roce 84640 roku 101 
čase 5808 času 116 
zápase 4890 zápasu 151 
okrese 3353 okresu 48 
sále 2846 sálu 38 
stole 2567 stolu 14 
lese 2046 lesu 1 
dopise 1726 dopisu 202 
kostele 1703 kostelu 4 
táboře 1565 táboru 17 
Poločase 1470 poločasu 47 
dvoře 1396 dvoru 10 
jazyce 1395 jazyku 1019 
voze 1295 vozu 38 
časopise 994 časopisu 267 
rozhlase 844 rozhlasu 97 
Papíře 842 papíru 232 
hlase 743 hlasu 34 
fotbale 734 fotbalu 183 
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obraze 657 obrazu 104 
klášteře 625 klášteru 11 
dole 371 dolu 16 
nose 363 nosu 5 
kuse 340 kusu 90 
pase 311 pasu 89 
autobuse 291 autobusu 137 
originále 283 originálu 94 
tenise 243 tenisu 230 
oddíle 199 oddílu 161 
kriminále 195 kriminálu 16 
pralese 180 pralesu 1 
kanále 174 kanálu 264 
potoce 164 potoku 50 
pláce 156 placu 5 
rybníce 134 rybníku 218 
spise 127 spisu 92 
volejbale 126 volejbalu 107 
lokále 114 lokálu 14 
kočáře 111 kočáru 29 
špitále 109 špitálu 19 
rukopise 105 rukopisu 41 
provaze 96 provazu 12 
zápise 92 zápisu 223 
plese 88 plesu 1 
cirkuse 76 cirkusu 45 
pivovaře 71 pivovaru 170 
kastrole 67 kastrolu 51 
mezičase 65 mezičasu 2 
podnose 61 podnosu 32 
týle 59 týlu 89 
předpise 57 předpisu 76 
převaze 53 převazu 7 
úvaze 52 úvazu 1 
kinosále 50 kinosálu 2 
- ě 
Případě 39985 případu 146 
světě 22571 světu 34 
základě 15563 základu 187 
životě 10831 životu 50 
domě 7520 domu 71 
závodě 3463 závodu 370 
bytě 3437 bytu 42 
státě 3134 státu 401 
východě 2248 východu 94 
ledě 2056 ledu 40 
ostrově 1791 ostrovu 14 
obchodě 1558 obchodu 652 
zákoně 1296 zákonu 575 
úřadě 1224 úřadu 1023 
hradě 1219 hradu 106 
venkově 1015 venkovu 4 
bodě 995 bodu 177 
hřbitově 920 hřbitovu 3 
mostě 776 mostu 30 
obědě 753 obědu 6 



sklepě 739 
koncertě 635 
koutě 628 
domově 621 
klíně 500 
parlamentě 4 8 3 
momentě 463 
listě 425 
hrobě 375 
obvodě 372 
kont inentě 3 7 1 
podkladě 357 
stropě 345 
hřbetě 270 
soudě 260 
národě 258 
kabátě 240 
záchodě 227 
stromě 220 
skladě 204 
krámě 203 
drátě 195 
účtě 191 
výletě 183 
příkopě 177 
plotě 159 
kurtě 149 
trůně 143 
mlýně 127 
balkoně 120 
příkladě 120 
balkóně 115 
románě 100 
chrámě 100 
komíně 98 
štítě 98 
pultě 97 
rukávě 89 
stadioně 68 
rodě 67 
pádě 66 
peróně 62 
internátě 60 
chlévě 58 
sekretariátě 5 7 
sešitě 55 
salóně 54 

sklepu 5 
koncertu 731 
koutu 52 
domovu 13 
klínu 33 
parlamentu 3310 
momentu 189 
listu 566 
hrobu 27 
obvodu 1560 
kontinentu 480 
podkladu 146 
stropu 33 
hřbetu 74 
soudu 363 
národu 28 
kabátu 29 
záchodu 3 
stromu 43 
skladu 334 
krámu 33 
drátu 14 
účtu 834 
výletu 78 
příkopu 112 
plotu 31 
kurtu 163 
trůnu 125 
mlýnu 7 
balkonu 16 
příkladu 570 
balkónu 20 
románu 629 
chrámu 523 
komínu 27 
štítu 81 
pultu 75 
rukávu 120 
stadionu 1015 
rodu 63 
pádu 1615 
perónu 13 
internátu 29 
chlévu 1 
sekretariátu 158 
seštiu 13 
salónu 133 
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3 
8 % 

i i 1 
CH 3 

Poměr kolísaní jednotlivých lokálových koncovek 

1 = e, 2 = č, 3 = u 

8.1 Závěr 

Mluvnice uvádějí jako základní pádovou koncovku pro český lokál -u. 

Nej frekventovanější substantiva kolísající právě v tomto pádu, která jsme zvolili na 

základě ČNK a Frekvenčního slovníku češtiny, však vykazují opačnou tendenci. 

Zákadní koncovkou u velmi častých podstatných jmen je -e (-ě). Jde o koncovku 

původní, -u je označováno jako koncovka novější, progresivnější a držící se víc 

v Cechách než na Moravě. Tento „opačný" výsledek jakéhosi „vítězství" -e/-ě lze 

interpetovat přinejmenším dvěma způsoby: 

1. korpus jako zdroj dat tvoří psané texty. O nich se dá předpokládat, že prošly 

jistou jazykovou redakcí. Mohli bychom se domnívat, že právě tyto zásahy se 

vyznačují u psaných textů konzervativnějším přístupem, a volí tedy v těchto 

případech koncovku původní, a tedy -e/-ě. Navíc nemožnost přesvědčit se o 

správnosti/spisovnosti českého lokálu ve slovníku může být další příčinou toho, že 

uživatel, zejména v psaných textech, volí v případě nejistoty tu koncovku, která je 

v rozporu s jeho běžně mluveným územ. (např. Hlavsová 1990, Sgall 2004, Vybíral 

2003). 
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2. Především ale slovotvorné finály těchto vybraných substantiv tvoří 

konsonanty d, l, m, n, t, s, z - tedy právě ty, které požitivněj i ve svém sousedství 

přijímají právě koncové -e nebo -ě. 

8.2 Kdybychom sledovali celkovou distribuci jednotlivých koncovek v šestém 

pádu, samozřejmě by se nám potvrdilo to, že -u je pro český lokál pádovou 

koncovkou základní - viz graf. Koncové -u se dá totiž spojit s většinou těchto 

substantiv. 

i 16 % 

6 7 % 

1 = e, 2 = ě, 3 = u 
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9. Variantnost v deklinaci neživotných maskulin v lokálu singuláru 

V pohledu na tuto problematiku jsou gramatiky vcelku jednotné, novější se 

odvolávají na mluvnice starší, a jak gramatiky starší, tak i ty novější si většinou 

všímají především důvodů historických - ty pak popisují a vysvětlují jejich vliv na 

kolísání. Starší gramatiky jsou taxativnější, častěji a v daleko větším rozsahu 

uvádějí seznamy konkrétních kolísajících substantiv, a těm se snaží přiřadit 

koncovky, a to v pořadí: první je historicky původní koncovka; druhá, variující 

koncovka je novější. Přičemž za základní je považována koncovka historická. 

V této práci vycházíme z toho, že spisovnost se objektivizuje v úzu, a v něm se také 

rozhoduje o spisovnosti konkrétních koncových morfémů. Úzus psaného jazyka 

velmi dobře zachycuje Český národní korpus. Pomocí frekvenční distribuce lze 

sledovat pohyb jednotlivých koncovek v českém lokálu. Proto se nám jako 

vhodnější zdá považovat za základní pádovou koncovku frekventovanější. Vhodná 

je při této práci manuální kontrola a vytváření vlastních subkorpusů. 

Všechny mluvnice se shodují v tom, že k faktorům ovlivňující distribuci 

koncovek patří: 

• fonologický charakter finály 

• syntaktické rozdíly objektu a příslovečného určení 

• ustálenost spojení, frazeologičnost 

• charakter předložky a přítomnost rozvíjej ích přívlastků spojených se jménem 

• slovotvorná a lexikálně sémantická charakteristika jmen 

• stylové a regionální vlivy 

• jiná kritéria (např. vokalická harmonie/disharmonie) 

Myslíme si, že bychom k těmto bodům mohli přidat ještě tento: 
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• snaha o vyrovnání/zpravidelnění dativních tvarů s lokálovými, kterou mluvnice 

neuvádějí. 

9.1 Při práci s ČNK je vhodné posuzovat zdroje, kontexty a významy. Absolutní 

frekvence slovního tvaru určuje rozsah každého jména právě v těchto vlivných 

parametrech v jednotlivých pádech. Vytváří se tak poměrně přehledný stav tvaru 

centrálního (s lokálovou koncovkou centrální, základní) a tvaru periferního (s 

finálou variantní). Ta j e buď obvyklá, frekventovaná, nebo poměrně běžná, nebo se 

vyskytuje jen zřídka (ve spojení s určitou předložkou nebo v kontextech 

okrajových. Někdy může jít i o okazionalizmus.). Statisticky zajímavé se zdají být 

ty kolokace dubletních tvarů, jejichž mi-score je vyšší než 7 - 1 0 a/nebo se jejich 

absolutní frekvence pohybuje od 20 výskytů nahoru. Pak začínají být „atraktivní" i 

pro klasifikaci a stylovou charakteristiku toho kterého variantního tvaru. 

Samozřejmě se nabízí ještě možnost sledovat vlivy jednotlivých faktorů 

ovlivňujících volbu koncovky a stanovit pořadí jejich působení (důležitosti). 

V práci jsme tyto faktory důležitosti u jednotlivých analyzovaných slov 

komentovali. Pořadí jejich využitelnosti nelze však jednozačně stanovovat, a proto 

jsme ani my nevytvářeli konečný „žebříček". Jak ukazujeme v této práci, v lokálu 

jde totiž hlavně o kolísání významu předmětu a příslovečného určení (koncové -e 

se drží víc v adverbiální funkci než objektové) a o vliv rozdílu mezi významem 

abstraktním a konkrétním. Svůj vliv samozřejmě sehrává i předložka. 

I přes chybovost ve značkování poskytuje korpus uživateli jazyka jednu 

nespornou výhodu. Zkoumáme-li problematiku morfologických variant 

Porovnáváním korpusu a slovníku, zjišťujeme totiž, že na rozdíl od slovníku(ů) a 

pravidel je korpus průhlednější Umožňuje nám totiž hodnotit varianty z několika 

hledisek (frekvenčního, kontextového) a díky frekvenční distribuci nám pak 

Poskytuje možnost sledovat vliv lexikálního okolí na volbu konkrétní varianty. 

Ukazuje se totiž, že právě lexikální okolí frekventovanějšího tvaru může mít větší 
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vliv při volbě varianty než okolí tvarů s nízkou frekvencí. V okolí tvarů 

nefrekventovaných pak naopak můžeme poměrně dobře pozorovat, že některé 

sémantické a syntaktické kontexty tvarů nefrekventovaných mají vyšší frekvenci 

právě v okrajových tvarech (např. u frekventované koncovky -u je různá distribuce 

předložek. Ty se pak pojí i s koncovkou -e. Čím nižší je však mi-score, zjišťujeme 

např., že se v těchto nečetných kontextech objevuje jako základní např. předložka 

při, a to ve spojení jen s koncovkou -e. Pak se však toto nefrekventované syntagma 

...při + word". *e" stává pravidlem). Jinými slovy: v nefrekventovaných 

kontextech se okrajová koncovka -e stává základní. 

Možnost těchto sledování slovníky ani pravidla neposkytují, jsou neprůhledná -

uživateli nezbývá než věřit, že např. genitiv singuláru substantiva apríl je apríla 

nebo apríle, ne však už aprílu. Co však v případě takového slova jako laminát, kde 

slovník preskribuje jako jedinou možnost pro genitiv lamináte (s. 160). Jde o 

nechtěný překlep - ten však, jak se nám stalo, může být pro někoho závazný, i když 

matoucí. A protože by dotyčný nikdy neužil ani tvar apríla, ani apríle, ale 

„chybného" aprílu, uvěří, že slovník může kodifikovat jako spisovné ty tvary, 

které se rozcházejí s jeho běžně mluveným územ, a že tedy spisovné je v češtině to, 

co se neužívá (nebo neužívá příliš). Pozitivní průhlednost korpusu spočívá nejen 

v jeho rozsahu a dostupnosti, ale i chybovosti - ta je totiž při manuální práci 

v subkorpusu více méně ihned identifikovatelná i pochopitelná a analogicky 

zdůvodnitelná (v našem případě se často kryje tagování lokálových koncovek 

s koncovkami genitivními). 
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10. Fonologická omezení platná pro volbu koncovky šestého pádu jednotného 

čísla neživotných maskulin 

a) U těchto substantiv je po konsonantech ch, k, g a laryngále h preferována 

koncovka -u, a to především proto, že nezpůsobuje morfonologickou alternaci. 

Nejde však o pravidlo, které by platilo obecně, naopak, situace v současném 

spisovném jazyce ukazují, že koncové -e je u některých slov dokonce základní (viz 

např. rok). I samo substantivum jazyk kolísá. Kolísání je víc vlastní konkrétům, 

abstrakta totiž, jak se ukazuje, tendují v lokálu k -u (stál v záběru, měl ho 

v dohledu, při průjezdu městem, po západu slunce). Při zkonkrétnění tato 

substantiva přebírají v adverbiálním významu koncovku -e (stáli vprůjezdě, ocitli 

se na západě). Kritérium sémantické se navíc střetává s kritériem syntaktickým. U 

konkrét většinově platí, že v pozici příslovečného určení mívají tato podstatná 

jména koncovku -e/-ě (na tom pražským mostě), ve funkci předmětné, resp. 

přívlastkové pak raději -u (o pražském mostu Svatopluka Čecha). Rusínová (1992 

s. 25) navíc uvádí, že tu dochází k podobnému jevu jako v genitivu singuláru; totiž 

že se vydělují tvary s významem adverbiálním, u nichž koncovky nekolísají a jde o 

koncovku -e/-ě (na plotě), na rozdíl od významu objektového, kde může koncovka 

pod vlivem adverbiálního užití substantiv kolísat, nebo může převažovat -u (o 

plotě/o plotu). 

Navíc můžeme říct, že slova přejatá a začleněná do naší slovní zásoby (dopink, 

trénink) a kompozit mají základní lokálovou -u (tréninku, mnohaúhelníku). 

b) Substantiva zakončená na vibrantní r mají jako centrální koncovku -u. To 

platí zejména pro slova cizí (elixír) nebo hybridní kompozita (elektroměr, 

teplomet). V češtině se takto zakončená slova vyskytují často jako odvozeniny typu 

(výbor), a pak je jejich distribuce lokálových koncovek různá (na výboru, na papíru 
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- na výbore, na papíře). Vliv tu sehrává i místní úzus (v Čechách spíš -u, na 

Moravě -e). A jiné je samozřejmě frazeologizované na jaře - o Pražském jaru. 

c) Podstatná jména zakončená na laterálu / kolísají; v korpusu jsme nenašli 

jediné, u něhož by se v šestém pádě vyskytovala jen finála -e. Substantivum kanál 

začalo v devadesátých letech 20. století mnohem intenzivněji než kdy předtím 

získávat nový význam: kanál (tele)komunikační, televizní. Ukazuje se, že tvar 

kanále se drží ve sportovní terminologii poměrně silně (na umělém slalomovém 

kanále), kanálu se užívá ve významu abstraktním (na televizním kanálu, ve 

zpravodajském kanálu, o družicovém kanálu, po komerčním kanálu). Užití 

substantiva kanál ve významu podzemní stoky tenduje v lokálu ke koncovce -e, 

opět zde však do hry vstupuje faktor syntaktický: předmět vs. příslovečné určení. 

Pro substantivum lokál jsme v korpusu nenašli ani jeden doklad pro označení 

gramatické kategorie, ze sto dvaceti osmi nálezů jich pouze 14 mělo podobu lokálu, 

zbylé kolísaly: lokále - lokálu, vždy však ve významu hostinského zařízení, 

hospody. 

d) Substantiva zakončená na přední alveoláry s, zvariují v lokálu značně. Po 

zadání dotazu /(word=". *ze")] a nastavení pozitivního filtru [(tag='TV.IS6. *")] 

zjistíme, že s výjimkou substantiva abstrakta úkaz kolísají všechna. Podoba úkaze 

v korpusu není, lokálové úkazu je často chybně tagováno buď jako dativ, nebo 

genitiv. Závazné je frazeologizované spojení typu v jednom kuse. 

e) U substantiv na - / j d e o jedinou finálu, která podle korpusu i naší jazykové 

intuice vylučuje -e/-ě. Vesměs jde o převzatá slova (triumf, graf golf, houf tarif), u 

nichž je -u v lokálu nejen pádovou koncovkou centrální, ale i jedinou možnou. Tato 

skupina substantiv v češtině zatím nekolísá. O substantivech zakončených na -v viz 

s. 241. 

f) Substantiva zakončená na přední alveoláry d, t, n tvoří početnou skupinu 

kolísajících substantiv, skupinu, u které se jen velmi těžko postihují parametry 
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kolísání. Spisovná psaná čeština spíš preferuje koncové -u před -ě (víkend, návrat, 

plyn, plat), tedy jak vidno zejména u slov odvozených, cizích a deverbativ. Naproti 

tomu pevnou pozici má -ě v předložkových vazbách (v takovém případě, shoda 

v pádě, na základě, ve výkladě, na světě). V této skupině bychom pak ještě vyčlenili 

podskupinu substantiv zakončených na -át nebo -o(ó)n (magistrát, balon). Zde o 

volbě koncovky rozhodují opět spíše syntakticko-sémantická kritéria. Jasnou a 

dobře pozorovatelnou sémantickou diferenciaci můžeme pozorovat u podstatných 

jmen západ - východ. Ve významu světové strany je jako jediné možné 

doporučováno -ě, ve významu astronomickém naopak -u. Takto jednozančně 

vytyčený a poměrně dobře v mluvní praxi fungující parametr je v češtině výjimkou. 

Zejména ve spisovném psaném jazyce je variantnost obou pádových koncovek 

bezpříznaková (srov. např. v originále - v originálu, na rozsáhlém materiále - na 

rozsáhlém materiálu, v sadu - v sade). A stejně tak bychom mohli vytvořit seznam 

substantiv, která tíhnou jen k -u (v důchodu, ve výčtu, v plánu). Podstatná jména 

s koncovým -in preferují -ě (ve vepříně v Letech u Písku). 

Vyslovujeme domněnku, že substantiva této podskupiny (f) budou buď 

omezovat lokálové -u a přikloní se k -ě, nebo se začnou vytvářet/zpřesňovat 

významové skupiny těch jmen, která budou mít jen -u, nebo jen -ě. Podle jiných 

lingvistů (Sgall, osobní sdělení) je možné i to, že starší moravské -ě začne 

ustupovat koncovce -u. 

g) Substantiva zakončená na retnice b, m, p se pojí v šestém pádě častěji s -ě 

(hrobě, domě, sklepě), méně často s -u (klubu, flámu, vstupu). I zde je patrný vliv 

toho, co popisují mluvnice (např. Příruční mluvnice češtiny) jako vzestup -u jako 

koncovky českého lokálu s předložkou o ve významu předmětového určení proti -

ě/-e s předložkami v, na ve významu příslovečného určení. 

h) Podstatná jména, která jsou zakončena na retozubné -v, kolísají, i když sám 

podtyp ostrov byl zvolen pro své lokálové koncové -ě. To si drží silnou pozici u 
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slov ostrov, venkov, hřbitov, domov, rukáv, chlé/ív - tedy konkrét. U abstrakt je 

stav opačný: stav, projev, zpěv, doslov, hněv a odvozených konkrét (přístav) je 

pravidlem v šestém pádu spíš -u. 

Uvedená fonologická omezení ukazují, že postihnout chování variantních 

lokálových koncovek pomocí povahy slovotvorné finály (koncové souhlásky 

kmenu) nestačí. Příkladem za všechny je zde tolik uváděné a tak často skloňované 

substantivum jazyk. To se spolu s dalším podstatným jménem, a sice rok „chová" 

jinak, než by bylo očekáváno. Vzhledem k tomu, že chybějí detailní studie 

současného mluveného jazyka, a sama tato práce těží z materiálu psaných textů 

obsažených v Českém národním korpusu a Český jazykový atlas postihuje sice 

mluvený stav celoúzemní, ale „pouze" na výčtu několika slov, lze spíš sledovat a 

popisovat jednotlivé vývojové tendence nejen v mluvené podobě obecné češtiny, 

ale i jednotlivých nářečí. I když je lokálové -u hodnoceno jako centrální a 

progresivní koncovka, lze stejně tak dobře namítnout, že ani -e není úplně na 

ústupu. Je otázka, zda se v češtině začnou (nebo či snad se už začaly) vytvářet 

sémanticky volné okruhy substantiv, která: 

• nebudou kolísat, resp. nekolísají: SI (hrb, zánik, písek) 

• kolísají: S2 (o jazyku - o jazyce, v potoce - v potoku, na rukávě - na rukávu, po 

zápase — po zápasu, při stole - při stolu); koncovky těchto kolísajících 

substantiv budou vzájemně zastupitelné, ne však rovnocenné (z důvodu 

frekvenčních) 

• svým kolísáním vytvářejí sémanticky rozdílné dvojtvary: S3 (na ledu - na ledě, 

v pase - v pasu, o soudu - o soudě, v pádě - v pádu, v rodě- v rodu) 

• označujeme jako regionální varianty: S4 (v potoce/v potoku - vpotoke 

[moravsko-slovenské pomezíj, dne - dňa [moravský genitiv], v kapse/v kapsi 

[morav.j). 

122 



153 

10.1 Obecně bychom tedy mohli uzavřít tuto kapitolu tak, že z pohledu 

diachronního jde v prvním stadiu konkurence dvou pádových morfémů o soutěž, 

v níž oba morfémy zápasí o obsazení vedoucí pozice v deklinaění soustavě. 

Vítězný morfém pak, v našem případě tedy ten frekventovanější, vytváří tzv. 

koncovku základní, centrální; jeho soupeř pak koncovku variantní. Jazykověda se 

snaží popisovat a vysvětlovat tuto soutěž na morfologickém, častěji však na 

morfonologickém základě. Takováto změna není nikdy nahodilá, je výsledkem 

několikasetletého vývoje deklinačního systému a svým způsobem přináší pádové 

soustavě jisté prvky inovace. Uplatňování různých kritérií, která ovlivňují volbu 

koncovky, je otázkou systematické fonologické, morfologické, syntaktické, 

lexikální, sémantické i stylistické analýzy. Tedy rozborů, které by na textech 

psaných i mluvených ukazovaly vývoj a změnu stylového charakteru variantních 

prostředků. 

Variantnost v morfologickém systému jazyka je podmíněna prolínáním alespoň 

dvou morfologických paradigmat, která v průběhu vývoje vytvořila soustavy 

variantních prostředků. Morfologická divergentnost uvnitř existujícího modelu 

soustavy slovních druhů, založená především na slovnědruhových transpozicích, 

významových posunech slov a prolínání jednotlivých typů, vytváří podmínky pro 

přechod jednak mezi slovními druhy jako takovými (mezidruhová slovní 

konkurence), nebo uvnitř slovního druhu samého (vnitrodruhová konkurence 

tvarových variant). Mezidruhová konkurence v jazyce vede k zastírání původní 

významové báze slova, vnitrodruhová pak k vytvoření dalšího (novějšího) tvaru 

vedle tvaru původního. 

Vztah původního a nového je vztahem spisovného a nespisovného, přičemž 

životaschopnější nemusí být vždy tvar spisovný, kodifikovaný. Funkčnost tvaru 

nového je totiž poměřována četností výskytu, a ta je zase dána konkrétním 
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uživatelským výběrem toho kterého tvaru, nikoli tedy slovníkem. Podstata daného 

modeluje tak založena na fixaci užívanějšího - tvar užívanější se stabilizuje a stává 

se základním, tvar druhý ustupujícím (mnohdy i v rozporu s hypotézou lingvistova 

racionálního očekávání). 

Je jedno, jestli proces vzniku tvarových dublet označíme jako křížení, prolínání 

nebo hybridizace. Znamená to vlastně totéž (srov. Akademický slovník cizích slov, 

s. 300). Jazykové variování je výsledkem tohoto procesu. Procesu, který je češtině 

vlastní už tisíc let a jenž je výstižně charakterizován mathesiovským požadavkem 

pružné stability (viz V. Mathesius: O požadavku stability ve spisovném jazyce. In: 

Spisovná čeština a jazyková kultura, s. 17.) Tvarové varianty, vzniklé prolínáním 

dvou morfologických paradigmat, podporují nejen stabilitu, ale i účelnost 

tvaroslovné normy češtiny. Pro opodstatněnost variování svědčí i samotný fakt 

jeho permanentní existence v jazykovém systému. Vznik nových tvarových variant 

je tak proces nejen stabilní a aktivní, ale i účelný a zákonitý. Mathesiovsky pojatá 

stabilita zde koreluje s účelností. Vyjdeme-li z toho, že stabilitou se rozumí 

udržování určité vlastnosti beze změny (srov. Akademický slovník cizích slov, s. 

707) a že toto udržování má mít v sobě též prvek pružnosti, a na účelnost tvarových 

variant v jazykovém systému budeme pohlížet jako na jazykový rys, jenž poskytuje 

právo volby (a tedy pružnost) s cílem zachovat neustálé fungování jazykové normy, 

v níž existence variant zaručuje vyrovnávání a udržování současného funkčního 

stavu (a tedy i jeho stabilnost), je možno označit korelaci stability a účelnosti za 

identitu; pružná jazyková stabilita je vlastně jazykovou účelností. Tendence 

k pružné stabilitě (stabilní účelnosti) a tendence k variování jsou dva základní 

lineární rysy, jimiž lze charakterizovat současný jazykový systém. 

Jedním z úkolů nové gramatiky by mělo být odpovědět na otázku vztahu mezi 

četností konkrétního gramatického jevu/koncovky /tvaru, jeho noremností a 

kodifikovaností, a tím současně odpovědět na otázku o postavení korpusu a naší 
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úloze při rozhodování o centru a periferii, gramatičnosti a agramatičnosti, 

noremnosti a nenoremnosti, resp. spisovnosti a nespisovnosti, standardnosti. 
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11. Příčiny existence variantních tvarů 

1. Pragmatické 

Varianty jsou nutné pro zachování a fungování jazykového systému. Polymorfní 

koncovky (viz Mluvnice češtiny 2, s. 284) - a vlastně koncovky vůbec - jsou 

základními prostředky sloužícími k vyjadřování gramatických funkcí. Systém 

jmenných a slovesných koncovek je podstatou flexe a vytváří z češtiny flexivní 

jazykový typ. 

2. Ekonomické 

Polymorfní pádové koncovky jsou potencionálním zdrojem variantnosti a 

vytváření tvarových variant, kdy si jednotlivé varianty nejprve konkurují, aby se ta 

zvýhodňovaná a užívanější stala prioritní a stabilnější. Uplatněním kritéria 

výhodnosti (o něm viz dále) zvolí mluvčí tu, kterou začneme preferovat. Celá tato 

konkurenční soutěž dvou polymorfních deklinačních morfů (pádových koncovek) 

není ale bojem o vítězství, ale právě o zachování a potvrzení funkčnosti 

fungujícího státu quo. 

3. Etické (morální) 

Nelze likvidovat (omezovat) funkční/uzuální, byť méně užívané nebo 

nespisovné. Je nutné propracovávat kodifikaci, ne omezovat jazykovou normu. 

Stanovení univerzálně platných (a vždy správných) odpovědí/koncovek v jazyce, 

kde jen pro substantiva maskulina mluvnice uvádějí čtrnáct paradigmatických typů, 

je nemožné i nesmyslné. 

4. Diferenciační 

Samotná existence tvarových variant svědčí o pestrosti, proměnlivosti a 

mozaikovitosti českého slovního tvaru, jež se mnohdy projeví už vgenitivu 

singuláru. (Např. konkrétum popel má v genitivu singuláru uváděny hned tři 

koncovky: popela popelu, popele; abstraktní substantivum povel, lišící se pouze 
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fonémem v a předponovým po- má koncovku jedinou: povelu^ Podobně i v šestém 

pádě např. u substantiva obchod- odchodu). 

Jednotlivé pádové koncovky jsou příkladem morfologické diverzity jazyka. Ta 

se projevuje jako jistá rozmanitost volby toho kterého deklinačního formantu, který 

je vždy nějak vázán na určité gramatické nebo lexikální okolí (ve dne - o dni, 

v krku, o atributu - o světě, o světu). Samy koncovky mají svou hiearchii, a to 

přinejmenším ve vztahu: 

a) ke spisovnému jazyku. Variující lokálové koncovky spisovné jsou, jde spíš o to, 

kdy kterou použít a na základě čeho ji užijeme. Uživatel jazyka si totiž existenci 

různých činitelů, které ovliňují volbu koncovky, neuvědomuje a často ani 

nepřipouští. Volí většinou tu, která je pro něj intuitivně přijatelná, na kterou je 

habituován a která nějak maximalizuje jeho užitek (třeba tím, že 

vyvolává/nevyvolává alternaci), 

b) k frekvenci. Ta jednoznačně vypovídá o pohybu a využitelnosti koncovek, navíc 

nám umožňuje jistou prediktabilitu jejich dalšího vývoje. Vzhledem k tomu, že 

je obtížné, ne-li nemožné, najít v jazyce rovinu, která by nevykazovala 

v procesu svého vývoje nějaké nedostatky, slabiny z hlediska komunikativní 

funkce je potřebné hledat tyto nedostatky i v tak běžné věci, jakou je deklinace. 

Takovým markantním nedostatkem je v tomto případě homonymita pádových 

koncovek. Koncovka -u tady vstupuje do hry často hned se třemi pády: 

genitivem, dativem a lokálem (roku). Zejména v šestém pádu je pak znát snaha 

uživatelů odlišit ho od pádů ostatních - a to proto, že se to nabízí a deklinační 

systém češtiny to formálně umožňuje (z roku na rok-do roka a do dne - v roce 

-po roce x v roku [nečasté, řídké] -po roku [nečasté]). 
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12. Morfologická variantnost a pluralita modelu spisovného jazyka 

Konkrétními projevy jazykového vývoje jsou varianty. Sám jazykový vývoj 

nám vždy velmi dobře poslouží jako „vysvětlovadlo" věcí, které zkoumáme nebo u 

nichž pozorujeme změnu; neodpoví nám však na otázku, proč se (ten vývoj) děje. 

V tvaroslovné soustavě češtiny jednoduše počítáme s variantností pádových 

koncovek, která má své historické kořeny. V historických mluvnicích se můžeme 

dočíst, že to bylo proto, že mužské o-kmeny tvořily základní deklinační typ 

maskulin ve staré češtině a v průběhu staročeského období k nim pronikly některé 

koncovky u-kmenů a s jejich využitím se o-kmenová deklinace rozdělila na 

deklinaci životnou a neživotnou. Odpověď, že to bylo proto, že bylo třeba odlišit 

životný rod mužský od toho neživotného, neodpovídá na otázku, proč kolísají i 

substantiva jiných rodů. 

Vztah pádových koncovek českého lokálu ke spisovnému jazyku není 

Problematický. Koncovky jsou zde hodnoceny buď jako rovnocenné, spisovné, 

zástupné nebo nářeční, nefrekventované, okazionalistické; v j iných pádech nebo 

rodech však slovníky takto benevolentní nejsou a stanovují, kde variatní tvar 

přípustný je a kde přípustný není. Preskribují tedy spisovnost akcentující historické 

aspekty zvolené koncovky. Ukazuje se, že tento přístup nestačí. Navíc, chceme-li 

vědět, co je spisovné, měli bychom si spisovnost nějak definovat, vymezit - a to i 
v e vztahu k tvarovým variantám. Tedy spisovné pro koho? Kdy? Kde? Proč? Podle 

Proklamací lingvistů od dob pražské školy by měla spisovná jazyková norma 
vládnout dostatkem takových jazykových prostředků, aby byla používána v co 
nejširším počtu komunikačních situací. Místo toho se dnes - jak připouštějí 

hngvisté - omezuje stále častěji na oficiální texty. Buď je tedy chybná definice, 

nebo je chybná sama spisovnost (nebo je tu ještě jedna možnost: „defektivita" 
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uživatele jazyka). Nabízí se i poslední možnost. Definice i jazyk jsou vpořádku, 

problémy nastávají při užívání definic a jazyka v praxi. 

Objektivní kritéria pro stanovení spisovnosti zkrátka nemáme. Měli-li bychom 

je, nebylo by pochyb, že by po nich autoři slovníku nebo pravidel sáhli a uplatnili 

by je i v šestém pádu. Absence preskripce lokálových koncovek se však ukazuje 

jako legitimní postoj, který nechává na uživateli, kterou z koncovek užije. Ten volí 

na základě své intuice a skutečnou úspěšnost volby posuzuje on sám i jeho okolí -

tedy úzus. Vzhledem k tomu, že spisovná čeština není rodným jazykem nikoho 

z nás, je nemožné popsat ji nezávisle na kodifikaci. 

Nabízí se ale ještě druhá varianta. Sledovat skutečný mluvený úzus, provádět 

Popisy konkrétních mluvních situací a v nich pozorovat výskyt konkrétních 

jazykových prvků. Chceme-li vědět, co je progresivní, užívané, uzuální, musíme to 

umět empiricky změřit a dokázat, ať už prostřednictvím materiálu korpusů 

mluvených nebo jiných forem výzkumu. Deklinační formanty našeho lokálu 

ukazují, že standardní norma by mohla docela dobře být chápána jako redukce úzu 

na základě frekvence a popisována vždy se zřetelem ke konkrétním jazykovým 

situacím. 

Celá naše teorie spisovné jazykové kultury není nic jiného než tvorba modelu 

singulární jazykové normy. K pluralitě spisovných norem se přihlásilo veřejně 

dosud ne příliš mnoho lingvistů. Neoficiální připuštění takovéto plurality je právě 
náš šestý pád. Vadila-li by pluralita spisovných koncovek neuváděných ve 

slovníku, pak by právě slovníky a pravidla věnovaly lokálu větší pozornost než 

dosud. 
v 

Řečeno jinak: co je mluvčími užíváno, nějaký smysl jistě má. Je to tedy užíváno 

Právě proto, že je to účelné. Není pochyb o tom, že ve slovníku „nekodifíkované" 
tyary např. na světě - o světu účelné a frekvenčně rozdílně užívané jsou. Není 
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pochyb o tom, že účelné j q na trhu. A není pochyb o tom, že účelnost spojení na 

trze')Q přinejmenším sporná, vágní, tj. že tato předložková vazba účelná není. 

12.1 Kodifikační rozsah a situace na Moravě 
v 

Český jazykový atlas (4) zjišťoval lokálové koncovky na těchto vybraných 

substantivech (s. 130): dvůr, stůl, strom, potok, kožich, vůz, nos, oves les, úl, kamen 

a den s těmito zjištěními: 

- substantivum stůl má v šestém pádě téměř na celém území tvar stole. Výjimky se 

objevují na Boskovičku (stolu). Tato podoba se navíc uplatňuje jako variantní 

v mluvených textech některých moravských měst. Podobně se chová i 

substantivum strom (stromu). Podoba stromu je doložena v západních Čechách a 

severozápadní Moravě. 

U substantiva dub lze za většinovou považovat podobu dubě, a to i v Čechách! 

Naše zjištění (srov. pozn. s. 60) vypovídají o opaku. Za základní bychom 

v Čechách považovali lokálové dubu. Noravsko-slezská varianta je dubě. 

Substantivum potok vykazuje variabilitu koncovek původu o-kmenových a 

novějších u-kmenových. Tvar potoce je považován za základní, potoku pak jako 

frekventované a časté zejména v přechodovém pásmu česko-moravském, 
• • . . v 

jihozápadní a východní Moravě. To pak proniká i do Cech,potoce pak se prosazuje 

i moravském pohraničí. 

Méně výrazné diferenciace se projevují ve tvarech lokálu singuláru substantiva 

kožich. Tvar kožiše je spíš severo - resp. východočeský nebo středomoravský. 

Vůz, oves - (voze - vozi - vozu). Koncovka -u dokládá morfologické zařazení 

k tvrdému typu, zatímco koncovku -i jednoznačně k typu měkkému, původně jo-

kmenovému. Za základní - a to i na Moravě - je považována podoba na voze, ten 
variuje s vozu. Podoba vozi je lokálně značně omezená na část západní Moravy a 

Holešovsko. 
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Les je hodnocen jako na Moravě slovo spojené až s mladší generací, starší užívá 

dosud raději hora, hory, háj. Na Moravě se objevují jak tvar lesu (ten je běžný i 
V v 

v Cechách), tak i (lesi), který je v Cechách neznámý. Rozdíl lese x lesi probíhá po 

západní hranici ěesko-moravských dialektů, na východě Moravy je běžnější 

lokálové lesu. 

Podstatné jméno úl se objevuje zejména na západní Moravě v podobě úli. 

Varianta úlu je převažující pro celé území. 
v 

Ostatní substantiva uváděná v CJA (4) nebyla součástí této dizertace. 

12.2 Vyjdeme z toho, co píše vedoucí autorského kolektivu Českého jazykového 

atlasu Jan Balhar: „Tam, kde spisovná jazyková norma disponuje dubletními 

výrazovými prostředky, Slezané zpravidla nevolí ten, který znají, ale ten, který j e od 

jejich rodného nářečí odlišný... a v mnohém to platí i pro Moravany. " Nabízí se 

Pak otázka, zda jde v tomto případě o hyperkorekci mající svůj původ v odmítání 

genitivního nářečního -a (z duba) a jeho nahrazování spisovným -u (dubu), které 

Pak proniká i do lokálu (ve sklepu, ve fotbalu), nebo o tak silný vliv v Čechách více 

Přijímané novější lokálové koncovky -u. V případě první varianty by pak platilo, že 

Pochybuju-li o tom, co je spisovné, vítězí ta varianta, jež se vzpěčuje mému úzu; 
v případě druhém pak o vyrovnávání stavu moravského s českým, a tedy o ústup 

Původní koncovky -e/-ě a celkový pokles tvarů archaických. 

Jak však označit právě ty koncovky, které se užívají málo nebojsou omezeny 
regionálně? Jsou podoby ve fotbalu, v Turínu, o klášteře, ve sklepu aj. 

hyperkorektní, regionální nebo snad nespisovné? Kam patří např. To jsou ale 

nesmysle? Byla-li by pravda, že jsou moravsko-slezskými mluvčími považovány za 

spisovnější, pak by byly hyperkorektní, a tedy chybné; pokud jde však jen o 
využívání dvou koncovek, pak je možné hodnotit je jako varianty omezené 
regionálně. Jde vlastně o podobnou problematiku, se kterou se setkáme i u 

P°sesivních adjektiv, kde pro lokál singuláru maskulin a neuter povolují příručky 
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koncovky obě (v tátově županu, v tátovu županu), k dativu už tak štědré nejsou a 

preskribují jen (k tátovu županu), i když spojení k tátově županu je dnes běžné. 

Někteří (např. P. Sgall, J. Panevová 2004) klasifikují toto -ě jako hyperkorektní, 

jiní (srov. R. Adam 2005) jako systémové vyrovnávání dativního tvaru 

s lokálovým. 

Zdá se nám proto, že v některých případech tvarů českého lokálu nelze 

koncovky tohoto pádu spojovat se spisovností. Tento termín je zde matoucí, 

zavádějící a především nepřesný. Spojení jako třeba: ve sklepu, v mezinárodním 

obrátě vzájemných vztahů nemají nespisovnou povahu ani charakter. Pro většinový 

úzus jsou sice nevhodné a nepoužitelné, pro některé z nás jsou možná i 

hyperkoretkní, pro jiné tvoří součást jejich standardního vyjadřování. Jako 

standardní na Moravě lze dnes hodnotit „moravské" typy skloňování bez Máně, 

s Tondem, a proto není důvod pozastavovat se nad (ne)spisovností uváděných 

příkladů. Je-li předložkové spojení v lesi - jakkoli je okrajové - pro jisté mluvčí 

jistého území natolik životné a bezpříznakové, neuvědomované jako „chybné", 

neměla by lingvistika mít jediný rozumný důvod proti němu protestovat. Naopak 

by mu měla přiznat statut standardu v jistých standardních komunikačních situacích 

a tak o tom i informovat. Tedy že jde pro některé moravské (slezské) mluvčí o 

běžné tvary, lišící se sice od většinového úzu, ne však chybné. Podobně by bylo 

vhodné, aby i obecná čeština byla prezentována jako základní komunikační kód 

českého jazykového prostředí, ne jako mluva expresivní, usilující za každou cenu o 

nespisovnost. Lépe a hlavně prakticky bychom tím dosáhli toho, že by spisovnost 

Přestala být chápána jako útvar zahrnující jevy končící východně od Prahy někde u 

Průhonic (Balhar 1995, s. 251). 

Připustili bychom tak sice pluralitu spisovností, ale ta je v jazyce potřebná, 

nutná, žádoucí, i když v podmínkách naší lingvistické tradici nechtěná a obávaná, 

Protože počítá s kodifikační pluralitou. O ní se sice mluví, dokonce se „jako by" 
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realizovala v Mluvnici češtiny 2 a zejména pak v Příruční mluvnici češtiny - vždy 

však bez soustředěných a jasných komentářů či vysvětlujících poznámek, že se zde 

připouští garvinovská free-enterprise kodifikace. A že tedy to, co je užíváno, je 

užíváno, protože to je účelné, přináší to uživateli jazyka nějaké „výhody", 

maximalizuje jeho užitek nebo se šíří bezděčně, prostým napodobováním, 

opakováním. Není to užíváno jen proto, že to je spisovné (nebo nespisovné). 

Pluralita kodifikací by mohla pro uživatele představovat jeden závažný moment 

spočívající v jejich zodpovědnosti za vlastní volbu. Té se dosud uživatelé v jazyce 

vzdávali a zřejmě i obávali, protože na ni nebyli připravováni, a sami někteří 

lingvisté se před ní dokonce varovali: „Představíme-li si situaci, která by nastala 

po doporučovaném „velkoplošném" pronikání obecné češtiny a moravsko-

slezských interdialektů do spisovné normy, jde nám tak trochu mráz po zádech: 

kolik by to vlastně bylo norem spisovných? " (Daneš 1992-1993). 

A tak se snažíme mít současnou spisovnou normu pružně stabilní a z možných 

obav raději singulární, protože ta lépe hoví požadavkům přesného a jasného 

prestižního celonárodního komunikačního útvaru. Jakoby vícero kodifikací tuto 

možnost nebylo schopno zaručit a tomuto požadavku vyhovět. Ta kodifikace, která 

by se ukázala jako mylná, nepřesná, by nebyla uživateli jazyka zvýhodňována, 

užívána, protože by nebyla s to „uspokojit" jeho potřeby. Domníváme se však, že 
t o se ale právě děje v současné době v české morfologii - ta přece ve své stávající 

Podobě nezaručuje ani prestižnost, ani celonárodnost vyjadřování. (Např. 

kondicionálové bysme je uzuální, celonárodní, mluví se o něm i píše - po zásluze 
v v 

mu jsou věnovány „monografie" v Naší řeči (Cmejrková 2005), s výjimkou PMC 

»ení však zmíněno ani v jedné gramatice, i když zdaleka nejde o tvar nový, a pokud 
Se zmiňuje, pak jako nespisovné. Mluvčí se pak může domnívat, že jde o 
neregulérní tvar, který se snad do hovoru nehodí. Tento stav však zhusta 

Zodpovídá jeho jazykovému povědomí (a zvolí tedy raději by jsme). 
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Rovněž tak lze odmítnout obavy z rozkolísanosti spisovné normy. Inherentním 

znakem jazykové normy je pouze řád, nikoli singularita nebo symetrie. Navíc se 

samozřejmě nabízí další protiargument: rozkolísaná je přece především norma 

spisovného jazyka, nespisovná jazyková norma má svou normu poměrně stabilní, a 

to i přesto, že nespisovných jazykových útvarů je víc (jsou pluralitní) než jedna 

norma jazyka spisovného. 

„O češtině jsme mohli říct, že je vcelku vypracována, zato o dnešním stavu 

jazykového vyjadřování, o dnešní kultuře řeči u nás se takto pozitivně vyjádřit 

nemůžeme. Shodneme se, že je tento stav neutěšený. " (K. Hausenblas 1991) „Mylný 

názor o úpadku jazyka plyne ovšem z toho, že lidé často nerozlišují stav jazyka a 

způsob jeho užívání. " (K. Hausenblas 1981). 
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13. Stylová charakteristika variantních koncovek lokálu singuláru neživot, 

maskulin typu hrad 

Abychom mohli hovořit o stylu a možnostech výběru, je potřeba, aby daný 

gramatický jev disponoval přinejmenším dvěma možnostmi, jimiž se právě tato 

variantnost realizuje ať už v textu psaném nebo mluveném. Styl pak jako takový 

je podmíněn variantnostní, růzností, potencialitou. Pro srovnávání stylové 

charakteristiky variantích koncovek platí totéž co pro kterékoli jiné komparované 

jevy. Vycházíme zde v tomto našem srovnání z myšlenky N. V. Trubeckého 

(Grundziige der Phonologie): u srovnávaných jevů je nejprve nutné stanovit to, co 

mají společné, a teprve na základě společného můžeme sledovat, to, čím se dané 

jevy/prvky od sebe liší. I my zde za styl tedy budeme pokládat entitu nejen 
v 

řečovou, ale i jazykovou (srov. Cechová 2000, s. 376). 

13.1 Bezpočet komunikačních funkcí s sebou přináší i značnou stylovou 

rozmanitost, tedy různé styly, kterým přináleží ty které konkrétní vyjadřovací 

prostředky. Stane-li se frekventované užívání konkrétního vyjadřovacího 

prostředku víceméně pro danou komunikační situaci uzuální celému jazykovému 

společenství, začne být tento prostředek pociťován jako stylově neutrální a 

tenduje k tomu, aby v pozici neutrální (po určitou dobu) setrval a pak se přesunul 

do roviny spisovné. Tento pohyb mezi jednotlivými pozicemi, resp. jejich 

obsazovaní a přeobsazování tedy způsobuje, že se spisovná jazyková norma ve 

všech svých rovinách v čase proměňuje, a to tak, jak (a do jaké míry) uživatelé 

jazyka porušují zatímně kodifikovanou normu. 

Stylové paradigma dělí obvykle prostředky na stylově neutrální a stylově 

Příznakové. Prostředky stylově neutrální pak slouží jako základ srovnávání všech 

ostatních prostředků a od nich se pak také odvíjejí všechny slohové 

Příznaky/stylové charakteristiky, např.: ustupující - progresivní, knižní -
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archaické, frekventované - řídké, spisovné - nespisovné, hovorové - expresivní, 

obecně české - moravské. 

Variantní jazykové prostředky tedy umožňují vyjadřování stylově 

diferencio vat, protože uživatel jazyka si může vybírat z množiny poskytovaných 

možností prostředky se zřetelem ke komunikační situaci i k cíli komunikace. Jsou 

tedy tyto variantní prostředky ve vztahu vzájemné konkurence. (O jednotlivých 

typech konkurence srov. PMČ, s. 732n.). 

13.2 Otázka hodnocení pádových koncovek a jejich stylové zařazení 

MČ 2 s. 284 označuje pádovou variantnost jako polymorfíi, záležející u 

substantiv vtom, že jeden pádový význam je vyjádřen formálně různými 

deklinačními koncovkami. Ty pak mají dvojí různou funkci: 

a) v rámci téhož paradigmatu rozlišují: (i) různá slova, popř. skupiny slov; (ii) u 

téhož lexému vytvářejí tvarové varianty, jichž může být využito k druhotnému, 

zvláště pak stylovému rozlišení; 

b) mezi paradigmaty, popř. typy zakládají rozlišení typů a přispívají 

k diferenciaci paradigmat. 

Chtěli bychom však dodat, že pouhá existence dvou (v některých případech i 

třech) tvarových variant nemusí vždy znamenat jejich rozdílnou slohovou platnost. 

Tím, že distribuce jednotlivých polymorfních deklinačních formantů závisí na 

formálních i významových činitelích, např. slovotvorných, syntaktických, 

morfologických, fonologických aj., dochází k tomu, že se jejich rozložení na 

stylové ose neustále proměňuje (nejznatelnější je pohyb frekvenční) a jak uvádí 
v 

Cechová (2003, s. 19), je proto styl kategorie dynamická. 

Jak už jsme poznamenali několikrát výše, šestý pád není ve slovnících a 

Pravidlech zpracován tak, aby označoval, která/které z koncovek je/jsou zde 
sPisovná/é a která/é nikoli. V případě jejich pozorování nelze tedy konstatovat, zda 

Je výraznější pohyb směrem od nespisovnosti až ke spisovnosti či naopak. Je však 
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možné sledovat frekvenci a díky ní pak zjišťovat, která z koncovek je dominantní, 

které formanty víceméně kolísají vyváženě a která koncovka je nefrekventovaná. 

Vzhledem k tomu, že však neznáme dřívější stav/statistiky, lze jen stěží říkat, že 

některá z koncovek ustupuje. Např. bychom se zdráhali přijmout tvrzení, že 

frazeologické spojení rok po roku v korpusu ustupuje podobě rok po roce. Těžko 

tvrdit, že ustupuje, neznáme-li dřívější stav. Navíc bychom mohli oponovat, že 

může jít o počátek šíření novotvaru. Podobně neobstojíme u variantních 

deklinačních formantů s jinak přijímaným tvrzením, že některé obecně české 

podoby pronikají do spisovné normy. V těchto případech totiž neřešíme otázku 

dichotomie spisovnosti a nespisovnosti (Chloupek 1986). Např. u féminin můžeme 

konstatovat jen to, že je možné sledovat zřetelný pohyb od typu kost směrem k typu 

píseň, přičemž nelze deklarovat, že starší koncovka je vhodnější nebo pociťována 

jako knižnější, a novější jako hovorovější - ani jedna z nich nebývá uživatelem 

pociťována totiž jako nějak stylově příznaková, většinovému úzu je tento zdánlivý 

Protiklad lhostejný (rozdělili si své pravomoci proti nekodifikovánému rozdělili si 

své pravomoce*). Vzhledem k tomu, že spisovnost se objektivizuje v úzu a ona 

sama v případech pádové variantnosti koncovek není ani primárním, ani základním 

ukazatelem stylovosti, nemá tedy ani stylovou charakteristiku vládnoucí 

dostatečnou a potřebnou schopností rozlišovat tvary spisovné od nespisovných. 

Opozice spisovnost - nespisovnost zde proto není základním ukazatelem stylovosti. 

Naopak dobrým kritériem stylovosti může být právě frekvence v různých 

komunikačních situacích. 

Jiný názor uplatňuje Čechová (1978, s. 145). Píše, že tvary s koncovkou -e/-ě se 
l*ší od tvarů s koncovkou -u i z hlediska spisovnosti..., a jako příklady uvádí mimo 

jiné tvary na traktore, na výbore, na klavíre příznačné pro oblast východní, tedy 

^oravsko-slezskou. Genitivní koncovku -u ve tvaru obědu hodnotí jako nadměrnou 

místo spisovného formantu -a. Frekventovaná slova stojí v centru slovní zásoby a 
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kolísají často víc než slova nefrekventovaná. Slohová platnost konkrétní koncovky 

souvisí však víc než se spisovností spíše s frekvencí, s přirozeností, s hovorovostí, 

s užívaností. Tvrdíme, že obecně platí, že hovorové, uzuálnější prvky vnímáme 

jako přijatelnější, běžnější, intuitivnější než tvary výhradně spisovné - samozřejmě 

vzhledem k povaze komunikace. Lokálové podoby traktore, výbore jsou pro 

většinový úzus český příznakové, ne však nepřijatelné; pro většinový úzus 

moravský pak standardní, uzuální. Nelze je proto hodnotit jako nespisovné. Jinými 

slovy: uživatel nemá z dosud platných preskribovaných morfologických pravidel a 

učebnicových popisů, značně omezujících jeho habituované mluvní chování, 

žádnou konkrétní představu o účelnosti těchto pravidel, a nabývá proto dojmu, že 

v případě kolísání je vhodnější přiklonit se k tvaru neužívanému. Fobie ze 

spisovnosti, jíž jsme ze školy povinováni nejvíc, vede pak zejména ve veřejných 

projevech k nadměrnému užívání tvarů knižních, nepřirozených a hyperkorektních. 

Tvary na výbore, v kapsi, se starostem nemohou být klasifikovány jako nespisovné, 

ale zejména jako regionální, nářeční a příznakové. 

K této myšlence se ještě vrátíme v dalším dílu této dizertace: jsme totiž 

přesvědčeni o tom, že zejména školské gramatiky a slovníky by neměly příliš 

omezovat vyjadřování uživatelů jazyka. Naši intuitivní znalost jazyka bychom si 

měli umět ochraňovat před teoretickými výklady o jazyku/jazyce. Lingvistické 

intervence by měly mít povahu minimalistickou a charakter zejména vysvětlující, 

popisující, doporučující; ne tedy předepisující. 

Šmilauerova publikace se jmenuje Nauka o českém jazyku, J. Jelínek s VI. 

Sty blikem vydali knihu Nauka o českém jazyce, tvar jazyce tedy není pro označení 

gramatického systému vůbec vyloučen; naopak je však vyloučen ve 

frazeologizmech mít smrt na jazyku, co na srdci, to na jazyku. S výjimkou 

uvedených frazému je tedy spisovné obojí: jazyce i jazyku. Moravské podoby typu 

na výbore nejsou v Čechách vyloučeny, i když budou řídké; nezaslouží si být proto 
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odsouvány mimo rámec vymezený termínem spisovná jazyková norma, spisovné 

vyjadřování. Uvedené příklady traktore, obědu nejsou podle nás nespisovné. 

Aprirorně totiž klasifikace pomocí adjektiva nespisovný evokuje chybu, a tyto tvary 

chybné nejsou. 

13.3 Frekventované koncovky stojí v centru substantívni' lokálové deklinace, a 

jsou proto nejméně příznakové. Naopak nefrekventované se jako příznakové jeví. 

Lokálové podoby se od dob Dobrovského pravidla systémové korespondence 

vykládají s ohledem na genitiv; kde je genitivní -a, má šestý pád -e. Zároveň se 

vždy dodává, že hlavním faktorem ovlivňujícím volbu koncovky neživotných 

maskulin je fonologická povaha koncového konsonantu, a připouštějí se i jiné 

činitele (srov. např. MČ 2, s. 275). Protože však toto Dobrovským postulované 

pravdidlo má dnes spoustu výjimek a není tedy naplňováno (dodržováno) důsledně, 

přecházely české gramatiky k taxativnímu výčtu oněch činitelů i skupin jmen s tou 

kterou koncovkou nebo koncovkami oběma. 

Korpusové výsledky zkoumaných substantiv v lokálu ukazují, že se systémová 

korespondence nenaplňuje symetricky. Jistě nepřekvapivé zjištění v tak 

asymetrickém jazykovém systému, kterým čeština je. Zastupitelně alternující zdá se 

mohou být koncovky (genitivu: -a/-u i lokálu: -e/-u), kdy substantivum plní 

větněčlenskou funkci předmětu nebo přívlastku. Naopak poměrně stabilní pozici 

vykazuje lokálové -e/-ě ve funkci příslovečného určení. Nabízí se tedy otázka, zda 

stejně tak důležitý, jako se obecně připouští vliv koncového konsonantu, není i 

významový rozdíl mezi substantivy (Byli v Mnichově. Sudetáci diskutovali o 

Mnichovu). Domníváme se, že ano, že při volbě koncovky sehrává významnou roli 

i kritérium syntaktické; a distribuce koncovek tohoto pádu tedy má fonologicko-

syntaktický charakter. Gramatická nadřazenost syntaxe nad sémantikou zdá se být 

oprávněná, protože nezřídka dochází k distribuci koncovek u jednoho a téhož 
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lexému s ohledem právě na jeho syntaktickou roli ve větě. V návaznosti na význam 

převládne vliv syntaktický (po dvoře - o dvoru). 

Gramatickému převisu syntaxe nad sémantikou nasvědčuje i to, že lokálová 

předložka při má z hlediska frekvence nej slabší postavení, nejmenší distribuci. Ze 

sémantického hlediska lze vydělit dva základní způsoby užití této prepozice: 

(i) ve spojeních při obědě, při pondělku, při zkoušení lokalizuje syntakticky tato 

spojení jako větný člen příslovečného určení času. Výsledkem těchto typů spojení 

je nominalizace: Řekl mi to při obědě - Řekl mi to, když jsme obědvali. Primárně 

tedy tato předložka (při) sémanticky funguje pro vyjádření časové 

blízkosti/přítomnosti, a tedy ve významu např. v ten určitý den - Tak a jaké počasí 
v 

nás čeká při pondělku [v pondělí]? SSJC uvádí u této předložky i význam: 

v blízkosti toho dne. Domnívám se, že obě definice jsou významově korektní. 

V korpusu najdeme tuto předložku víc než 168 OOOx, většinově ve významu 

časovém. 

(ii) Ve spojeních při plotu, při zdi, při sobě vystupuje jako předložka vyjadřující 

prostorovou blízkost, prostorovou dosažitelnost něčeho. Předpokládáme tedy - a 

korpusová data to dosvědčují - že prvotním významem této předložky je 

vyjadřovat časové „při", analogicky se toto užití rozšířilo i na význam „při" 

prostorového (Pohyboval se při zdi). Při volbě lokálového deklinačního formantu 

předložka při zůstává předložkou nefrekventovanou, ovlivňující volbu konkrétní 

pádové koncovky. V nefrekventovaných výskytech pak tato předložka pojící se 

s konkrétními substantivy způsobuje kolísání. To však není tak silné, spíš bychom 

mohli hovořit o tendenci v těchto případech směřující ke koncovce jediné. Ukazuje 

se, že distribuce lokálových koncovek je ovlivněna u téhož lexému závislostí na 

jeho syntaktické roli, a ta je pak v těchto nefrekventovaných výskytech závazná 

sémanticky, jak dokládá náš příklad substantiva závod . Jde o substantivum, které 

má buď význam sportovního klání, nebo výrobního podniku, hospodářské výrobní 
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jednotky. Toto podstatné jméno sice s předložkou při kolísá, kolísá zhruba 

v poměru 1 (-u) : 4 (-ě). P/při závodu [řídké, nefrekventované, v korpusu 25x, -u 

zde vyjadřuje příslovečné určení času závazně] - P/při závodě [99x, -u opět se 

závaznou větněčlenskou platností časového příslovečného určení. V obou 

případech však toto homonymní substantivum ve spojení s touto předložkou má 

sémantickou platnost sportovního soupeření, význam hospodářské jednotky je u 

tohoto substantiva ve spojení s prepozicí při „vyloučen"]. Ve spojení s ostatními 

lokálovými předložkami však kolísají nejen pádové koncovky, ale užití tohoto 

jména v obou zmíněných významech. 

13.4 Propojenost plánu syntaktického a sémantického se zdá být nepochybná: 

v návaznosti na význam substantiv se uplatňuje především vliv syntaktický, 

v návaznosti na volbu koncovky pak shledáváme vlivů hned několik, přičemž 

v korelaci syntaxe a sémantiky zaujímá vlivnější pozici syntax. Slova sice vystupují 

jako jednotné celky, ve větě však získávají své významy díky syntaktickým 

vztahům, resp. díky svým schopnostem vstupovat do těchto vztahů. Jako základní 

se proto jeví v šestém pádu funkce předmětná nebo přívlastková, jako příznaková 

pak funkce příslovečná. Ta je však ve spojeních s nefrekventovanou předložkou 

víceméně závazná, jak jsme se snažili ukázat na slově závod. 
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Tabulka 1 

Povaha tvarotvorné finály/slovotvorného základu ve vztahu k distribuci lokálových 

koncovek 

Substantiva zakončená na: 

h, ch, k, g 

r 

l 

s, z 

f 

d, t, n 

b, p, ni 

v 

Koncovka/y v lokálu singuláru 

u, e 

u, ě (zřídka) 

u, e 

u, e 

u 

u, ě 

ě, u 

ě, u 

Tabulka 2 

Obecná distribuce lokálových koncovek ve vztahu k rovině slovotvorné a 

syntaktické 

dějová jména abstraktní (lov, skluz) u 

konkrétna na -in (kravín) ě, u (zřídka) 

konkréta ve funkci objektu u 

cizí jména na -er/-ér (éter, elektroměr) u 

konkrétna ve funkci adverbiale e, ě 

jména neutvořená na -ch, - g, -k (dům, sklep) u, e, ě 

jména nejasně utvořená (kožich) u, e 
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14. Distribuce lokálových formantů u vybraných toponym 

Této problematice se nověji věnoval v polovině osmdesátých let 20. století 

Miloslav Sedláček (1975, s. 243 - 248), a (1985, s. 11 - 15). Samostnou publikaci 

mapující deklinaci názvů měst a obcí máme od roku 1985. Její autorkou je Alena 

Polívková (1985). 

14.1 Zatímco kolísání koncovek u apelativ si uživatelé nepřipouštějí nebo ho 

nepovažují za problém zásadní, velmi citliví jsou k tomu, jak se gramaticky zachází 

s názvem města, z něhož pocházejí nebo ve kterém žijí. Významnou roli zde 

sehrává místní úzus. Ten je závaznější než kodifikace právě pro místní a ti ho také 

mají ve svém jazykovém povědomí zafixován. (Přestěhoval ses do Mělníka? Ne, 

na Mělník. Narodili jsme se v Příboře.) Z praktických důvodů není možné, aby 

uživatelé jazyka, ať už domorodí nebo přespolní, konfrontovali své jazykové 

vyjadřování a povědomí se slovníky nebo příručkami, je jistě žádoucí, aby byly 

v normě kodifikovány ve větší míře dvojtvary v genitivu i lokálu těchto jmen. Na 

druhou stranu lze počítat s negativní odezvou právě těch, kteří se v daném městě 

narodili nebo v něm žijí. Ti totiž mohou oprávněně namítat, proč a na základě čeho 

si vytváří spisovná jazyková norma tvar, který místní úzus „nezná". 

Současný stav je výsledkem historického vývoje o-kmenové a u-kmenové 

deklinace. Zdá se, a nasvědčují tomu i data korpusová, především pak ale mluvený 

úzus, že u cizích jmen má pevnější pozici genitívni -u, a to se objevuje často i 

v lokálu: (Hamburk: z Hamburku - v Hamburku). U domácích toponym se 

v šestém pádě můžeme setkat s koncovým -e (na/v Mělníce, o Příboře, v Táboře), 

výjimkou však nebývá ani -u. Avšak i u těch jmen, která si drží své původní a 

historické -e, můžeme pozorovat syntaktickou tendenci, ovšem nedůsledně 

naplňovanou, rozlišovat objekt a adverbiále. Fr. Kopečný (1979, s. 179) 

poznamenává, že koncovka -u je víc koncovkou předmětovou (a produktivní), 
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kdežto -e/-ě adverbiální (a téměř neproduktivní). Záměrně zde užíváme slovo 

nedůsledně: srov. např. větu Atentátníci se setkali poprvé v Madridu a Londýně, 

druhá skupinka pak údajně v polském Krakově. Polsko to však popřelo, o Krakovu 

nemohli atentátníci uvažovat z několika důvodů... uvažovat by se prý dalo o Egyptě, 

protože právě tady, v Egyptu, ale např. i v Bejrútu má militantní odnož zajištěno 

financování i podporu. (Respekt 2004). Nebo další: V Berouně se obávají další 

noci. Do Prahy nepojedeme, setkáme se na Kladně, abychom s hejtmanem 

dodiskutovali otázky o Berounu, který byl povodní změněn k nepoznání, i o Kladnu, 

kam se začali sjíždět za svými příbuznými jinak slušní berounští romové. (Reflex 

2002) Ukazuje se tedy, že každé zeměpisné jméno typu hrad může mít v šestém 

pádě koncovku -u, i když neuzuální, nebo -e/-ě. 

Jak ukazuje korpus mluvených textů, vliv sehrávají i faktory, o nichž jsme se 

zmiňovali několikrát u apelativ. 

Následující tabulky přinášejí výčet nej frekventovanějších toponym podle 

Českého národního korpusu. 

14.2 V korpusu jsme nejprve zadali dotaz: 

[(tag="N.IS6. *")] a přes pozitivní filtry 

l(word= "[ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽJ. * ")] 

l(word=". *[eěu]")] 

jsme dostali seznam těchto nej frekventovanějších místních jmen, domácích i 

zahraničních (viz tabulky v Příloze č. 7): 

Uvedené tabulky přílohy č. 7 ukazují jasnou převahu koncovky -ě. Můžeme 

tedy konstatovat, že se opakuje táž situace, kterou popisujeme u apelativ. První 

substantiva Prostějov, Londýn atd. jsou v textech zastoupena častěji, a proto i jejich 

koncovka je četnější. Naproti tomu jména v lokálu s koncovkou -u nemají tak 

vysokou frekvenci, ale je jich početně víc. Navíc ta, která v genitivu kolísají, mají 
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poměrně stabilně v šestém pádě koncovku -u. Ta je pak pravidlem pro cizí 

toponyma zakončená na -rk (Hamburk) a -sk (Kursk). Koncové -ě/-e se pak 

objevuje víceméně závazně u izolované a zřejmě uzavřené skupiny domácích i 

cizích, většinou starých jmen: Mělník, Tábor, Zdar, Betlém, Jeruzalém, Mnichov, 

Řím, olympijský Turín. V přenesených významech pak nejde o vyjádření snahy 

rozlišit význam syntaktický, ale spíš symbolický, historický (o Mnichovu -

mnichovská zrada, o Betlému - symbol husitství v podobě Betlémské kaple, o 

Turínu - Kdo sní o zlatém Turínu? - novinový titulek pro Zimní olympijské hry v 

Turíně). Zeměpisné proprium v těchto případech vystupuje podobně jako jako 

apelativum. 

Z. Rusínová (1992, s. 27) v této souvislosti poznamenává, že srovnáním situace 

u apelativ a místních proprií, zaujme nás absence syntaktického faktoru u místních 

jmen. Lze ji vyložit působením systémových vztahů mezi dvěma plány jazyka, a to 

plánem pojmenovávacím a usouvztažňujícím - morfologickým. Příznakový význam 

adverbiálně místní, vyjádřený koncovkou -a v genitivu, jak ho známe u apelativ, se 

nevyjadřuje, byl-li by už vyjádřen jiným způsobem. V našem případě je význam 

místa dán příznakově tím, že se z popisných apelativ různého druhu stala značková 

Propria rezignující na původní význam...Za důkaz toho, že koncovka -a není u 

místních jmen výrazem jejich syntaktického adverbiálního významu, lze považovat, 

že ani jména, která se od původních apelativ ničím neliší, nepovažují za nutné 

manifestovat svou syntaktickou funkci koncovkou -a (nebo -ě v lokálu), s rov. Brodu, 
písku a považují svou toponymnost za jasnou v mluveném jazyce. Adverbiální 

funkce místní je u toponym jejich funkcí primární, tudíž ji na rozdíl od apelativ 

Příznakovou koncovkou nevyjadřují. (Evropské úřady se stěhují do Bruselu [gen.]. 

^ Bruselu pak bude pracovat jako eurokomisař [lok.]). O příznakovosti bychom 

^ohli hovořit pouze ve významu stylovém: V Brusele pak bude pracovat jako 
eurokomisař. Příznakovost lokálové podoby Brusele je zde dána její netypičností, 
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antiintuitivností. Podobně i u jmen, která kolísají: koupili to v Havlíčkově Brodě je 

nepříznakové, základní; tvar Brodu vyloučen není, je však značně omezen. Bylo-li 

by ho užito, pak bychom opět mohli hovořit o příznakovosti, nikoliv však ve vztahu 

k vyjádření adverbiální funkce, ale jen ve vztahu k úzu a frekvenci. 
v 

14.3 Šestý pád je v dnešní češtině pád předložkový, a to primárně s významem 

místním (zejm. předložky v, na to dokazují). Propria sama o sobě význam místní 
v 

vyjadřují také. Ze je místní význam vlivným faktorem určujícím distribuci 

koncovek -e/-ě, dokládá i to, že se tato původní koncovka drží u jmen starých a 

pevné zakotvení má i v místním úzu, který se může rozcházet s většinovým územ 

neregionálním, -u jako koncovka nová progresivní proniká však i k těmto 

regionálním tvarům a značně pevnou pozici má v lokálu cizích proprií. Ukazuje se 

nám, že využívání dvou deklinačních koncovek pro vyjádření šestého pádu 

v mluveném i psaném, spisovném i nespisovném jazyce je výsledkem působení 

různě vlivných faktorů. Ty se navzájem doplňují nebo ovlivňují a jsou zodpovědné 

za volbu konkrétní koncovky. U proprií je tato situace ještě podtržena navíc tím, že 

víc než u apelativ se místní toponymní úzus drží i díky prostému přejímání (na 

Mělníce - v Mělníku, na Kladně-v Kladně). 

14.4 Snažili jsme se zde popsat aspekty distribuce jednotlivých variantních 

koncovek šestého pádu neživotných maskulin typu hrad a proprií. Zabýváme se 

tedy tvarem slova, resp. tím, co vede k tomu, že si uživatel zvolil právě tento tvar, 

tuto podobu; a tedy morfologií, která jako jediná disciplína zkoumá současně 

znakovost slova, (řečeno s Rusínovou, 1996, 80) jeho ikoničnost a jeho 

tvaroslovnou charakteristiku a současně i realizaci této znakovosti, ikoničnosti. 

Protože však nadřazovat jednu gramatickou rovinu rovinám jiným nepovažujeme 

za produktivní ani správné, je nutné poznamenat, že sama morfologie by neměla 

smysl bez syntaxe. Vztahy mezi slovy ve větě totiž spadají do roviny syntaktické, a 

zkoumají se proto ve skladbě, protože slovní druhy a jejich gramatické kategorie, 
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včetně pádu (a jeho formální realizace) lze zjišťovat až a jen ve větě. Přitom ale 

vztahy mezi slovy jsou dány už jejich slovnědruhovou platností. Být např. 

podstatným jménem je primárně morfologickým rysem substantiva a jeho 

syntaktická realizace (především pak jeho vztah ke slovesu) tvoří důležitou 

nadstavbu, určenou cílem výpovědi. Funkčně se tak substantivum realizuje ve dvou 

odlišných rovinách: 

a) v rovině gramatického tvaru (slovnědruhová a tvaroslovná podoba) 

b) v rovině syntaktické realizace gramatického tvaru 

Morfologické vztahy tak umožňují slovním druhům uplatnit se v rovině syntak-

tické, a to především prostřednictvím pádu. Ten se formálně realizuje 

prostřednictvím svých deklinačních formantů. Je tedy pád především jmenná 

kategorie morfologická umožňující vyjádřit a popsat zapojení substantiva 

v základové větné struktuře (srov. Mluvnice češtiny 2, s. 53). Svou dvojrealačností, 

tzn. schopností propojovat plán morfologický se syntaktickým (a dále pak i plány 

jinými) funguje jako nejvýraznější morfologicko-syntaktický prostředek. To, že 

sám pád se realizuje u téhož slova různými koncovkami, je dáno tím, že právě 

finální deklinační formant je místem, kde se systémové vztahy těchto rovin 

realizují a jazyk prostě nabízí možnost vybrat si koncovku ovlivněnou 

syntaktickým, významovým, fonologickým nebo slovotvorným faktorem. 

Vzhledem k tomu, že ani v době existence Českého národního korpusu nebyly plně 

popsány vztahy morfologie k ostatním jazykovým disciplínám, nelze s určitostí 

říct, že faktory, které zde uvádíme, jsou opravdu všemi těmi, které se podílely na 

vzniku tvarů slov, kterých čeština užívá a které označuje jako tvary variantní. 
V 1 m 

14.5 Jak jsme poznamenali v naší rigorózní práci (Vybíral 2003, s. 32), Ceši si s 

s volbou koncovky hlavu příliš nelámou. Nejčastějšími odpověďmi na otázku: Čím 

se řídíte při svém výběru pádové koncovky tam, kde si můžete vybrat mezi vícero 

možnostmi? byly: 
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a) asi ničím, protože si myslím, že je srozumitelné, ať už použiju ten nebo onen 

tvar 

b) asi tím, že to v češtině existuje a mě to napadlo 

c) zní mi to tak lépe 

d) říká se to tak 

e) vůbec nevím, jak odpovědět. 

K poznámce S. Čmejrkové (2005, s. 34): Je známá lingvistická pravda, že na to, 

co mluvčí soudí o svém jazyce, se lze těžko spolehnout, dodáváme, že tato výstižná 

poznámka se týká i vztahu mluvčích ke spisovnému jazyku; v případě této práce, 

popisující činitele ovlivňující volbu koncovky v pádě, který sám svou kodifikaci ve 

slovníku ani pravidlech nemá, lze Čmejrkové tvrzení doplnit o poznámku, že ani 

většina lidí nevolá do poradny, nehledá ve slovnících (slovníkách), a nepídí se tedy 

po tom, co je preskribováno jako korektní. Neříkáme, že je to dobře, tento stav 

nekomentujeme, pouze konstatujeme. Ti, kteří tak do poradny volají nebo si chtějí 

ověřit správnosťspisovnost/korektnost té které možnosti/koncovky, tak činí jednak 

snad proto, že si spisovné češtiny váží víc než ti druzí, jednak proto, že jejich texty 

jsou psané a oni mají možnost a čas si ověřovat potřebné, nebo i proto, že jsou 

přesvědčeni o tom, že by spisovná koncovka, potažmo spisovná čeština v jejich 

konkrétní situaci použita být měla, protože nespisovné vyjadřování by nebylo 

namístě. Tito lidé jsou pak ovšem v případě českého lokálu nejvíc zklamáni. Těm 

také nejvíc vadí, když se dozvědí, že možné jsou varianty obě, že je tedy víceméně 

na nich, pro co se rozhodnou. Ti pak také nejčastěji volí alibistickou otázku: a jak 

byste to řekl vy? 

Domníváme se tedy, že rodilého českého mluvčího (u cizinců může být situace 

jiná) ani tak nemotivují k výběru koncovky podmínky vnitrojazykové (které ho ani 

nezajímají a které mnohdy ani nezná, a znát ani nemůže), ale primárně jeho osobní 

Postoj k možnosti volby, svobodě rozhodování spojený se zodpovědností za vlastní 
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rozhodnutí. Tato volba, kterou bychom mohli označit jako moment rozhodování, je 

charakterizována především: 

(i) protikladem spontánního a promyšleného vyjadřování 

(ii) protikladem závaznosti vůči spisovné normě a pocitu jazykové korektnosti 

(iii) tendencí užívat to, na co jsem zvyklý, co jsem přejal nebo co se šíří prostým 

napodobováním 

(iv) protikladem přirozenosti vyjadřování a pocitem zodpovědnosti ke 

spisovnému jazyku, vyústící v jakousi fobii ze spisovnosti. Ta pak vede 

k volbě tvarů neužívaných, hyperkorektních (mám to v mejle) 

(v) protikladem uzuálního*, běžného a nefrekventováného 

*Za uzuální zde považujeme to, co je časté, obvyklé, bez ohledu na to, zdaje to žádoucí nebo ne, zdaje to 

správné nebo chybné, vhodné nebo nevhodné (viz Nebeská 1999, s. 36). 
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15. Důležitost faktoru ovlivňujících distribuci/volbu koncovky 

Zatímco u apelativ je tím nej zřetelnějším faktorem fonematický charakter 

zakončení tvarotvorného základu a sémantická diferenciace podporovaná celkově 

kritériem syntaktickým, rozdílnost v označování abstraktního a konkrétního, a vliv 

tu mohou sehrávat i jiné, doprovodné faktory, např. vokál ická 

harmonie/disharmonie; u zeměpisných proprií (toponym) lze za bezpříznakové 

považovat rovinu syntaktickou, totiž opozici předmět : příslovečné určení. Ta je 

totiž toponymům vlastní primárně, viditelný je vztah mezi druhem koncovky a 

slovotvorným typem. Rusínová (1992, s. 28) pak ještě dále specifikuje vztah 

morfologie a slovotvorby s ohledem na vztah koncovka a utvořené sufixem 

odvozené slovo a koncovka a slovo bez sufixu (v kostelíku x v potoce/v potoku). 

Protiklad utvořenost - neutvořenost sufixem pak chápe nejen jako kategorii 

slovotvornou, ale i jako protiklad lexikálně sémantický. U apelativ i proprií jsme 

podle ní svědky toho, že přejatá jména se chovají jako neutvořená a mají jak 
v 

v genitivu, tak i v lokálu koncovku -u. Česká jména zde kolísají častěji: 

v Nymburce - v Nymburku. U toponym však dokáže koncovka nadto ještě rozlišit 

význam lexikální (v Mnichově - o Mnichovu, ale v Turíně, v Berlíně). Tento nově 

získaný význam však koresponduje s významem původním. U apelativ je tato 

sitauce odlišná: srov. např. v pase - v pasu, na dvoře - o dvoru (srov. např. s. 130). 

15.1 Nelze tedy jednoznačně definovat, jak velkou roli má ten který na 

konečnou podobu lokálového tvaru. Koncovka totiž, jak jsme poznamenali výše, 

může být součástí sufixu lexikálního, slovotvorného i morfonologického. Rovněž 

nelze stanovit vliv těchto faktorů na uživatele jazyka, resp. nelze říct, do jaké míry 

si vůbec tyto činitele připouští, připouští-li si je vůbec. Je však velmi zajímavé a 

Přínosné sledovat, jak se distribuce jednotlivých alomorfů střetává i liší. Dokonce 

je možné stanovovat jednotlivé typy těchto kolísání, neboť jde o jev systémový a 
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několiaúrovňový. Nepovažujeme však za účelné ani produktivní vymezovat 

skupiny/okruhy slov s tou kterou konkrétní koncovkou nebo koncovkami, jak se 

stále dosud děje např. u feminin přecházejích od typu kost k typu píseň. 

Můžeme tedy za nej důležitější činitele ovliňující charakter lokálové koncovky 

považovat: 

(i) místní význam 

(ii) příslušnost ke třídě dějových abstrakt 

A podobně můžeme vytyčit i vlivné činitele formální, kam bychom zařadili: 

(i) fonematický charakter finály 

(ii) syntaktické kritérium 

(iii) vokalická harmonie/disharmonie 

(iv) místní úzus 

Variantnost českého lokálu je založena na alternaci dvou koncovek. V dnešním 

mluveném i psaném jazyce je výsledkem historického vývoje, projevujícím se 

souhrou uváděných navzájem se ovlivňujících faktorů: ve spisovném jazyce lze za 

základní považovat tvary nové, které si jazyk vytvořil díky svému vlastnímu 

systému potlačením tvarů ustupujících. Jako variantní, potenciální, reálné, 

regionální lze pak označit tvary místního úzu (tedy podoby povýtce původní), ale i 

tvary okazionalistické. Vycházíme-li v těchto úvahách z dat ČNK, je nutné 

uvažovat o tom, od kolika výskytů je vhodné považovat danou koncovku za 

relevantní, a odlišit ji tak od případů s nízkou frekvencí. U variantních deklinačních 

formantů se takovou hranicí zdá se být alespoň 20 výskytů v korpusu. 
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IV. Lingvodidaktická aplikace výsledků výzkumu 

1 . Perspektivní vyučování češtiny a nová gramatika češtiny jako problémy 

lingvodidaktické. Rámcový vzdělávací program a Bílá kniha kurikulární 

politiky 

Na konci jara roku 2004 jsme se v diskuzním pořadu České televize Otázky 

Václava Moravce mohli dozvědět, že čeština patří spolu s fyzikou a matematikou 

k nejneoblíbenějším předmětům. Výzkum prováděný v nových státech 
1 < r 

perspektivně vstupujících do Evropské unie zveřejnil Ustav pro informace ve 

vzdělávání a Výzkumný ústav pedagogický. Příčina tohoto neutěšeného stavu 

výuky rodného jazyka byla spatřována především v nedostatečné zakotvenosti 

jazyka spisovného, v nedostatečné časové dotaci a v také v tom, že hodiny 

věnované jazyku jdou většinově na oltář výuce pravopisu, resp. pravopisů: 

morfologického, slovotvorného, lexikálního a syntaktického. Na středních školách 

je pak výuka jazyka do značné míry deformována přístupem některých vyučujích, 

kteří protěžují zejména literární výchovu, zatímco komunikačním dovednostem a 

schopnostem nevěnují dostatečnou pozornost. Řešení této situace měly/mají přinést 

Rámcové vzdělávací programy. Nejprve tedy ukážeme, jakou cestu nabízejí tyto 

nové programy, a poté pak budeme prezentovat představu svou. 

Rámcové vzdělávací programy, kapitola Učivo 

JJčivo 
• Obecné poučení o jazyku a řeči - jazyk a řeč, jazyková komunikace; myšlení a jazyk; národní jazyk a 

jeho útvary; čeština a slovanské jazyky; jazyková kultura; základní vývojové tendence českého jazyka 
• Zvuková stránka jazyka - systém českých hlásek; zásady spisovné výslovnosti; zvukové prostředky 

.souvislé řeči 
• Grafická stránka jazyka - písmo, jeho vznik a druhy; základní principy českého pravopisu a 

Jej častější odchylky od nich 
• Slovní zásoba, sémantika a tvoření slov - jednotky slovní zásoby (včetně frazeologických); 

.významové vztahy mezi slovy; rozšiřování slovní zásoby; změny ve slovní zásobě; slovotvorný a 
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morfematický rozbor slova 
• Tvarosloví (morfologie) - slovní druhy a jejich mluvnické kategorie a tvary 

• Skladba (syntax) - základní principy větné stavby (větné členy a jejich vztahy); výpověď jako jednotka 
komunikace (druhy vět podle záměru mluvčího, aktuální členění výpovědi); souvětí; základy valenční 
syntaxe 

• Slohová charakteristika výrazových prostředků (zvukových, grafických, lexikálních, 
morfologických, slovotvorných, syntaktických) 
» Text a styl, slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní 
• Text (komunikát) a komunikační situace - prostředí, účastníci komunikace, jejich role 
• Funkce komunikátů - sebevyjádření, apel, přesvědčování, kontakt aj. jako dominantní funkce 
komunikátu; rétorika (umění přesvědčit, argumentovat) 
• Míra připravenosti, oficiálnosti, formálnosti, veřejnosti komunikace; mluvenost a psanost 
• Komunikační strategie, adresnost, ohled na partnera - volba jazykového útvaru, prostředky 

jyerbálních a neverbálních; zdvořilost, vyjadřování přímé a nepřímé; jazyková hra, humor 
• Dialog a monolog - výstavba dialogu, vztah otázka - odpověď; literární dialog; subjekty mimotextové a 
vnitrotextové (autor, čtenář, vypravěč, lyrický hrdina, postavy); narativní postupy (řeč přímá, nepřímá, 
nevlastní přímá, polopřímá) 
• Základní vlastnosti textu, principy jeho výstavby - modifikace systémových syntaktických 
konstrukcí v textu; koherence textu (navazování, odkazování, tematické posloupnosti); členění textu a 

jeho signály; odstavec a další jednotky, vzájemné vztahy text (intertextualita, citace; metatext) 
• Funkční styly - styl prostě sdělovací (konverzace, dopisy, telefonické rozhovory, komunikace e-
mailová); styl administrativní (úřední písemnosti, doklady, jednání s institucemi); styl publicistický 
(zpravodajské žánry, žánry psané a mluvené publicistiky); styl reklamy (prostředky působení na adresáta); 
styl řečnický (rétorika; umění přesvědčit, argumentovat); styl odborný (zejména prakticky odborný; styl 
příruček, návodů, formuláře, testy a jejich vyplňování; rejstříky; styl popularizační, literatura faktu); styl 
učební (učebních textů, školních dialogů, žákovských prací); styl esejistický; styl umělecké literatury 

^zasahuje do oddílu Literární komunikace) 

Rámcově vzdělávací program, kapitola Jazyk a jazyková komunikace 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Charakteristika vzdělávací oblasti 
Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního 
nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a 
dovedností vytvářejících podklad pro všestranné efektivní vzdělávání. Jazykové vyučování umožňuje 
žákům ve svých důsledcích poznávat duchovní bohatství národa a jeho tradice. Žáci se postupně učí 
ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v rozmanitých komunikačních situacích 
(a to v mluvené i písemné podobě). Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající 
komunikativní kompetence si osvojují pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na 
nejrůznějších komunikačních událostech. Vzdělávací oblast jazyka a jazykové komunikace je naplňována 

^obory: český jazyk a literatura a cizí jazyky. 
Ve výuce českého jazyka a literatury žáci získávají přiměřené poučení o systému a normách jazyka - ve 
svém obsahu i rozsahu prohloubených na rozdíl od základního vzdělávání - jakožto základu ke 
komunikaci v různých, i nejnáročnějších typech komunikátů. To umožní vybudovat kompetence pro 
komunikaci žáků s texty různé povahy a pro čtení, jež povede k hlubokým čtenářským zážitkům, iniciuje 
hovory i úvahy o nich, a také položí základ pro schopnost podílet se na dialogu vedeném v přirozeném 

jazyce. Rozvoj těchto schopností a dovedností spolu s osvojením vymezených poznatků teoretických je 
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důležitý nejen pro studium češtiny, ale obecněji, neboť v jazykovém ztvárnění je stále uloženo mnoho 
poznatků a nové myšlenky se obvykle vyjadřují přirozeným jazykem. 
Oblast přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
• vnímání a postupnému osvojování jazyka českého i cizího jako mnohotvárného prostředku ke 
zpracování a následnému předávání informací, vědomostí a prožitků získaných z interakce se světem a se 
sebou samým, k vyjádření vlastních potřeb a k prezentaci názorů i samostatného řešení problém a jako 
prostředku pro další samostatné celoživotní vzdělávání 
• účinnému a pohotovému dorozumívání v běžných komunikačních situacích 
• zvládnutí základních pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a jejich respektování 
• utváření všeobecného přehledu o společensko-historickém vývoji lidské společnosti, který napomáhá k 
respektu a toleranci odlišných kulturních hodnot různých národů i národností 
• zvládnutí jazyka a komunikativních dovedností pro účinnou sociální interakci, zejména pro efektivní 
spolupráci s komunikačními partnery (i v cizím jazyce) 
• korektnímu a zodpovědnému posuzování a hodnocení komunikačních schopností a dovedností a ke 
stanovení přiměřených nároků na sebe sama 
• uvážlivému přístupu k řešení běžných komunikačních situací 
• porozumění sebe sama, pochopení své role v různých komunikačních situacích a k vymezení vlastního 
místa mezi vrstevníky i ve společnosti 
• tvořivé práci s literárním textem, jež vede k porozumění významové výstavby textu, i k jeho hodnocení z 
hlediska stylového, pozitivně působícího na estetickou, emocionální i etickou stránku žákovy osobnosti 
• vytváření osobitého, objektivního kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře a návyku 
individuální četby (beletrie i odborné literatury), které se později projeví v celoživotní orientaci žáka 
» formování hodnotových orientací, vkusových preferencí a k citlivému vnímání okolního světa 
i sebe sama 

Nebudeme hodnotit tuto vizi, upozorníme jen na její možné úskalí týkající se 

výuky tvarosloví. 

Je chvályhodné, že autoři tohoto programu přestali pracovat se syntagmatem 

spisovná jazyková norma, nahradili ho však terminologicky ne příliš šťastným a 

obecným přirozený jazyk. Ten však nikde nedefinovali. Vymezení tvaroslovné 

látky způsobem slovní druhy a jejich mluvnické kategorie a tvary je velmi 

nekonkrétní (nedá se z něj totiž poznat, do jaké míry bude odrážet současnou 

situaci spisovné a nespisovné češtiny) i nepřesné (tvary slov, nebo slovních 

druhů?). Dobře míněné doporučení, na něž jsme v textu narazili: v mluveném i 

psaném projevu žák užívá slohové rozvrstvení výrazových prostředků podle jejich 

frekvence a citového zabarvení, však neříká nic o tom, která frekvence je v té které 

komunikační situaci relevantní, a která nikoli. Bude se omezovat jen na spisovnou 

normu? Nebo zohlední uzuální celonárodní tvary? Tvaroslovná kodifikace 
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zachycující normu budeme mít v rámcově vzdělávacích programech charakter 

preskriptivní, nebo deskriptívni? 

1.1 Osnovy uvádějí, že cílem výuky češtiny je schopnost vyjadřovat se 

spisovným jazykem správně, výstižně, vhodně a pohotově, novější osnovy už 

spisovnou jazykovou normu nevypichují tolik. Je to celkem logické - chceme-li 

podat dítěti nezkreslené informace o jazyku. Chceme-li, aby výuka češtiny 

neztrácela na aktuálnosti, je zapotřebí, aby osnovy daleko pohotověji reagovaly na 

vývoj normy spisovné, aby se víc zaměřovaly na variantnost, problematiku její 

kofikace, a především celkovou funkční stratifikaci češtiny. Konkrétně tím máme 

na mysli to, aby variantnost byla označena jako základní a přirozená vlastnost 

českého tvarosloví a aby bylo deklarováno, že úkolem lingvisty není předepisování 

nebo vytváření spisovnosti, ale jen sledování, popisování, doporučování a 

vysvětlování - tedy deskripce systému. To v praxi znamená především vytvořit tyto 

obecné podklady pro nové osnovy, resp. nové rámcové vzdělávací programy: 

1. důsledně informovat o spisovné povaze některých tvarů, které dříve za spisovné 

považovány nebyly 

2. nepodceňovat vliv obecné češtiny jako přirozeného a vlivného zdroje 

obohacování spisovné normy 

3. informovat o tom, že připustíme-li kolísání v celých typech, pak zejména 

v tvarosloví nej větší problémy s kolísáním odpadnou (Novák 1962, s. 272) 

4. upozorňovat na to, že v kodifikaci jsou jen minimální rozdíly mezi tvarovými 

variantnami: rybníku - rybníku, na jezeru - na jezeře, o plotě - na plotu; a že jiné 

je kolísání izolovaných jevů: bychom - bysme, vezmi! - vem! 

5. tvary, které jsou dnes označovány za stylově neutrální (chodníčkách, lidi, 

obětích, lodě, moct) nebo hovorové (slovníkách, obejmutí, tisknutí, vyhrazen, 

uschnul), neodmítat ani neomezovat, a to ani v projevech psaných 
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6. posilovat normu spisovné češtiny zaplňováním mezer v jejím stylovém rejstříku 

tam, kde k vyjádření tato norma disponuje jen tvary knižními (polévka s masovými 

knedlíčky - polí/evka s masovýma knedlíčkama - polívka s mas ovej ma 

knedlíčkama). Tady upozorňovat na stylové omezení zejména třetího spojení 

7. vyvarovat se tvarů hyperkorektních, a jsou-li zahrnuty v kodifikaci (oni sází), 

pak to výslovně zmínit, upozornit na to 

8. dosáhnout jisté potřebné změny postoje vyučujících ke spisovnosti jako hodnotě 

i kulturnímu dědictví 

9. upozornit žáky na to, že nespisovná komunikace není identická s komunikací 

pokleslou nebo vulgární 

10. vyučovat češtinu v kontextu evropských jazyků. V roce 2006 máme dosud jen 

jednu řadu takovýchto učebnic pro střední školy (gymnázia). Máme tím na mysli 

řadu učebnic Jiřího Kostečky. 

Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání vyplývá ze 

záměrů nového školského zákona a odráží záměry tzv. Bílé knihy. Ta v oblasti 

kurikulární vzdělávací politiky předpokládá vznik právě takových rámcových 

vzdělávacích programů. RVP je základní pedagogický dokument určující podobu 

vzdělávání na základní škole a volně navazuje na stávající programy: Základní 

škola, Obecná škola, Národní škola - ty by měl v budoucnu nahradit. RVP 

akcentuje obecné vzdělávací cíle s ohledem na výchovnou složku, stanovuje i dílčí 

kompetence. Mimo jiné je závazný i v oblasti: Jazyk a jazyková komunikace. O 

jeho konkrétní podobě pro češtinu viz časopis Český jazyk a literatura 1-2/2001-

2002. Na pěti stranách textu v něm autorka Táňa Holasová podává charakteristiku 

RVP pro český jazyk na základní školách. Jde o zásadní systémovou změnu, která 

byla v rámci sjednocující se Evropy nutná. Kromě dopadu, který bude jistě RVP 

mít na způsob výuky v našich školách, je třeba zmínit se ještě o tom, že čeština se 
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stává - spolu s ostatními jazyky - novým vyučovacím předmětem, který bývá 

označován jako Čeština - jazyk cizí. Dokument Společný evropský rámec (plné 

znění je možné získat na internetových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz. Pro 

naši práci je důležité, že se zde mluví o tzv. plurilingvizmu. Ten se liší od 

multilingvizmu (tedy ovládání několika jazyků nebo jejich existence v konkrétní 

společnosti) tím, že předpokládá vybudování takových komunikačních kompetencí, 

v nichž se přechází nejen od jednoho jazyka ke druhému, ale od dialektu k jazyku 

spisovnému nebo od interdialektu k dialektu. Mluvčí tak využívají svých 

jazykových kompetencí, ať už vrozených nebo získaných, k úspěšné komunikaci. 

Takováto komunikace, která se neomezuje jen na jazyk spisovný, resp. spisovné 

vyjadřování v překladu, vychází z toho, že jedinec se snaží zapojit veškerý svůj 

jazykový repertoár a kombinovat ho s alternativními způsoby vyjadřování, např. 

interdialektickými. Velký posun je tedy v tom, že se zde akcentuje multifukčnost 

stylů uvnitř jednoho jazyka ve vztahu k jazyku jinému, výuka se neomezuje jen na 

výuku gramatických kategorií a péči o spisovnou jazykovou normu, ale na moderní 

komunikační výchovu a obecné zákonitosti lidské komunikace různých stylů a 

rovin. 

1.2 Čeština - stejně jako každý jiný živý jazyk - má svou dynamiku vývoje. 

Z hlediska lingvistické teorie a školské praxe bychom tento jev mohli označit jako 

lingvodidaktický. Změny stylové charakteristiky jazykového prostředku souvisí 

vždy se změnou normy a kodifikace. Kodifikace se nezaměřuje na lexikální 

prostředky, kodifikace je ve vztahu k lexikálním prostředkům zřetelně volnější než 

k prostředkům morfologickým. Gramatické jevy jsou sice méně výrazné než 

prostředky lexikální, umožňují však slohové rozlišení jazykových prostředků: např. 

lokálová koncovka -u je považována za základní, nedá se však říct, že -u je obecně 

koncovka slohově neutrální, a naopak, že variantní koncovka šestého pádu -e/-ě 

jsou koncovky slohově příznakové. Slohová platnost souvisí s frekvencí 
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jazykového prostředku a nové gramatiky a učebnice by měly brát frekvenci jako 

základní kritérium stylovosti. Varianty nejsou nikdy rovnocenné, a to ani 

synchronně. Vždy se liší frekvencí. A i ty varianty, které se rovnocennosti velmi 

blíží, se v dalším vývoji mohou lišit stylově a zejména frekvenčně. Dá se tedy 

prokázat vztah mezi frekvencí a slohovou platností, který se pak konkrétně 

projevuje jednak na ose: frekventované - užívané - řídké - neužívané -

okazionalizmus, jednak na zjednodušené ose: spisovný - neutrální - nespisovný. 

Obě tyto osy se pak kříží v rovině stylistické. 

Čechová (1987, s. 156) hovoří o zařazení tvaru, které je závislé na volbě 

variantních koncovek ve vztahu k příslušnosti slova k sémantické skupině, resp. 

k skupině vyhrazené z hlediska příslušnosti k charakteru označovaných denotátů. 

Je-li volba prostředku v souladu s předpokládaným a očekávaným prostředkem 

z hlediska charakteru denotátu, označuje tuto volbu jako sourodou; příčiny možné 

nesourodosti pak vidí v užití neočekávaného prostředku, kterému přisuzuje zvláštní 

slohovou platnost. Konstatuje dál (ibid, s. 159), že učitel by neměl pokládat 

kodifikaci za věčnou a konstatní, a doporučuje, aby učitelé za chyby neoznačovali 
v # 

ty jevy, které zejména příručky se schvalovací doložkou MSMT dosud neuvádějí, 

ale které mají jiné institucionalizované garantované knihy, třeba Slovník spisovné 

češtiny nebo Výslovnost spisovné češtiny. Jako progresivní se jeví její doporučení 

(s. 160), aby učitelé nevymáhali od žáků jen jevy stylově nepříznakové, a dokonce 

tolerovali i tvary nespisovné všude tam, kde nejde o písemné práce „kodifikačního" 

charakteru (diktáty). 

„Jestliže pak učitel - češtinář setrvává jen u názorů a stanovisek svých učitelů, 

nesleduje jazykový vývoj a vývoj lingvistiky, přispívá u uživatelů jazyka ke 

konzervování starších názorů na jazykové jevy, k nepochopení pohybu v jazykové 
v 

normě a event. změn kodifikace. B. Havránek (Zde citováno zM. Cechová: B. 

122 



189 

Havránek a teorie vyučování českému jazyku. In: AUC, Philologica 1-3, Slavica 

Pragensia XXXIV, s. 1 7 9 - 190.) 

1.2.1 Pro školskou praxi má tedy kodifikace zásadní význam, dá se 

předpokládat, že existovala-li by pluralita kodifikací - tento význam by se ještě 
v 

zvýšil. Škola a poradny by měly mít při zavádění pluralitních kodifikací 

nejvýznamější roli. Bylo by však vhodné, aby už i žáci byli připravováni na to, že 

na otázku, co je správné, se jim může dostat odpovědi, že na to nelze takhle 

jednoznačně odpovědět, že těch správných tvarů může být víc. Opatrně by se mělo 

zacházet i se slovem chyba. (Srov. např. metodický pokyn k učebnici českého 

jazyka pro šestý ročník, s. 13: „Nespisovné tvary, nářeční, obecně české, slangové 

nejsou samy o sobě žádnou chybou proti češtině, nejsou nesprávné, ale mají své 

místo jen v jistých komunikačních situacích, a nelze jich běžně užívat místo 

prostředků spisovných. V oblastech vyjadřování, kde je očekáván jazyk spisovný, 

jsou pak porušením normy. " 

Domníváme se, že je žádoucí a věci prospěšné, aby se učitelé dokázali rozloučit 

s představou, že to, co je nespisovné, je chybné, a to, co naopak spisovné je, je 

správné vždy bez ohledu na komunikační siutaci nebo záměr autora. Mezi 

spisovností a stylovostí je vztah. Posuny ve frekvenci tento vztah narušují tím, že 

přispívají ke stylovému posunu konkrétních variant - kodifikace by měla mít svou 

hloubku (Daneš 1979). 

1.3 V současné době, kdy od vydání akademické Mluvnice češtiny 2, uplynulo 

dvacet let, se česká lingvistická obec liší svým přístupem ke spisovnosti, resp. 

k možnostem jejího popisu. Vpodstatě bychom zde mohli najít dvě skupiny: 

1. preskriptivní - konzervativní (většinová) 

2. deskriptivní - liberální (menšinová) 

Zatímco první skupina spatřuje pružnou stabilitu jediné spisovné normy v jejích 

povlovných systémových změnách, menších krůčcích, které kodifikace vždy 
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s odstupem času zachytí, jde druhá skupina směrem opačným: za žádoucí zdroj 

kodifikace považuje většinový úzus zaznamenaný ve všech typech Českého 

národního korpusu, přiklání se spíše k pluralitě spisovných norem, standardů 

vyjadřování a tedy k otevřenosti celého jazykového systému. Oba pohledy jsou 

regulérní, jejich výsledky budou chystané gramatiky a učebnice češtiny. 

Preskriptivní gramatiky budou podloženy kodifikací, která je pro ně nezbytná, ty 

deskriptivní pak územ. Preskriptivní budou předepisující, gramatiky deskriptívni 

popisující, do jazykového systému nebudou vstupovat a minimalistickou povahu 

budou mít i jejich intervenční zásahy. 

Následující kapitola nastiňuje nejprve v části teoretické zásady takové 

deskriptivní gramatiky, ve druhé části pak představí některé možné úkoly učebnice 

vycházející z deskriptivní gramatiky a korpusu. 
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2. Deskriptívni gramatika češtiny - nutnost, nebo riziko? 

Takováto gramatika nebude nová v pravém slova smyslu. Bude spíš novátorská. 

Základním zdrojovým materiálem budou korpusová data. Ta poslouží vytvoření 

propracované syntaktické teorie, v tvarosloví pak umožní jejím autorům 

neomezovat se jen na spisovnou normu, ale i na jevy běžné v standardním hovoru 

na většině česko-moravsko-slezského území. Přestane užívat termín spisovná 

jazyková norma. Adjektivum spisovný by se mělo objevit v celé takovéto gramatice 

pouze v předmluvě, kde by bylo vysvětleno, proč není vhodné užívat ho v tomto 

typu gramatiky, a zároveň by zde byl definován termín standard. 

V její tvaroslovné části půjde především o to, aby jevy běžného hovoru byly 

registrovány nikoli jen okrajově - jak se dosud dělo (dělo-li se vůbec) - ale 

zevrubně. Jen tak mohou její autoři zaručit pravdivý a nezkreslený obraz češtiny 

začátku třetího tisíciletí, češtiny jako jazyka malého národa ve sjednocující se 

Evropě, a jedině tak jim bude umoněno negovat některé dosud převládající názory 

o funkční univerzálnosti spisovného jazyka, nutno dodat: držící se snad už jen u 

starší nelingvistické generace. 

2.1 Tvarosloví v koncepci deskriptivní gramatiky 

(i) Jde o školskou mluvnici (zejména tvarosloví) pro rodilé mluvčí, která má 

upozornit především studenty a učitele na standardní prostředky v jazyce, 

jejichž bohatství zatím v důsledku převládajícího postpurizmu nevyužívají a 

o nichž, s výjimkou Příruční mluvnice češtiny, jiné kodifikační gramatiky 

mlčí. 

(ii) Podat popis standardního českého vyjadřování a nastínění komplexního 

charakteru moderního českého tvarosloví; vycházet bude především 

z Českého národního korpusu SYN 2005, ale i Pražského a Brněnského 

mluveného korpusu, Českého jazykového atlasu (zejm. 4. dílu), ale i 
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gramatik starších, zejména Mluvnice češtiny 2, Příruční mluvnice češtiny a 

Stručné mluvnice české a z dosavadního výzkumu mluvené češtiny (od 

Trnkové a Hammerové po Maglioneovu). 

(iii) Mluvnice by měla minimalizovat zásahy do jazyka a oslabit pozůstatky 

brusičského pohledu na něj s dichotomií spisovný - nespisovný ve prospěch 

škály s krajními body standardní - nestandardní. 

(iv) Způsob popisu v morfologii bude klasický, v tradici Pražského 

lingvistického kroužku, s přihlédnutím k posledním poznatkům v této 

oblasti. 

(v) Analyzované prvky budou hodnoceny podle objektivně zjistitelných a 

měřitelných kritérií, tj. frekventovanost/řídkost, mluvenost/psanost (přesněji: 

připravenost/nepřipravenost, regionální neomezenost/omezenost); všechna 

kritéria jsou spojitá, jedná se vždy o škálu; toho je třeba při hodnocení 

využívat zejména didakticky. 

(vi) Použání pojmu standard bude předcházet jeho definice. Obecně lze říct, že 

standard bude chápán jako průsečík zmíněných kritérií (viz bod v). Týmž 

způsobem je potřebné zahrnout do hry i centrum a periferii jazyka. 

(vii) Kromě standardních jevů je třeba co nejvíc poukazovat i na jevy 

nestandardní, zejména na přechodné pásmo mezi nimi. Apelovat na rozvíjení 

jazykové tolerance a propustnosti normy. 

2.2 Uznávají-li čelní moravští bohemisté v Příruční mluvnici češtiny např. 

výrazy by sme, tisknul, okna byly, učitelkama, pane Novák za přijatelné ve 

standardním hovoru, měla by škola o této změně informovat. V rozlišení 

standardních a nestandardních (ne „substandardních") jevů by mluvnice neměla jít o 

moc dál, než co má právě tato „moravská" mluvnice. 

122 



193 

2.2.1 Oscilace a variace v jazyce je přirozený vývoj; proto v oblastech, kde je 

evidentní vývojový pohyb prostřednictvím variant, tento fakt konstatovat, ilustrovat 

a pokud možno vysvětlovat jeho potřebnost. Je nutné se v tom opřít o kučerovskou 

oscilaci. Otázka je, zda upozorňovat, že předešlé mluvnice považovaly daný jev 

třeba za nestandardní (viz stupnice v článku: Čermák, Sgall, Vybíral 2005, zde 

Stratifikace češtiny a povaha standardu). Tuto stupnici mít „v pozadí", zvážit, jestli 

její explicitní vyjádření v mluvnici má být: je vytvořena vzhledem ke stávající 

kodifikaci, proti níž má být tato mluvnice jakousi opozicí, ale v rámci používaného 

hodnocení bude třeba vytvořit názvy pro jednotlivé roviny škály. 

Potřebná bude systematická spolupráce s moravskými lingvisty - co z obecně 

moravských jevů tvoří moravský oblastní hovorový standard, jak se změnila situace 
v 

od vydání PMC. Snaha pokusit se charakterizovat i jevy na Moravě hojné - jak 

mají daleko ke standardu a jak silné jsou ve standardním moravském vyjadřování, 

jaké mají geografické omezení (su, chcú, víjou, s Tondem, dej to tu, nádraží byly 

přestěhovány/é/ý/a/á.) 

- a tedy, co z obecně moravských jevů označit jako moravský oblastní hovorový 

standard. Mohlo by snad být podobně charakterizováno i několik dalších jevů, ale 

podrobné zjišťování mezí jejich úzu je pro nás obtížné. 

2.2.2 Rozsah mluvnice: 

Pokud jde o rozsah prostředků, které bude mluvnice popisovat, 

zaznamenávat, v tom musí mluvnice jít tak daleko, jak daleko je současný psaný 

jazykový úzus v SYN 2005. Nepředpokládáme, že by to znamenalo výrazné 
t v 

rozšíření prvků oproti např. PMC, jelikož bude mluvnice budována právě na 

korpusu psaného jazyka. Pokud mluvnice bude zmiňovat prostředky, které byly 

dosud považovány např. za nespisovné, budou pravděpodobně z hlediska 

výskytu v SYN 2005 nevýznamné, proto i „nestandardní". Přihlédnutí ke 
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korpusům mluvené češtiny a k výsledkům dosavadního výzkumu běžné mluvy 

umožní charakterizovat některé další jevy jako prvky standardního hovoru. 

Na druhé straně jde o rozsah z hlediska slovních druhů a preciznosti popisu 

apod. Jde o školskou mluvnici, proto není možné zahrnout do ní všechny 

výsledky lingvistického bádání ve všech oblastech. Zvýšenou pozornost bychom 

měli věnovat: předložkám (postavení zejména nevlastních předložek se právě 

vzhledem ke zkoumáním v korpusu výrazně mění), kolokacím (což přesahuje do 

syntaxe a slovní zásoby), frazémům. 

Bude třeba do mluvnice připojit jinak v těchto typech publikací běžné oddíly 

o pravopisu, výslovnosti či obecné poučení o jazyce. Zejména v otázce pravopisu 

je třeba důsledně odlišovat jazyk a způsoby jeho zapisování. 

Synoptickou (nebo úvodní) součástí této mluvnice bude samostatná kapitola 

o jazykové kultuře a současné jazykové praxi a intervenci. Její nedílnou součástí 

by se měla stát kapitola Vztah standardu a mluvené češtiny v elektronických 
v 

médiích - texty, které prof. Čermák označuje jako ozvučené texty psané. 
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3. Požadavky na novou deskriptívni gramatiku 

• Zjednodušovat ale nezkreslovat - cílem nové mluvnice je podat pokud možno 

adekvátní popis současného psaného jazyka (s přihlédnutím k jazyku 

mluvenému). Vzhledem k rozsahu publikace je však nemožné zaznamenávat 

všechny (periferní) jevy a odchylky. V těchto případech okrajové teoretické 

problematiky se musíme držet zásady, že je lepší o těchto věcech mlčet, než 

podávat zkreslený popis. 

• Zaznamenávat pokud možno všechny varianty - asi jen velmi obtížně stanovíme 

přesné hranice toho, co je ještě periferní a co už ne. V zásadě bychom se měli 

však snažit zaznamenat co nejvíc jevů/variant (samotná nepřítomnost nějakého 

prostředku v mluvnici, která má v našem prostředí preskritpivní sílu bez ohledu 

na záměr autorů, může působit silně intervenčné). Stranou nechrne zajisté 

případy hapax legomenon a vůbec jevy, pro které není dostatek dokladů. Naopak 

zásadním důvodem pro zaznamenání varianty nechť je frekvence jejího výskytu 

v PMK či BMK, nebo pokud se daná problematika objevuje v jiných 

lingvistických textech jako „problém k řešení". Př.: přesto, že se o tvaru bysme 

mluví a píše, ve většině gramatik není ani zmíněn, z toho mluvčí může vyvodit, že 

jde o „nepovolený" tvar. (V. Cvrček, osobní sdělení). 

• Přehlednost je nezbytná - pokud chceme, aby novám mluvnice měla šanci na 

uplatnění, musí být maximálně přehledná. Nad tím je potřeba se zamyslet, projít 

si mluvnice jiných jazyků pro rodilé mluvčí (anglického, německého, 

francouzského a ruského) a inspirovat se. Nezbytnou součástí takové gramatiky 

je i perfektní rejstřík, vypracované dělení na tematické celky, vzájemné 

odkazování na jiná místa v knize a na jiné knihy, způsoby zpracování přehledů 

(paradigmat, fonologických tabulek apod.). 
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• Srozumitelnost - tento okruh se týká především problému, jak zacházet s 

termíny (latinské nebo české nebo obojí) a jak podávat obecné výklady o jazyce 

a češtině. Je asi naivní se domnívat, že mluvčí budou číst mluvnici vcelku. Nedá 

se proto předpokládat, že pojmy, které byly definovány v předchozí kapitole či 

jen o pár stránek dřív budou znát. To by mohl samozřejmě částečně řešit rejstřík 

termínů, na který by mělo být v textu průběžně odkazováno. Zároveň by bylo 

možné opakovat některé definice s odkazem na místo, kde se vyskytují. 

. Konzultace se středoškolskými učiteli. Je potřebné vzít některé části a dát je k 

prostudování zkušeným pedagogům, které vytipujeme. Získáme tím zpětnou 

vazbu jak v otázkách obsahu nové mluvnice, tak v oblasti formy a zpracování. 

Mluvnice je nová přechodem od spisovnosti ke standardu 

neintervenční povaha - nová mluvnice by neměla být pokračováním řady 

intervenujících kodifikačních příruček. To především znamená, že se vědomě 

musíme soustředit na to, zda určitými formulacemi nevyvoláváme v čtenářích pocit 

nevhodného jazykového chování či nutnosti dodržovat určitá naše „jazyková 

přání". K tomu, aby se tak nedělo, přispěje jednak důsledné registrování všech 

alespoň trochu zkoumatelných (tj. v korpusu v dostatečné míře zastoupených) 

variant. Dále by k tomu měly přispět formulace, které by neměly a priori 

naznačovat chybovost nějakého jazykového chování, nebo záhodnost jiného 

nějakého jazykového chování. Zásadní pak je i zdůrazňování stylového rámce, z 

něhož zkoumaný jazykový materiál vychází. Je tedy třeba neustále připomínat, že 

mohou existovat i jiné varianty, že se náš popis týká převážně psaného jazyka, že 

vychází (stejně jako SYN 2005) převážně z publicistiky, což je veřejný a oficiální 

jazyk. V jiných situacích, v jiných stylech může být (a často je) frekvenční i 

funkční rozložení jevů/variant úplně jiné. 
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3.1 Hodnocení jevů/tvarů/variant v korpusové gramatice 

Nepoužívat hodnocení prvku „spisovný x nespisovný". Vysvětlit důvody 

používání termínu standard. Ten je založen na frekvenci vztažené k určitému 

konkrétnímu typu textů. Nejde tedy o změnu pouze terminologickou, ale 

koncepční. Základní veličinou pro definování standardu je frekvence; různé 

varianty standardu pak od sebe odlišují jazyková forma (mluvená x psaná), 

regionální ne/omezenost, příslušnost ke stylu. Pracovní definice standardního 

jazykového prostředku by tedy měla znít: Jazykové prostředky jsou v určitém 

textovém typu/ stylovém typu/ jazykové formě/ standardní, pokud v něm/ v ní nejsou 

marginální (frekvenčně nebo distribučně), a jsou používané na většině českého 

jazykového území. Současně tedy může být standardních víc variant se stupňovitostí 

přechodu. Jelikož mluvčí nejsou zvyklí na takovéto striktní oddělování funkčních 

jazyků (všechny gramatiky jsou psány „o jazyku obecně" bez rozlišení), je třeba 

dávat pozor i na jiné varianty standardu a upozorňovat na ně. Př.: v psaném textu 

SYN2000je poměr by sme x bychom 2,19% : 97,8%, zatímco v PMK 83%: 17%. 

Z toho důvodu by v nové mluvnici měl být zmíněn tvar bysme s příslušnými čísly v 

jednotlivých jazykových formách a s územním rozšířením. (V. Cvrček, osobní 

sdělení). 

Škálovitá povaha standardu - jedním (a možná dokonce nej lepším) způsobem 

jak hodnotit, je vyjadřovat zastoupení jednotlivých variant procenty (je třeba 

doplnit z jakého typu textů se čerpá, příp. formu a nářeční oblast). Tím se zachová 

škálovitá povaha standardu (centrum a periférie) a zároveň se podává nezkreslený 

obraz o jazykové realitě v korpusu. Procenta jsou navíc pro většinu mluvčích dobře 

představitelné kritérium (např. v mluvených projevech se objevuje tvar bysme 

čtyřikrát častěji než tvar bychom). 
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neupravujme realitu - nechrne kolísat, co kolísá - Pokud se na základě 

předem stanovených kritérií zjistí, že v určitých jevech dochází ke kolísání 

(existuje více standardních prostředků), je třeba to zaznamenat. To jsou totiž 

otázky, se kterými se mluvčí na mluvnici nejčastěji obracejí. Je třeba j e v tomto 

ohledu uklidnit, že se jedná o vývoj, jehož výsledky nelze předpovídat, příp. jaká 

varianta je v jakých typech textů v současnosti frekventovanější, či zda dochází k 

jejich rozrůznění (významovému apod.). Rozhodně je nepřípustné takováto kolísání 

opomenout nebo dokonce vědomě zamlčet. 

Mluvnice je nová; není jejím cílem být metodologicky nová, ale přece: 

je založená kompletně na korpusu SYN 2005 - jelikož se jde o první 

mluvnici, která bude výhradně vystavěná na korpusu, je třeba mluvčí v úvodu 

seznámit s tímto faktem a upozornit na případná úskalí. Fakt, že jde o korpusovou 

mluvnici, znamená, že všechny uvedené příklady musejí pocházet z korpusu, 

stejně jako všechny vývody. 

popis by měl vycházet z korpusových dat (corpus-driven) - do diskuze je pak 

návrh, aby mluvnice vycházela z korpusu při formulování kategorií a strukturování 

popisu. To je neobyčejně náročný způsob (na čas i síly) popisování jazyka, protože 

předpokládá schopnost plného oproštění od dosavadních způsobů popisu a nového 

nalézání definic jednotlivých jevů na základě výsledků korpusového zkoumání. 
v 

Cím víc se nám toho v této oblasti podaří, tím větší je šance, že mluvnice 

metodologicky rychle nezestárne. 

neopakovat některá klišé školských učebnic - ve školských gramatikách se 

(vlivem zjednodušování a snahy po srozumitelnosti) opakují některá klišé, která 

bychom neměli opisovat. Při studiu existujících gramatik je třeba být na pozoru a 

nepřebírat bezhlavě. Př.: kořen je část slova společná všem příbuzným slovům... 
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slova příbuzná jsou ta, která mají společný kořen. (Pracovní text k manuálu nové 

mluvnice V. Cvrčka). 

uzavřená paradigmata - z korpusové povahy nové mluvnice vyplývá i 

požadavek na úplnost. Ten by se v našem případě měl projevovat i tím, že budeme 

schopni odhadnout, které paradigma je uzavřené. Takové paradigma, pokud to bude 

možné z hlediska rozsahu, by mělo být kompletně vyjmenované. Pokud to nepůjde, 

je třeba tento fakt uvést (je to sice uzavřené, ale je to natolik velké, že se nám to 

sem nevešlo). Př.: předložky pojící se s konkrétním pádem 

Rozsah kapitol (aneb Jak to vypadá jinde) 

H-J H-J 

Téma (1960) (1998) PMC CJpSS 

Obecné poučení o češtině 10 6 0 8 

Fonetika a fonologie 32 13 40 9 

Pravopis 31 18 4 8 

Lexikologie 22 8 44 21 

Slovotvorba 8 4 115 19 

Morfologie obecné poučení 7 4 3 3 

Morfologie substantiva 61 28 53 

Morfologie adjektiva 17 9 3 

Morfologie pronomina 11 9 17 

Morfologie numeralia 8 4 9 

Morfologie verba 73 36 28 

Morfologie adverbia 5 2 3 

122 



200 

Morfologie prepozice 4 3 9 

Morfologie konjunkce 1 1 6 

Morfologie partikule 1 1 1 

Morfologie interjekce 2 1 2 

Morfologie celkem 190 98 142 

Syntax 71 35 332 24 

Stylistika 18 7 78 115 

Vývoj jazyka 28 4 0 10 

Celkem 486 246 800 279 

H-J (1960): Havránek, Jedlička - Mluvnice češtiny (1960) 

H-J (1998): Havránek, Jedlička - Stručná mluvnice česká (1998) 

PMČ (1995): Příruční mluvnice češtiny -

ČjpSŠ (1984): Čechová a kol. - Český jazyk pro střední školy 
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4. Korpusová učebnice češtiny pro střední školy 

„ Řeknu podle pravdy, že naučit něco žáka je práce, ale naučit něco učitele nebo 

profesora, to je sisyfovská práce. Proč ztroskotávají učebnice? Protože všichni 

žijeme v určitém zajetí vypracovaných již představ a přinese-li učebnice na 

podkladě nového vědeckého poznání jakoukoli sebemenší změnu, učitel si to buď 

neuvědomí, anebo si to uvědomí, ale polovičaté, a v praxi dojde leckdy ke 

kompromisu, který věc spíš mate. " 

B. Havránek (1958, s. 156) 

(B. Havránek, 1958: Poznámky k jazykovému vyučování. Sborník VŠP v Praze. 

Praha: Universita Karlova) 

4.1 Současné obtíže ve výuce češtiny souvisejí mimo jiné s funkční stratifikací 

současné češtiny a se složitostí jazykové situace vůbec. Pro absenci neutrálních 

vyjadřovacích prostředků u řady mluvnických funkcí se spisovná norma jeví jako 

relikt minulosti, k nové Příruční mluvnici češtiny neexistuje žádná řada učebnic. Po 

téměř dvaceti letech existence vlastního národního korpusu tak nemáme dosud ani 

žádnou korpusovou gramatiku, ani učebnici, která by z korpusu úzce vycházela, 

čerpala z něj. 

V následující kapitole předkládáme své návrhy i typy jednotlivých 

morfologických cvičení, kterými lze propojit výuku češtiny s prací v korpusu, učit 

žáky konfrontovat jejich jazykové povědomí se stavem v korpusu; v případech 

složitějších se pak pokoušet o vlastní definice např. tzv. nulového výskytu toho 

kterého konkrétního jevu nebo naopak pokoušet se postihnout, odkdy frekvenčně 

jde o nálezy velmi četné - četné - nízké - nečetné - řídké - nulové. U výskytu 

nulových pak sledovat vztah žáků k těmto tvarům a upozornit na tzv. agramatické 

konstrukce (*budu zasmát se mu). Další možnou cestou je např. upozorňování na 
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to, kdy nové progresivnější koncovky/tvary nemusejí nutně pohřbívat 

koncovky/tvary původní (dal si porci zelího má jistě po všech stránkách jiné 

postavení než řízek s bramborama). 

Na základě korpusových dat by žáci měli získat představu o síle a hodnotě 

frekvence zkoumaného jevu. Pokud budeme gramatiku chápat jako spontánně 

uspořádaný a respektovaný asymetrický řád s jistými vztahy jazykových rovin, pak 

výskyt (nevýskyt) konkrétních gramatických jevů můžeme chápat jako množinu 

četnosti - existence a nečetnosti - neexistence. Tyto dva hodnotící faktory 

frekvence: početnost - nulovost pak mohou sloužit jako zdroj poznání a popis 

jistého jevu. Žáci by se díky korpusu mohli přesvědčit o tom, že pro gramaticky 

doložený jev v korpusu neplatí, že jde zákonitě o tvar gramatický nebo 

kodifikovaný. „ Gramatický jev doložený v korpusu není „gramatický" ve smyslu 

„správný", „přijatelný", „náležitý", ležící uvnitř hranic gramatičnosti (pouze) 

proto, že v korpusu je doložen - někdy často, jindy vzácně. Z korpusových dat 

můžeme však interpolovat: Korpusová data, vypovídající o stavu v úzu, mohou 

například indikovat informaci o nějakém „neuralgickém", nestabilním bodu 

v současném gramatickém systému, tím podnítit hledání příčin takového stavu, 

popřípadě vést ve svých důsledcích na jedné straně až k tomu, že pojetí hranic 

gramatičnosti může být posunuto a původní hypotéza o gramatické vlastnosti 

jazyka (resp. o její gramatičnosti) korigována, na druhé straně třeba naopak 

k vysvětlení, proč korigována být nemá (nemůže). I taková „ rozhodnutí" mohou být 

formulována v termínech pravděpodobnostních, protože o tom, co patří, anebo 

nepatří do gramatické normy, rozhodne v konečné instanci a v dlouhodobé 

vývojové perspektivě úzus. " (L. Uhlířová 2004, v citaci zvýraznil PV)). 
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5. Ukázky možných morfologických cvičení pro žáky středních škol 

Takováto korpusová morfologická cvičení předpokládají, že jak učitel, tak i žák 

ovládají alespoň základní práci s korpusem, tedy především vyhledávání podle: 

- lemmatu 

- morfologické značky (tágu) 

Dále pak umějí nastavit kontext, pracují s negativním a pozitivním filtrem, vědí, co 

je to kolokace a pracují s frekvenční distribucí. Bez těchto bazálních předpokladů 

nejsou s to řešit následující cvičení. Je proto nutné, aby učitel i žáci měli k dispozici 

následující příručky: 
v 

Český národní korpus - úvod a příručka uživatele (2000) 
v 

Jak využívat Český národní korpus (2005) 

1. Vytvořte dotaz, který by vám v korpusu vyhledal všechna substantiva 

v nominativu. Kolik jich bylo nalezeno? 

2. Vyjděte z úkolu č. 1. Z počtu, ke němuž jste došli, vás zajímají jen apelativa. 

Vymyslete proto takový dotaz, který by vám pomohl odfiltrovat slova začínající na 

velká písmena. 

3. Zhruba dvě třetiny apelativ jsou abstrakta. Přesto učebnice pro cizince začínají 

konkréty. Napadne vás proč? Přitom např. konkrétum loupák v korpusu 

nenaleznete ani jednou, krmelec jen pětkrát, pánvičku čtyřikrát, kalkulačku dvacet 

sedmkrát, lemma houpačka je v korpusu jen dvaačtyřicetkrát. Pomocí korpusových 

dat se pokuste stanovit přesnější počet abstrakt a konkrét. Které abstraktum a které 

konkrétum je nej frekventovanější? Tento úkol spojte s úkolem č. 4. 

4. Původně abstrakta mohou někdy nabývat význam konkrét. Lze si to ověřit na 

přídavných jménech, která s nimi vytvářejí kolokace. Vyhledejte v korpusu lemma 

stránka v akuzativu singuláru a plurálu a pomocí P-fíltru v kontextu od 1 do 1 
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vyhledejte substantiva a adjektiva. Potom si na základě frekvenční distribuce 

vytvořte seznam kolokací nejdříve tvaru stránku, poté stránky s lemmatem na první 

pozici zleva a zprava. Zaměřte se jen na ta substantiva, jejichž výskyt bude větší 

než 8. Pracujte s frekvenční distribucí v rozsahu - 1 až 1. Sledujte pak v tomto 

subkorpusu podstatná a přídavná jména vytvářející se substantivem stránka těsnou 

kolokaci. 

4. Následující úkol souvisí s morfologií v širším slova smyslu. Dokážete vysvětlit, 

proč po zadání dotazu [(word="[kK]ýži.*")] nedostane žádný nález, zatímco po 

zadání [(word="[kK]ýže. *")] jich získáte 570? 

5. Vyhledejte slovo rok v genitivu singuláru. Poté si zadejte náhodný výběr 

v rozsahu 200 nálezů a zjistěte, zda tágy odpovídají skutečně vždy genitivům. 

Zřejmě ne. Víte proč? Spočítejte procento chybovosti. 

6. Pracujte se substantivem rok. Zjistěte, které tvary se vyskytují u tohoto apelativa 

v lokálu singuláru. Pracujte nejdříve s tímto dotazem: 

f(lemma="[Rr]ok")&(tag="....6.*")J. Jak vysvětlíte, že se v konečných výsledcích 

zobrazí nejen tvar roce, ale i letech? 

7. Vraťte se k výsledku úkolu č. 6. Podle něj totiž nejde o substantivum, které by 

v češtině v šestém pádu kolísalo. Odpovídá tento stav vašemu jazykovému 

povědomí? Pomocí pozitivního filtru ověřte, zda se skutečně nevyskytuje mezi 

tímto výsledkem tvar roku? Pokud jste pracovali správně, měli byste dospět ke 

dvěma vyhledávkám. Jsou oba tyto nálezy skutečně lokály? 

8. Vymyslete lepší dotaz, kterým byste ověřili, zda substantivum rok kolísá i 

v korpusu. Napovíme vám, že šestý pád je v češtině vždy předložkovým pádem. 

9. Pokud jste v úkolu č. 8 vymysleli správný dotaz, přišli jste na to, že i apelativum 

rok korpusově kolísá. Vliv na volbu koncovky má i předložka, s níž se pojí. 

Vyjděte z výsledku úkolu č. 8 a pomocí třídění pak zjistěte frekvenční distribuci 

obou tvarů a jejich kolokace právě s předložkami. 
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10. Učiňte totéž (viz úkol č. 9), místo kolokací s předložkami sestavte dotaz, který 

by bral v potaz i různé přívlastky mezi předložkou a řídícím substantivem např.: 

v neklidném suchém nekonečném roce. 

11. Slovesná vazba s lokálem není tak častá. Pokuste se vytvořit dotaz s vazbami: 

mluvit o..., být v ..., plížit se po ..., sedět na ..., stát při ... a sledujte a komentujte, 

jak se nálezy shodují s vašim jazykovým povědomím, jak jsou typické, obvyklé. 

5.1 V zadání uvedených příkladů se ani jednou neobjevuje adjektivum spisovný. 

Nevyskytuje se zde ani úkol: Doplňte spisovné tvary koncovek, kde jsou možné dvě, 

uveďte obě. Tyto typy korpusových úkolů takováto zadání vylučují už ze své 

podstaty. Podle našeho mínění jsou takto formulovaná zadání možnou cestou 

k tomu, aby uživatelé jazyka pochopili, že to, co kolísá, kolísá, že nelze stanovit 

jednoznačně, která z variant/koncovek/tvarů obstojí v konfrontaci s kodifikací, a 

která už nikoliv. Navíc v české lingvodidaktické tradici se nikde explicitně 

nedefinuje chyba; chyba není identifikovatelná žádnou akademickou definicí. 

Členění chyb proto přebíráme z diplomové práce V. Cvrčka (2004) Kráceno a 

upraveno. 

Za chybné je uzuálně uznáváno takové lingvistické počínání, které se nekryje 

s kodifikací nebo je v rozporu s normou. Ponecháme-li stranou chyby stylistické a 

pravopisné, zaměříme se na chyby ve vztahu: 

(i) k normě jazyka 

Nemá-li mluvčí oporu v dosud platných příručkách, jak tomu je např. právě 

v šestém pádu jednotného čísla neživotných maskulin, může se jen řídit vlastním 

povědomím a zkušeností v otázce, zda je správné nebo spisovné o rybníce -

o rybníku, na plotě - na plotu, v korpusu - v korpuse, po kravíně - po kravínu. 

Protože kodifikace je vždy retardačním popisem dynamické normy, pak se v těchto 

typech chyb nedá de facto o chybě ani mluvit. Vždy jde totiž v těchto případech o 

noremní tvar/koncovku, která - jedno z jakých důvodů - buď nebyla v předešlých 
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gramatikách (slovnících) hodnocena jako spisovná, nebo jí byl v mluvnících či 

slovnících pozdějších kodifikační intervencí statut spisovný přiznán, a 

zrovnoprávněny byly koncovky obě. Tak bylo například postupováno v šedesátých 

letech u tvarů zájmen je - jej - ho. Běličovo Kdo zavřel to okno? Otevři ho. je 

příkladem toho, kdy uzuální ho po dlouho dobu nebylo v těchto případech 

kodifikováno, byť šlo o užití - řečno s pražskou školou - noremního prostředku. 

Totéž v současnosti potkalo český kondicionál bychom. U by sme jde také o uzuální 

tvar, na rozdíl od ho o dosud nepřijatý do kodifikace. I proto lze předpokládat větší 

nechuť k přiznání spisovného statutu této kondicionálové podobě. 

(i) ke kodifikaci jazyka 

Je závažným typem chyby. Vše, co není kodifikováno autoritativními příručkami, 

lze v současnosti hodnotit jako chybné, protože nekodifikované (Letiště přestaly 

odbavovat, víc spisovnější). 

(ii) k úzu jazyka 

Je nutné rozlišit, zda jde o „chybu" od většinového úzu vážící se k určitému 

regionu, a pak je nutné hovořit o dialektizmu (nechcú, já su, s Tondem), nebo o 

slangizmus (vobler, šterbka, hustý). Není-li v chybě přítomen ani jeden 

z uvedených typů, pak jde o „chybu", která se projeví v úzu tak, že vedle sebe 

existují obě varianty. Jedna z nich však není dosud kodifikována a koexistence 

těchto variant pak vede k tomu, že první z nich začne být uživateli protěžována, 

zvýhodňována; zatímco podoba druhá ustoupí z úzu. V dnešní češtině jsou 

takovým příkladem uzuální „chyby" infinitivy na -ti nebo slovesné alternace typu 

vyhrazen — vyhrazen. 

(iii) k systému jazyka 

Sem bychom mohli zařadit široce lapsus linguae nebo cizinecké a dětské 

agramatizmy (Nesměj to! Kýžit). 
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Jen poznamenáme, že hyperkorekce (dvěmi, kdyby jsi si, obchodovat něčím) lze 

řadit do skupin chyb ve vztahu k normě i kodifikaci. Jde o chyby, před nimiž varují 

zejména právě lingvisté, zřejmě však nedůsledně nebo nesymetricky. Jak jinak lze 

totiž chápat jejich kodifikaci plurálových tvarů oni sází, vchází? A když už tedy 

byly tyto plurálové tvary kodifikovány, proč se nešlo alespoň symetricky a na této 

ose se nezrovnoprávnily i podoby oni trpějí, snažejí se, když většinový nespisovný 

český úzus užívá delší podoby snažej se, ten moravský zas snažijou/snažijó se? 

Zvláštní postavení podle nás zaujímá hyperkorektní kondicionál v konstrukcích 

typu: Co můžeme udělat pro to, aby i vy, dámy a pánové, jste se cítili u nás jako 

doma? 

5.2 Všechny lapsusy linguae budou vždy hodnoceny jako chyby proti normě, 

proti kodifikaci i úzu; naopak ale chyba od kodifikace není automaticky 

ztotožnitelná s chybou od normy nebo úzu. Vzhledem k tomu, že je 

neoddiskutovatelné, že kromě spisovného jazyka mají svou normu také 

interdialekty, je s podivem, že se zájem ubíral většinově směrem k češtině 
v 

spisovné, která není rodným jazykem nikoho z nás. Tím je pro Čecha obecná 

čeština, pro Moravana pak jeho konkrétní dialekt. V češtině pak rodilý mluvčí dělá 

chyby (porušuje nějakým způsobem kodifikovanou spisovnost) nejčastěji vlivem 

svého opravdového rodného jazyka nebo hyperkorektizmů (srov. Sgall-Hronek 

1992, s. 95). 

Existující noremnost obecně českých nebo nářečních prvků nebyla zkoumána 

tolik, a v případě šestého pádu jednotného čísla neživotných substantiv se proto 

vytvářely jen skupiny/okruhy slov s tou kterou koncovkou či koncovkami oběma. 

Kodifikací podpořená spisovnost tak vyvolává pocit, že v případě variant je nutně 

jedna z nich nesprávná, chybná anebo vede často k volbě varianty nepřirozené. 

Toto chování je stejně tak absurdní jako „kodifikací proklamovaná" nespisovnost 

tvarů obecně českých nebo nářečních. Jakýsi stereotyp v chápání normy spisovné a 
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„nenormy" nespisovné zaráží o to víc, že tím, kdo hodnotí daný jazykový 

prostředek, je vybraná skupina k tomu pověřených lingvistů. Objektivnost kritérií 

této spisovnosti vychází nejen z důkladné znalosti jazykového systému jako celku, 

ale především odráží jejich subjektivní postoje k jazyku jako takovému i přání, jak 

by měla podle nich norma spisovného jazyka vypadat. Přestože se dnes gramatiky 

nezaměřují už jen na normu spisovného jazyka, musejí umět rozhodnout, zda jsou 

všechny koncovky opravdu synonymní. Vzhledem k tomu, že v češtině není 

dostatek prvků, které by byly s to obsazovat neutrální pozice a stále častěji se 

připouští nejednoznačnost hranice mezi spisovným a nespisovným, ba dokonce od 

padesátých let (např. Havránek 1955) i sbližování těchto dvou jazykových útvarů, 

shodnou se bohemisté v tom, že neutrální koncovka má všestrannější a 

dlouhodobější užití než koncovka příznaková. Právě nové gramatiky a učebnice by 

měly ukázat, jak důležitý je popis systému: už nestačí jen připustit existenci 

synonymních koncovek, musí se začít psát a mluvit o jejich distribuci, sledovat 

výskyt v kontextu, a to i výskyt okrajový. U distribuce koncovek jmenné deklinace 

v lokálu singuláru se nesetkáváme s tvrzením, že např. určitá koncovka je 

příznačná pro vyšší styl, jiná je hovorová anebo určena pro styl nižší, neformální. 

Tyto stylové faktory se zhusta uplatňují naopak u slovesných tvarů/koncovek: češi 

- češu — česám, děkuji - děkuju nebo u kolísání životných maskulin: komunisti -

komunisté, pedanti -pedanté (hyperkorektní). 
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V. Závěr 

Není pochyb o tom, že v tvarosloví sehrála a sehrává vlivnou roli historie jazyka 

prakticky se realizující prostřednictvím variantních tvarů. Z hlediska časového pak 

tyto varianty existují vedle sebe, jedna jako varianta starší, druhá jako novější. 

Nemusí automaticky znamenat, že ty novější jsou hřebíčkem do rakve variantám 

starším. Mimo to záleží i na jazykových činitelích, z nichž zmiňovány jsou činitele: 

• formální 

Koncovka -u proniká do lokálu substantiv: na rybníku, v kožichu, po plotu. Tam, 

kde formální činitel přechází volně v činitel významový prostřednictvím tzv. 

systémové korespondence, dochází k rozlišení významu. 

• významové 

Zejména pro rozlišení abstrakt a konkrét. V lokálu singuláru mívají dějová 

abstrakta -u, konkréta -e. Nejde však o pravidlo, spíš o jakousi tendenci. Navíc lze 

toto kritérium nacházet i u jednotlivých substantiv (loket - pro označení části ruky 

nebo ve významu délkové míry). Tato substantiva však tvoří v češtině nepočetnou 

skupinu (do klína mu usedl syn x z dřevěného klínu - položil si ruce do klína x 

v dřevěném klíně), často jde o frazeologizmy (do roka a do dne - v roce, na jaře -

po jaru). Koncovku -u mají často slova přejatá. 

• syntaktické 

Ve funkci příslovečného místa se užívá -e/-ě (kočka utíkala po plotě, potkat se na 

Vyšehradě), v pozici objektu nebo atributu pak nacházíme často -u (bavit se o 

rozbitém plotu, mít znalosti o Vyšehradu). 

• stylistické 

Ty nás posouvají na osu: nespisovnost - hovorovost - neutrálnost - knižnost -

zastaralost, přičemž se zatím spíš zkoumá vliv vrsty hovorové a nespisovné, 

nestandardní na jazyk spisovný; výzkumy jdoucí z druhé strany scházejí. Nehovoří 
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se ale např. vůbec o knižních neologizmech (potažmo, nicméně), i když i ty jsou 

z hlediska stylového a snad i frekvenčního zajímavé. Příznakové v rovině 

morfologické, která se vymezuje k normě stylově neutrální (spisovné), pak bývá: 

- nespisovnost 

- frekvence 

- dialektičnost 

- slangovost 

- knižnost 

- archaičnost 

V morfologické normě 21. století se uplatňují dva faktory. Tím prvním je 

příznakovost v rámci jazykového systému v saussurovském smyslu langue. Tato 

příznakovost koresponduje v popisu jazyka s mírou závaznosti. Porušuje-li se míra 

závaznosti, je příznakovost chápána jako chyba. Ne každá odchylka od 

saussurovského langue však bývá uvědomována (např. hyperkorektní tvar 

demonstrant é) - a právě proto nebývá tato systémová jazyková příznakovost tak 

často zkoumána. Druhým činitelem samozřejmě může být, že jí (systémové 

příznakovosti) je obecně v jazyce málo, že není tak početná jako příznakovost 

v rovině vyjadřování ve smyslu saussurovského parole. S tou se dostáváme pak do 

roviny od spisovnosti po nespisovnost v tom nej širším slova smyslu s tím však, že 

kodifikační pravomoci nezasahují do lexika tak znatelně jako do morfologie. 

(Ne)příznakovost jednotlivých variantních koncovek je totiž nazírána nejednotným 

úhlem pohledu, v některých pádech jako by raději ani nazírány nebyly. Především 

elementární školská praxe však často hledá právě v tvarosloví jednozančné 

odpovědi. Požadavek této jednoznačosti je často provázen/podmiňován 

požadavkem po spisovnosti ověřovaného. 

Předpokládáme proto, že právě korpusové gramatiky a učebnice by mohly tento 

vžitý stav nabourat a ukázat, že právě morfologická rovina není jen tou rovinou, 
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kde se střetává syntax a slovník, ale že může být tvůrčím substrátem pro zkoumání 

pravdivého variantního tvarosloví se všemi jeho zákoutímí umožňujícími různou 

stylizaci a odhalování jistých zákonitostí i na úrovni střední školy. Takováto práce, 

akcentující zodpovědnost za vlastní volbu, pak jistě přinese nový pohled na 

jazykový systém - nejen jako na systém dynamický, zastřešený spisovností, ale 

především jako na systém poznávatelný, popisovatelný a ve svém důsledku 

paradoxně snad i nepředvídatelný, ale pozorovatelný. 

Uživatel jazyka se tak daleko lépe vyrovná s tím, že v bezpočtu komunikačních 

situací se mění hranice mezi oficiálností - veřejností - polooficiálností -

neveřejností, formálností - neformálností aj., zkrátka se stírají rozdíly, resp. se 

jinam kladou hranice. Vlivem toho dochází k přirozenému zprůchodnění hranic 

spisovnosti. Uživatel snad i lépe pochopí, že v „uvolněném" řádu se komunikační 

zvyklosti rychle mění. Na jednu stranu lze vidět značně liberální přístup k jazyku i 

liberálnímu vyjadřování, na stranu druhou (a u jiných uživatelů) pak jistou tendenci 

naopak v projevech oficiálních nebo veřejných zdůraznit oficiálnost tvary knižními 

až zastaralými. To, že se střetává spisovnost a nespisovnost, není jev ani nový, ani 

překvapující. Zdá se však, že už s ne tak velkou nevolí jsou povlovně akceptovány 

některé dosud odmítané tvary, a to i ve veřejné komunikaci. 

Poměrně velká a dlouho diskutovaná změna pravopisných pravidel z roku 1993 

zachytila i podstatné změny v kodifikaci spisovné morfologické normy češtiny. 

Mimo jiné došlo k tomu, že autoři zkrátka dospěli k závěru, že lokál singuláru 

neživotných maskulin nemá smysl kodifikovat, že je vhodnější učit a vysvětlovat 

rozdílné funkce té které koncovky, že se v distribuci liší spisovný úzus (psaný i 

mluvený) český od moravského. Stylistické hodnocení konkurujících koncovek 
v 

vychází z toho, že v Cechách se pociťuje častější moravské -e jako regionální, ne 

však nespisovné. Moravané prý pak hodnotí české -u jako hovorové (Jelínek 1996, 

s. 27). 
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Jistě bude velmi zajímavé sledovat, jak na tuto měnící se, zrychlující se a 

hrubnoucí dobu reaguje morfologická rovina jazyka. Ještě zajímavější bude zřejmě 

pozorování toho, jak na tyto (nejen) tvaroslovné změny zareagují sami uživatelé 

jazyka a do jaké míry (či zda vůbec) si je budou chtít připustit i chápat: jako vývoj, 

nebo úpadek? 
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Resumé 

Pro skloňování českých substantiv je typická bohatost skloňovacích typů 

(vzorů) i jejich koncovek. Ty se buď vyznačují poměrně silnou homonymií (např. 

typ staveni), nebo synonymií. Prostřednictvím svých pozičních koncovkových 

variant (alomorfů) vytvářejí pak synonymické koncovky dubletní tvary (tvarové 

varianty). 

Popis distribuce těchto variantních koncovek je v češtině morfologicky 

zajímavý a didakticky obtížný úkol. A to především proto, že se ve škole učíme 

pochopit normu spisovného jazyka. Té jsme pak povinováni nejvíc, a proto vůči ní 

máme velký pocit zodpovědnosti. Nechtějíce ji porušit, jsme nuceni přemýšlet o 

tom, která z koncovek je spisovná, případně nejsou-li spisovné už obě. Od dob 

Gebauerových až po současnou Příruční mluvnici češtiny vstupují do hry při 

klasifikaci těchto koncovek lingvistické intervence, které je hodnotí a popisují na 

ose správný - nesprávný, resp. spisovný - nespisovný. Stranou přitom nezůstává 

ani pohled dialektologický. 

Zdá se tedy, že jde o intervenci systémovou a záměrnou, neboť se odehrává na 

pozadí jazykového systému. Jeho zkoumání je žádoucí a výsledkem těchto zásahů 

jsou pak autoritativní příručky předepisující, co spisovné je, a co není. Tyto 

příručky se těší u veřejnosti poměrně značné oblibě - jsou vyžadovány, a to nejen 

pro potřeby školské praxe, ale i laické - protože nejen škola, ale i školou podstatně 

ovlivnění uživatelé jazyka v případech nejasností v nich hledají a ověřují si 

správnost, spisovnost, vhodnost, patřičnost konkrétního slova, tvaru nebo 

koncovky. Jsou potěšeni, když zjistí, že se nemýlili, a naopak jim vadí, když se 

jejich zkušenost rozchází s normativní příručkou. Nutno zdůraznit, že většina lidí si 

ale neověřuje, kterou koncovku použít, stejně tak jako se domníváme, že většina 

lidí nevolá do jazykové poradny, aby se ujistila nebo si ověřila, že koncovka, pro 

niž se rozhodla, spisovná je. 
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Pramálo se lze spolehnout na to, co lidé o jazyku soudí; téměř s jistotu lze ale 

říct, že většina těch, kteří o jazyku přemýšlejí, je přesvědčena, že ti druzí mluví 

špatně a že právě ti by s tím měli něco dělat. 

V této práci popisujeme distribuci variantních koncovek u neživotných maskulin 

v lokálu singuláru. Tento pád jsme si vybrali záměrně. Jeho spisovné koncovky 

totiž nejsou preskribovány ani v Pravidlech českého pravopisu, ani ve Slovníku 

spisovné češtiny, přitom právě ony byly součástí výzkumů a často i popisovány 

v bohémistických pracích. 

Teoretickým východiskem pro nás byla Gebauerova Historická mluvnice jazyka 

českého, pracovali jsme i s mluvnicí Trávníčkovou a samozřejmě s novodobými 
v v 

gramatikami Smilauera, Cechové, Styblíka, Mluvnice češtiny 2 a Příruční mluvnice 

češtiny. Na vybraných substantivech jsme popisovali faktory variantnosti a volby 

varianty. Podstatnou část výzkumu tvořil materiál Českého národního korpusu. 

Zaměřovali jsme se na frekvenci, kolokace dubletních tvarů a stylovou 

charakteristiku. Všímali jsme si nejen variant frekventovaných, ale i těch 

nepočetných, a to proto, že nás zajímalo, jestli mezi těmito nefrekventovánými 

nálezy nelze vysledovat nějakou tendenci k té či oné koncovce. Samostatnou 

kapitolu pak tvořila část popisující činitele ovlivňující volbu pádové koncovky. 

Současně jsme se zamýšleli nad důsledky preskriptivního pojetí spisovné normy 

a poukázali na možnost přejít k pluralitě pohledů na spisovnost ve smyslu přechodu 

od školské spisovnosti k pluralitnímu standardu. Předpokládáme, že by to pomohlo 

odstranit specifické obtíže, s nimiž se musí současná neúplná norma spisovného 

jazyka vyrovnávat. V případě naší dizertace ukazujeme, že u typu hrad se dosud 

šíří původní koncovky u-kmenů, které alternují původní deklinací o-kmenovou. 

Domníváme se, že není nutné učit se jednotlivosti kolísání těchto substantiv. Za 

účelnější považujeme poukazovat na to, kde se drží -u, kde naopak -e nebo -ě. 
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Svá zjištění konfrontujeme se stavem v korpusech mluvených i psaných textů -

i zde je patrné, že na užití té které koncovky se podílejí různí činitelé. Dokazujeme 

také, že u obecných jmen je situace jiná než u zeměpisných proprií. Přinášíme i 

výsledky našeho výzkumu o tom, jak se chovají koncovky cizích substantiv 

v šestém pádu. 

V závěrečné, lingvodidaktické části přinášíme návrhy na novou deskriptívni 

gramatiku češtiny i různé typy morfologických úkolů pro středoškolské učebnice 

češtiny, vycházejících z dat Českého národního korpusu. 
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Resumé 

For a declension (inflection, declination) of Czech nouns is typical a richness of 

inflexional types and their endings. They either mark strongish a homonymy (e.g . 

type outhouse/'staveni), or a synonymic. Through their positional final variants 

(allomorphics) are generated a synonymic endings doublet forms (formative 

variants). 

A description of distribution these variant endings is in Czech morphological 

interesting and doctrinal task. Namely above all therefore, we learn to understand 

especially specification a literary language at school. Then we have to keep it as 

much as is possible, because we have a sense of responsibility to our literary 

language norm. Don't being wanted to break its, we are obliged think about it, 

which one of endings is literary, if need be are not literary already both of them. 

Since the Gebauer's date to contemporary The Hand Grammar Czech (Příruční 

mluvnice češtiny) enter to the games at classification these endings a philological 

interventions. They evaluated these endings and described its on the axes correct -

wron or literary - non-literary. Off at the same time no-stays nor a look 

dialectological. 

It seems then, the intervention is concerned, because is systemic and 

calculated. The reason why: be enacted against a background of system of 

language. His investigation be to seek and record these hit are then magisterial 

manuals prescribing, what literary is, and what about isn't. These manuals pleases 

near public relatively considerable liking for - are required, namely not only for 

needs of school practice, but also laical - because not only school, but also by 

school essentially inspirated the language-users in cases obscurity in they inquired 

for and check Tightness, correctness, fitness, becomingness of concrete words, 

forms or endings. They are delightedly, when finds out, they wouldn't mistaked, on 
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the contrary they are hampered, when their language experience differs with 

directive manuals. It is necessary to stress: the majority of people usually is not 

unverified, which endings they want to use is right; in the same way we anyhow 

assume, the majority don't call to the Language Consulting Room (jazyková 

poradna) to made sure or verify their ending they would like to decide, is correct, is 

literary. 

Little to do possible rely on at it, what people about language judge of; almost 

with certainty it is possible to say: most of those, who about language is thoughted, 

is confident that the other speak badly and they same would have got something do 

with it. 

We are describing distribution of variant endings of inanimate masculine in 

locative singular in those work. We are chosed purposely for this case. His literary 

endings namely are not prescribated nor in the Rules of Czech Ortography 

(Pravidla českého pravopisu), nor in the Dictionary of literary Czech (Slovník 

spisovné češtiny), at the same time just they belong research and often and 

describing in Czech studies morphological works. 

Theoretic data for us had founded Gebauer's Historical grammar of Language 

Czech (Historická mluvnice jazyka českého). We worked also with Trávníček's 

grammar and of course with modern grammar of Smilauer, Čechova, Styblika, 

„academical" Grammar Czech 2 and The Hand Grammar Czech. We are described 

a different factors variantions and election/choice of variants on the selected 

nouns. Substantial part research formed a material of Czech national corpus. We 

were concentrated on frequence, collocation of doublet forms and a thier stylish 

characteristics. We were taked notice of not only frequantated variants, but also of 

those untold, namely therefore, we were interest, if among those nonfrequntated 

findings is possibitiy trace up some tendency to have one of ending. An individual 
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chapter was formed a part detailing an important factors biasing an election of 

declination endings. 

At the same time we are design above incidences of prescriptivism conception 

of literary norm and then we refered about possibility to proceed to plurality view 

of literary norm in terms of crossing from a school literary norm to plural standard. 

Presuming, that it would give the glad hand remove a particular difficulties, with 

they must be planished a present-day incomplete norm literary of language. In the 

event of of our thesis we show that type castle/hrad till this time breadth original 

endings of u-kmen, which change off original declension o-kmen. Assume, there is 

no reason to study and learn particulars vacillations these nouns. Behind 

serviceable we conside point at it, where holds -u, where on the contrary e or e. 

We were confrontated our fingings (face o f f ) with a state in corpus spoken and 

written texts - and here's perceptible that a differnt factors have a concern in a 

using endings. We prooof also a results our research about that a situation is 

different between a common and geographical names. Produce and record our 

research about it, how to behave a endings of foreign nouns in czech locative. 

In final, in lingvo-didactical part we have brought some proposals for a new 

descriptive grammar of Czech and various types morphological tasks for secondary 

textbook Czech, flowing from the data of Czech national corpus. 
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