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1   Úvod  

 

1.1 Předkládaná práce je příspěvkem k rozpracování problematiky konceptu centra a periferie 

při popisu jazykového systému, jak jej nastínili badatelé Pražské školy. Vycházíme tedy ze 

strukturalistického pojetí jazyka a pokusíme se ukázat, jak může být koncept centra a periferie 

užitečný v současné lingvistické práci při popisu jazykového systému a v oblasti teorie 

jazykové kultury. Klademe si za cíl teoretické rozpracování tohoto konceptu a zároveň 

chceme nastínit, jak jej lze aplikovat při popisu vybraných jazykových jevů a demonstrovat na 

nich určité vývojové tendence současné češtiny.   

1.2 Přestože se v této práci nezabýváme ontologickými a gnozeologickými otázkami podstaty 

jazyka, považujeme za nutné vyjádřit se k pojetí jazyka jako objektu našeho zkoumání a 

k problematice samotného lingvistického popisu. Vycházíme při tom z následujícího citátu J. 

Kořenského týkajícího se problematiky struktury objektu a struktury popisu lingvistického 

zkoumání:  

„Je třeba mluvit o struktuře podstaty jazyka, neboť teprve tato struktura je konečným cílem 

lingvistické aktivity, lingvistického bádání. Nedává se nám přímo, bezprostředně, jeví se nám 

prostřednictvím příslušné jevové složky jazyka, která se ve vztahu k podstatě jazyka stává 

složkou struktury fenomenálního světa. Ta část lingvistického bádání, která programově 

zkoumá jev, a je tedy „uchopením“ jevu, zjednává přístup k podstatě, není však ještě explikací 

podstaty“ (Kořenský, 1998, s.14–15). 

V jednotlivých kapitolách této práce hovoříme o jazyce jako systému a jsme si zároveň 

vědomi toho, že jej konstruujeme, vyjadřujeme se o něm a zkoumáme jej pouze 

prostřednictvím jeho jevové složky, protože jen tu lze zkoumat, nikoli samu podstatu 

bezprostředně. Jestliže systém (langue) poznáváme a konstruujeme prostřednictvím jeho 

projevů (parole) a v souvislosti s jeho strukturními vztahy nejen vnitrojazykovými, ale i 

mimojazykovými, musíme si být zároveň vědomi toho, že i naše poznání těchto projevů je 

dáno omezenými zdroji, které máme k dispozici. A to i přesto, že máme v 

době elektronických korpusů přístup k mnohonásobně obsáhlejšímu množství jazykových dat 

než dříve. S tím souvisí i naše stanovisko k současnému požadavku empirického zkoumání 

jazyka. Jsme si vědomi nutnosti podložení popisu jazykových jevů exaktními daty a 

souhlasíme s tím, že jakékoli intuitivní závěry o jazyce, které nejsou takovými daty 
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podloženy, jsou problematicky přijatelné. Zároveň je však třeba mít na mysli i určitá omezení, 

se kterými se badatel vycházející pouze z empirických dat musí vypořádat. Míníme tím 

především zřejmé nebezpečí, které představuje bezvýhradné spoléhání na současné nástroje 

jazykového popisu, jako jsou např. už zmíněné jazykové korpusy, které jsou samy o sobě 

nezbytné a velmi užitečné, ale při jejichž přecenění by mohlo dojít k tomu, že závěry, které 

s jejich pomocí učiníme, by mohly spíše odrážet stávající stav těchto nástrojů než stav 

skutečné jazykové normy.
1
 I v této práci jsou pro získání empirických dat využívány jazykové 

korpusy a internetové vyhledávače a při jejich analýze jsme si tohoto faktu vědomi.  

1.3 Tato práce je rozdělena na dvě části. V první části, kterou tvoří 3 kapitoly, se zaměřujeme 

na teoretické otázky související s konceptem centra a periferie a s popisem jazykového 

systému. Předkládáme analýzu výsledků dosavadního zkoumání této oblasti, podrobněji ji 

rozpracováváme a nastiňujeme místo tohoto konceptu mezi jazykovými univerzáliemi a 

možnosti jeho využití v teorii jazykové kultury.  Ve dvou kapitolách tvořících druhou část této 

práce zkoumáme zákonitosti dichotomie centra a periferie pomocí excerpčního materiálu na 

morfologické jazykové rovině.  

Přestože naším původním záměrem bylo postihnout projevy konceptu centra a periferie ve 

vývoji současné češtiny jako celku, postupným analyzováním materiálu jsme dospěli 

k závěru, že při aplikaci tohoto konceptu je vhodnější se soustředit na konkrétní jazykovou 

oblast. Zvolili jsme si pro tento záměr morfologickou rovinu a zaměřili jsme se na oblast 

substantiv. Zkoumáme, jakým způsobem se problematika centra a periferie ve vývoji 

současné češtiny projevuje při interdeklinačních pohybech mezi jednotlivými skloňovacími 

typy, konkrétně při kolísání mezi deklinačními typy feminin „žena“ a „růže“, a v dynamice 

gramatických vlastností proprií a jejich místa v morfologickém systému z hlediska centra a 

periferie. 

1.4 V této práci hledáme odpovědi na následující otázky: 

1) Jaké je místo konceptu centra a periferie mezi jazykovými univerzáliemi? 

2) Je tento koncept užitečný v současné lingvistice pro popis jazykového systému, 

případně které jeho aspekty mohou být pro současné směry jazykovědného bádání 

inspirativní? 

                                                           
1
 Více o problematice empirie v souvislosti s teorií jazykové kultury a  kodifikační činností viz Prošek–

Smejkalová (2011) a zde kap. 4 .   
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3) Jak lze aplikovat koncept centra a periferie při popisu konkrétních jazykových 

kategorií na jednotlivých jazykových rovinách (v našem případě při popisu substantiv 

na morfologické rovině)? 

4) Jak lze využít koncept centra a periferie v teorii jazykové kultury při zkoumání 

jazykové normy a při kodifikační práci? 

 

Neklademe si za cíl v této práci téma centra a periferie zpracovat kompletně, protože jsme si 

vědomi jeho obsáhlosti, která tkví mimo jiné v tom, že koncept centra a periferie zasahuje 

celý jazykový systém a všechny jeho roviny. Proto si uvědomujeme, že některé aspekty této 

problematiky zůstanou otevřené dalšímu bádání. Budeme se však snažit přispět k hlubšímu 

zkoumání tohoto konceptu a přinést podněty k jeho dalšímu rozpracování.     
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2 Koncept centrum – periferie: Rovnováha a nerovnováha 

jazykového systému v dosavadních jazykovědných pracích 

2.1   Úvod 

 

V této kapitole podáváme přehled dosavadního zkoumání konceptu centra a periferie 

v pracích členů Pražského lingvistického kroužku
2
 (PLK) v jeho klasickém období i v pracích 

jejich pokračovatelů, kteří jej podrobili kritické analýze a dále rozpracovávali. Také budeme 

konfrontovat oba pojmy s teorií prototypů, pojmem kognitivní psychologie a lingvistiky, 

který je občas s konceptem centra a periferie srovnáván. 

Pojmy centrum a periferie patří mezi tzv. jazykové univerzálie, tedy předpokládané 

univerzálně platné vlastností všech jazyků.
3
 Okrajově se pojmů centrum a periferie užívá pro 

popis konkrétních jazykových jednotek. Jazykový prostředek se charakterizuje jako centrální 

nebo periferní např. na základě své frekvence v úzu, začlenitelnosti do systému apod.
4
 

Pomineme-li tyto výskyty, zpravidla se oba termíny objevují jako součást prací 

obecnělingvistických.    

V této práci vycházíme z konceptu centra a periferie, jak byl formulován v pracích Pražské 

školy ve 20. letech 20. století a později v rámci systémového myšlení o jazyce a  

strukturalistického pojetí jazyka jako dynamického systému. Nelze tvrdit, že systémové 

myšlení o jazyce neexistovalo již dříve před Saussurem a strukturalismem pražským i dalšími, 

ale teprve „klasický“ strukturalismus položil základ všem pozdějším lingvistickým 

systémovým teoriím. 

 

 

 

                                                           
2
 Používáme zde jak pojem Pražská škola, tak pojem Pražský lingvistický kroužek (PLK). Pojmem Pražská škola 

zde míníme metodologický směr bádání a Pražský lingvistický kroužek chápeme jako organizační základnu 

tohoto badatelského směru.   
3
 Podrobněji o jazykových univerzáliích a o místě, které mezi nimi zaujímá koncept centrum – periferie, viz 

kapitola 3 Teorie konceptu centra a periferie. 
4
 Charakteristikám obou pojmů se budeme blíže věnovat dále v textu. 



 

 

11 

 

2.2   Jazyk jako otevřený systém  

 

Teoretikové PLK vidí jazyk především jako celek, komplexní systém znaků a nástroj sloužící 

k dorozumívání a soustředí se na studium vzájemných vztahů jednotlivých prvků jazykového 

systému a jejich místa v něm. V tom se shodují s ostatními strukturalistickými školami. 

Samotný strukturalismus je definován jako „metodologický směr, který předpokládá, že lidmi 

utvářené a reflektované světy lze popisovat jako komplexní systémy, jež lze vymezit 

inventářem stejnorodých jednotek a sítí jejich vztahů“. (Nekula, ESČ, 2005, s. 445). Za 

zakladatele strukturalismu je považován Ferdinand de Saussure se svou tezí o jazyce jako 

společenském jevu, jazyce jako systému, v jehož rámci se vyskytují různé prvky spojené 

různými typy vztahů.  

Ke strukturalismu se hlásí či hlásilo více lingvistických badatelských směrů. Vedle Pražské 

školy je to např. Kodaňská škola, Ženevská škola či americký strukturalismus. Jedním z rysů 

odlišujících pražský lingvistický přístup od ostatních strukturně orientovaných proudů byla 

důležitost funkčně strukturní metody a také teze o otevřeném charakteru jazykového systému. 

Právě tyto dva rysy jsou dány faktem, že Pražská škola považovala za velmi důležitou 

komunikační funkci jazyka. „Funkční lingvistika vytvořila již ve svém klasickém období 

základy vyspělého myšlení v oblasti účinků a intencí přirozeného jazyka jako otevřeného 

systému, stejně jako vytvořila předpoklady (dále rozvíjené) pro vyspělou teorii v oblasti 

regulací a autoregulací.“ (Kořenský, 1998, s. 39) 

Přestože se v souvislosti se strukturalismem často hovoří o jazyce jako imanentním systému, 

nemíní se tím, že by jazykový systém nevstupoval do interakce s jinými systémy. Právě teze o 

otevřeném systému byla v rámci pražského strukturalismu podstatná a badatelé PLK se o tyto 

vztahy rovněž zajímali. V tomto bodě se také rozcházeli se Saussurovým učením, podle 

kterého je jazyk uzavřený jazykový systém, nepřístupný vnějším vlivům (Saussure, 1996). 

Pražská škola se neshodovala se Saussurovým pojetím také v tom, že neomezovala 

systémovost pouze na synchronní lingvistiku. Jazykovou změnu chápala jako součást 

jazykového systému (langue), nikoli jako záležitost patřící pouze do oblasti parole, jak tvrdí 

Saussure. Naopak v těchto bodech navazovala na učení Baudouina de Courtenay a stejně jako 

on považovala jazyk za otevřený, dynamický systém, který se neomezuje jen na oblast 
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synchronie. Podrobněji o východiscích Pražské školy a srovnání s pojetím F. de Saussura a B. 

de Courtenaye (viz Jirsová, 1988). 

Otevřeností se nemíní pouze otevřenost jazyka a jazykového systému vnějším 

(mimojazykovým) vlivům, i když jde o podstatný aspekt. Otevřeností se míní i vnitřní 

charakter systému: charakter jednotlivých jazykových prvků, vztahy mezi nimi, otevřenost 

jednotlivých kategorií i jazykových rovin a přechody jednotlivých prvků mezi nimi.
5
  

Některé prvky jsou v systému plně integrovány a podílejí se na vztazích charakterizujících 

daný systém coby souhrn jeho prvků, jiné v něm nejsou integrovány zcela, což znamená, že se 

na vztazích systému nepodílejí tak silně jako prvky plně integrované, další nejsou integrovány 

vůbec. Pro popis tohoto stavu používáme pojem J. Vachka (1966) stupeň integrace prvku 

(„degree of integration“). Prvky neintegrované jsou nazývány heterogenními prvky 

(„heterogeneous elements“). Koncept centra a periferie umožnil funkčním strukturalistům 

uchopit tuto stupňovitost v začlenění prvku/znaku do jazykového systému (nebo jazykové 

roviny), a tím i vysvětlit, jak z jejich pohledu jazykový systém funguje a jak se vyvíjí a mění 

právě vlivem heterogenních prvků jako hybatelů jazykového vývoje.  

V centru se nacházejí prvky plně integrované a čím dále od centra, tím je stupeň integrace 

menší. Proto např. z hlediska systémové pravidelnosti v morfologii jsou v centru lexémy 

spadající pod základní deklinační typy. Dále od centra jsou pak lexémy s finální částí 

neodpovídající základním deklinačním typům, které však přesto můžeme pod některý z nich 

zařadit, případně typy lexémů s interdeklinačními tendencemi (kolísají mezi dvěma vzory) a 

zcela na periferii lexémy, které vzhledem ke svému zakončení zůstávají nesklonné: převážně 

slova cizího původu, často také propria (viz kap. 6). Dalším kritériem je např. frekvence – 

v centru jsou jazykové prostředky běžně užívané, časté a směrem od centra se frekvence užití 

jednotlivých lexémů, jejich tvarů, ale např. i syntaktických konstrukcí či dalších jazykových 

prostředků snižuje.    

Na základě existence heterogenních prvků v jazykovém systému teoretikové PLK ve 20. 

letech 20. stol dospěli k formulaci neúplně rovnovážného systému jazyka, který v každém 

období své existence a svého vývoje obsahuje určité množství neintegrovaných heterogenních 

prvků. Tato formulace se stala základem myšlenky R. Jakobsona zahrnuté mezi kolektivní 

teze PLK na 1. mezinárodním kongresu slavistů v Praze r. 1929. V ní Jakobson zdůrazňuje 

terapeutický charakter velkého počtu změn, kterým jazyk podléhá v průběhu vývoje – mluví 

                                                           
5
 O pojetí systému podrobněji viz kapitola 3. Teorie konceptu centra a periferie. 
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zde o tzv. terapeutických změnách (Jakobson, 1929). Tato teze vedla k závěru, že jistý 

nedostatek rovnováhy je nezbytným předpokladem pro vývoj jazyka, protože plně 

rovnovážný systém by nebyl schopen se vůbec vyvíjet. Zároveň R. Jakobson dodává, že tento 

fakt se nevylučuje s tím, že ne všechny změny v jazykovém vývoji jsou prokazatelně 

terapeutického charakteru a jsou motivovány potřebou větší rovnováhy v systému.  

I vědci mimo okruh PLK se zabývali otázkami rovnováhy a nerovnováhy jazykového 

systému, neintegrovanými či ne plně integrovanými prvky a vágností v přirozených jazycích 

obecně, někteří již před pražskými strukturalisty. Např. francouzský lingvista A. Martinet 

(2004) ve své práci věnované fonologii popsal integraci jazykových prvků/fonémů. 

Rozlišoval mezi fonémy plně integrovanými („phonèmes pleinement intégrés“), neplně 

integrovanými („phonèmes non-pleinement intégrés“) a neintegrovanými  („phonèmes non 

intégrés“). Americký strukturalista F. C. Hockett (1963) se zabýval asymetrií ve 

fonologickém systému jednotlivých jazyků a pracoval s ní jako s jednou z jazykových 

univerzálií. Byl to však právě Pražský lingvistický kroužek, který zkoumal problematiku 

centra a periferie a úplnou či neúplnou rovnováhu v jazykovém systému hlouběji a 

intenzivněji než ostatní obecnělingvistické teorie.  

Je třeba dodat, že v klasickém období PLK se ještě s pojmy centrum a periferie nepracovalo. 

Doba pro explicitní vymezení pojmů a formulování teorie centra a periferie plně dozrála až 

v 60. letech. Přesto nerovnovážnost a terapeutické změny už podstatné předpoklady pro 

zavedení těchto pojmů obsahovaly.  

 

2.3   Využití konceptu centra a periferie při popisu jazykového systému 

 

Koncept centra a periferie je užitečný pro zkoumání problematiky vývoje jazykového 

systému, respektive příčin, které změny a následně i vývoj jazyka motivují. Jednou z nich je 

podle R. Jakobsona i integrační tendence jazyka způsobující výše zmíněné terapeutické 

změny, které mají za cíl nastolit rovnováhu systému, tedy jakýsi ideální stav. Ten však nikdy 

nastat nemůže. Zatímco terapeutická změna znovu nastoluje rovnováhu v jedné sekci 

systému, zároveň ji ohrožuje v jiné. Naproti tomu J. Vachek (v 60. letech) tvrdí, že stálá 

nedokonalá rovnováha systému neexistuje pouze v důsledku mechanických a nechtěných 

http://slovnik.seznam.cz/fr-cz/?q=phon%C3%A8me
http://slovnik.seznam.cz/fr-cz/?q=phon%C3%A8me
http://slovnik.seznam.cz/fr-cz/?q=phon%C3%A8me
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následků terapeutické změny, ale v důsledku faktu, že integrační (terapeutická) tendence se 

nemůže v jazyce uplatnit zcela a plně.   

Mnohokrát byla v lingvistických výzkumech potvrzena důležitost analogie jako činitele 

(terapeutické) jazykové změny. Zaměříme-li se na morfologii, můžeme jako příklady uvést 

nejen interdeklinační pohyby některých lexémů (podrobněji viz kap. 5 a 6), ale analogie je 

považována i za vlastnost typickou pro hyperkorektnost. 

Bylo by jistě namístě se zabývat i otázkou, které další příčiny ke změnám v jazyce vedou, 

protože ani R. Jakobson netvrdí, že by všechny změny v jazyce byly způsobeny tendencemi 

k analogii a svým terapeutickým charakterem směřovaly k větší rovnováze systému. Lze tedy 

předpokládat, že uvažuje i o změnách opačného charakteru, které rovnováhu systému 

narušují. Zmiňuje je však pouze jako důsledek změn terapeutických (rovnováha v jedné části 

systému způsobuje nerovnováhu v jiné) a neuvažuje o tom, že by mohly existovat i nezávisle 

na změnách terapeutických (analogických).  

Předpokládáme-li, že mohou existovat procesy, které působí protikladně vůči změnám 

integračním (terapeutickým), mohli bychom pro ně zavést pojem „dezintegrační změny“ (jako 

opak změn integračních). V důsledku jejich působení se prvek přesouvá směrem od centra 

k periferii systému (nejen systému jazyka jako celku, ale i určité jazykové roviny nebo 

kategorie). Tyto změny působí proti integraci, tedy proti změnám terapeutickým. Takové 

změny mohou být přímým důsledkem nějaké konstruktivní změny, ale ne nutně. (více 

v kapitole 3).  

Problematikou změn v jazyce a vlivem analogie se podrobně zabýval i V. Skalička, který ji 

rovněž považuje za jednu ze zákonitostí jazykového vývoje, ale zároveň si je vědom toho, že 

nemůže být jediným hybatelem jazykového vývoje: „Především sama existence analogického 

vývoje po statisíciletém vývoji jazyků nutně vyvrací tuto domněnku. Analogie nesporně 

působí – a přitom jsou jazyky stále tak málo analogické, že v nich analogie může ještě působit 

dále. Je jasné, že tu musí být dost činitelů, které působí právě opačně, jak je již dávno známo, 

jsou to převážně hláskoslovné změny, které analogii neustále ruší. […] Díváme-li se na věc 

z hlediska obecného vývoje jazyků, vidíme tu neustálou vzájemnou kompenzaci změn, 

vedoucích opačnými směry
6
.“ (Skalička, 2004, s. 702). S tím souvisí i jev, který V. Skalička 

nazývá zákon rovnováhy výrazových prostředků: „[C]o se ztrácí jednou změnou nebo řadou 

změn, to se nahrazuje druhou změnou či řadou změn. Existují výkyvy tím nebo oním směrem, 

                                                           
6
 Mezi hláskoslovnými změnami Skalička uvádí především hláskovou redukci. 
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v jazycích se tak jasně projevuje jejich svéráz. Ale tyto výkyvy nedojdou tak daleko, aby 

rušily funkci jazyka“ (Skalička, 2004, s. 714). 

Teprve v 60. letech 20. století začala generace strukturalistů navazující na koncepty 

předválečného období pracovat přímo s pojmy centrum a periferie. Badatelé PLK v klasickém 

období ještě tyto termíny explicitně nepoužívali, přestože ve svých zkoumáních se základními 

principy tohoto konceptu pracovali. Nejobsáhlejší prací věnovanou protikladu mezi pojmy 

centrum a periferie jazykového systému je sborník Travaux linguistiques de Prague 2: Les 

problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue (1966). Autoři jednotlivých 

studií se zabývají teoretickým zkoumáním obou pojmů a zároveň i možností jejich aplikace 

při popisu jazykového systému a jednotlivých oblastí a rovin jazyka. Kritéria centrálnosti a 

perifernosti při charakterizaci jazykových jednotek jsou u všech autorů shodná. Jde o 

frekvenci výskytu jazykové jednotky, systémovost (pravidelnost), produktivitu (na rovině 

slovotvorné), funkčnost. Všichni připomínají, že jednotlivá kritéria si mohou vzájemně 

konkurovat a působit proti sobě (např. nepravidelné sloveso být a další jsou z hlediska 

systémového periferní, ale z hlediska frekvenčního zaujímají centrální pozici).
7
  

Jednotliví autoři, kteří se analýzou konceptu centrum – periferie zabývají, se zaměřují na jeho 

různé vlastnosti, aspekty jeho využití při popisu jazykového systému. Vedle už zmíněného 

tématu integrace periferních prvků a s ní související problematiky jazykového vývoje (J. 

Vachek) se autoři zabývali i dalšími aspekty. Vedle Vachkovy analýzy se zde podrobněji 

zabýváme několika dalšími statěmi z TLP 2, které považujeme za klíčové a vycházíme z nich 

i v této práci. 

 

2.3.1   Teorie vágnosti ve vztahu ke konceptu centrum – periferie  

 

J. V. Neustupný (1966) se zaměřil na analýzu jazykové vágnosti, ve které shrnul práce 

zabývající se tímto tématem a nastínil její možnou aplikaci pro popis jazykových jednotek.  

Problematika neostrosti a vágnosti s pojmy centra a periferie úzce souvisí, protože oba 

samotné pojmy nejsou ostře ohraničené a charakteristika jazykové jednotky jako centrální či 

periferní se vždy pohybuje na jednotlivých stupních na ose mezi oběma krajními póly. Už 

                                                           
7
 Podrobněji viz kapitola 3 Teorie centra a periferie 
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sám fakt, že můžeme při jejich aplikaci použít tvar komparativu (popis jazykového prostředku 

jako „centrálnějšího“ či „perifernějšího“), ukazuje, že nejsou zcela exaktní. Ve svém výkladu 

vychází Neustupný především z metody logické interpretace vágnosti T. Kubińského. Jeho 

způsobem využití konceptu centra a periferie, který z Kubińského vychází, se budeme 

zabývat podrobněji.  

T. Kubiński (1960, citováno podle J. V. Neustupného) vychází z faktu, že jestliže x je y, pak 

platí, že x není non-y, ale z toho nutně nevyplývá, že jestli x není non-y, pak x je y, protože x 

může ležet na okraji (terminologií PLK můžeme říci, že je na periferii). Pro popis podobných 

relací jsou využívány různé logické operátory, které pozici prvku zpřesňují. Tři prvky mohou 

být spojeny čtyřmi různými způsoby pomocí určitých vztahů vyjádřených právě logickými 

operátory. Např. funktor ε, který má intuitivní obsah „je nepochybně“ (např. εxy znamená, že 

x je nepochybně y) a velmi důležitý funktor η, kterým se vyjadřuje vztah mezi x, y, z typu „x 

je spíše y než z“. Další funktor ζ popisuje vztah „x je spíše y než non-y“ a funktor ω vyjadřuje 

vztah stejné vzdálenosti „x je y a z na stejném stupni“. 

Prvky, pro které platí zápis ωxyz (x je na stejném stupni jako y a z), nazývá Kubiński prvky 

hraničními („boundary elements“) a spadají do tzv. kategorie hranice („boundary“). Prvky, 

pro které platí zápis ηxyz (x je spíše y než z), jsou nazývány periferními (nikoli ovšem ve 

smyslu konceptu centra a periferie PLK) a spadají do tzv. kategorie periferie („periphery“). 

Prvky, pro které neplatí zápisy εxy ani εxz, jsou na tzv. okraji („margin“), a proto se nazývají 

„okrajovými“. Na opačném konci spektra jsou prvky, pro které platí zápisy εxy nebo εxz a 

jsou nazývány centrálními a jejich třída je „centrum“ (centre), nikoli však ve smyslu konceptu 

centra a periferie Pražské školy. Přehledná tabulka T. Kubińského zobrazuje tento systém tříd 

(kategorií) takto: 

 

εxy ηxyz ωxyz ηxzy εxz 

centrum y periferie y hranice  periferie z centrum z  

 okraj   

 

 

J. V. Neustupný uvádí, že v tomto systému jsou termíny periferie a hranice pro lingvistiku 

důležitější než termín okraj, protože v jazyce se setkáváme spíše s periferními prvky, tzn. 

s prvky, které náležejí spíše do jedné kategorie než do jiné. Prvky čistě hraniční, které se 
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nacházejí ve stejné vzdálenosti od dvou center, jsou pravděpodobně dost řídké a v jazyce (i 

dalších oblastech reality) ne tak důležité jako prvky periferní.  

Tyto logické přístupy popisující vágnost se zaměřují pouze na vágnost diskursu („discourse 

vagueness“), která se týká jednoho symbolu (slova) popisujícího sérii podobných objektů. 

V lingvistice je však podle našeho názoru problémem především systémová vágnost 

(„systemic vagueness“), tedy problém při klasifikaci určité lingvistické jednotky nižšího řádu 

v rámci obecnějších lingvistických jednotek řádu vyššího. Neustupný uvádí i další důležitý 

problém: pro klasifikaci je třeba počítat s třídami jazyka tvořenými z různých hledisek – 

geografických, sociálních, funkčních. V  rámci systémové vágnosti navrhuje Neustupný pro 

klasifikaci jazykových prvků, které patří do dané třídy „spíše“ než do jiné nebo které leží na 

hranici mezi dvěma třídami, termín otevřené třídy („open classes“). Kubińského přístup je 

velmi inspirativní, nicméně vzhledem k ostrým hranicím mezi jednotlivými oblastmi 

nepostihuje celkový stav a opomíjí dynamickou stránku věci. Přestože Neustupný aspekt 

dynamiky, procesuálnosti ve své kritické analýze nezmiňuje, z jeho modifikované verze je 

patrné, že si tohoto aspektu byl vědom a snažil se ho ve svém konceptu zohlednit.    

Modifikuje tedy Kubińského systém tříd pro lepší popis jazykových jednotek v rámci systému 

a klade přitom důraz na asymetrii rysů jednotlivých tříd, kterou logicky považuje za příčinu 

vágnosti: Ne všechny prvky třídy mohou být charakterizovány všemi rysy třídy a některé 

prvky mohou být charakterizovány rysy jiné třídy. Prvky, které jsou méně charakterizovány 

nebo jsou charakterizovány rysy odlišné třídy, ale stále patří do dané třídy, se nazývají 

periferní. Prvky, které jsou charakterizovány tak nepatrně, že není jasné, zda patří do dané 

nebo opačné třídy, jsou nazývány hraniční. Uvádíme zde tabulku asymetrie, kterou Neustupný 

modifikoval Kubińského systém tříd a která se nám jeví jako velmi inspirativní pro popis 

jazykového systému a jeho jednotek. 
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Tabulka asymetrie 

   třída A       třída B 

Prvky: e1 e2 e3 e4 f1 f2 g1 g2 g3 g4 

Rysy:a1 + + + + + + +    

a2 + + + +  +  +   

a3 + +  +       

:           

b1    +  + + + + + 

b2   +  +   + + + 

:           

 Centrum A Periferie A hranice Periferie B Centrum B 

 

 

Např. prvek e1 má pouze rysy třídy A, zcela jednoznačně tedy spadá do centrální oblasti této 

třídy. Prvek e3 už vedle rysů třídy A má i rys třídy B, proto se ocitá na periferii třídy A. Prvek 

f1 má shodný počet rysů obou tříd, proto je na hranici mezi nimi. U prvku g2 už nad rysy 

třídy A převažují rysy třídy B, proto se nachází na její periferii. Prvek g3 už jiné rysy než rysy 

třídy B nemá, proto patří do jejího centra. Považujeme za důležité, že Neustupný nezapomíná 

ani na to, že jistá asymetrie se vyskytuje i v rámci rysů určité třídy. Jinými slovy že některé 

vlastnosti jsou pro zařazení do určité třídy, kategorie důležitější než jiné. Aby byl tento model 

komplexní a skutečně použitelný pro popis jazykových jednotek, je třeba počítat i s touto 

asymetrií. Proto se v tabulce asymetrie objevuje např. prvek g1, který je řazen na periferii 

třídy B, ačkoli obsahuje shodný počet rysů obou tříd. Tyto rysy však nemají v tomto případě 

stejnou závažnost. Rys b1 je pro zařazení do třídy důležitější, podstatnější než rys a1, proto je 

prvek g1 umístěn na periferii třídy B, nikoli na hranici mezi třídami.
8
   

 

Tento způsob klasifikace a popisu jazykových jednotek považujeme za velmi užitečný. Byl by 

však použitelný jen v případě, že bude přesně určena daná třída (třídy) a její prvky, a za 

předpokladu, že budou pečlivě analyzovány jednotlivé rysy dané třídy a určena jejich 

hierarchie, aby byla zohledněna nejen asymetrie jednotlivých prvků (jazykových jednotek), 

                                                           
8
 Více o tomto tématu viz oddíl 3.4 Asymetrie rysů jazykových prvků. 
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ale i rysů charakterizujících danou třídu. Použití této metody pro popis morfologického 

systému demonstrujeme v kapitole 5 pojednávající o kolísání mezi měkkým deklinačním 

typem „růže“a tvrdým deklinačním typem „žena“.  

 

 

2.3.2   Centrum a periferie na různých rovinách jazykového systému 

 

 

O. Leška (1966)
 
se ve své analýze rozdílnosti centrálních a periferních prvků na odlišných 

jazykových rovinách zaměřil především na nutnost zkoumat jednotlivé jazykové jednotky 

z více perspektiv v zájmu komplexnosti výzkumu. Vedle analýzy čistě lingvistické zdůrazňuje 

i potřebnost analýzy psycholingvistické a sociolingvistické. Shoduje se s J. V. Neustupným 

v požadavku hierarchizace nejen jednotlivých jazykových jednotek pro určení jejich pozice 

v určité třídě, kategorii, na určité rovině jazykového systému, ale zdůrazňuje nutnost 

hierarchizace i v rámci samotných jednotlivých jazykových jednotek, které také mají svou 

funkční strukturu. Např. na rovině morfologické můžeme skutečně mezi funkcemi 

gramatických forem rozlišit funkce centrální a periferní stejně jako rozdělujeme na centrální a 

periferní celé jazykové jednotky: „Dans la domaine de la structure fonctionelle nous nous 

intéressons non seulement à la différenciation des fonctions „centrales“ et „périphériques“, 

mais aussi aux rapports entre les fonctions, surtout à „l`équivalence“ des fonctions; les plus 

importantes sont celles des „équivalences“ des fonctions qui permettent la „traduction“ d`une 

partie de la langue dans une autre partie de cette même langue, c.-à-d. celles qui créent dans la 

structure de la langue, des rapports de transformation.“
9
 (Leška, 1966, s. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 V oblasti funkční struktury nás nezajímá jen rozdíl mezi funkcemi „centrálními“ a „periferními“, ale také 

vztahy  mezi funkcemi, především rovnováha jednotlivých funkcí; nejdůležitější jsou ty „rovnováhy“ funkcí, 

které umožňují „překlad“z jedné části jazyka do jiné části téhož jazyka, tedy ty, které vytvářejí v jazykové 

struktuře transformační vztahy. [překlad KS] 
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2.3.3   Funkční struktura – centrální a periferní funkce jazykových 

jednotek 

 

 

Asymetrie existuje nejen mezi jazykovými jednotkami, ale i mezi rysy jednotlivých kategorií, 

do kterých je řadíme a které se realizují v jednotlivých jazykových jednotkách a určují tak 

jejich vlastnosti a ve svém důsledku pak i pozici této jednotky v systému. J. Popela (1966) ve 

své studii The functional structure of linguistic units and the system of language uvádí několik 

hledisek, na základě kterých můžeme analyzovat pozici jazykového prvku na ose centrum – 

periferie. Prvek se může nacházet na kterémkoli místě mezi následujícími krajními body 

každé opozice: 

1) Kvantitativně silné vs. slabé typy. 

2) Typy konstituované základními rysy vs. typy konstituované rysy speciálními (např. nazály 

v konsonantickém systému). 

3) „Plné“ či „normální“ typy vs. „defektní“ typy  (jména obecná vs. jména vlastní). 

4) „Čisté“ typy vs. „přechodné“ typy (jména, která se skloňují podle určitého deklinačního 

typu, vs. ta, která kolísají mezi dvěma typy). Jde v podstatě o systémovou pravidelnost. 

5) Produktivní typy vs. neproduktivní typy ve slovotvorbě. 

6) Obecné či abstraktní složky systému vs. konkrétní složky systému. 

 

Pokud porovnáme tyto opozice s tradičními kritérii pro hodnocení prvku jako centrálního či 

periferního (frekvence, funkční zatížení, produktivita, systémová pravidelnost), pak vidíme, 

že k nim Popela přidává ještě další aspekty. U tzv. plných a defektních typů z bodu č. 3 se 

jedná o jazykové jednotky, které mají „plný“ počet rysů určité kategorie a kterým naopak 

určitý rys chybí; v případě vlastních jmen je chybějícím rysem lexikální význam. Bod č. 2, 

kde opozici tvoří typy konstituované základními či speciálními rysy, je velmi podobný 

opozici „plných“ a „defektních“ typů pouze s tím rozdílem, že jim žádné rysy nechybí, ale 

naopak přebývají – mají navíc oproti ostatním ještě speciální rysy.   

 

Popela se ve své studii zabývá především šestou opozicí a uvádí, že všechny jazykové 

jednotky vykazují jistý druh izomorfismu: „[…] a kind of isomorfism; by this we mean 

graded structure of functionl components starting from the komponent endowed with the most 

general (most abstract) function down to the most concrete (individual) component. Function 
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in this sense means linguistic function in a broad sense, i. e. both the function (the meaning in 

a broad sense) of „semantic“ units (bilateral, combining semantic and phonic features) and the 

function of „phonic“ („unilateral“) units.“
10

 (Popela, 1966, s. 71) Všechny objekty a jevy a 

jejich třídy jsou propojeny. Některé vztahy mezi třídami existují i mezi podtřídami a jejich 

prvky – mají opakující se charakter. K těmto opakujícím se jevům řadí Popela právě 

stupňovitý charakter funkční struktury jazykových jednotek. V souladu se strukturalistickým 

pojetím reality stupňovitý charakter struktury objektů a jevů koresponduje s komplexností 

reality a jejích složek. Základem stupňovitosti z hlediska sémantického je fakt, že každá 

konkrétnější složka zahrnuje všechny obecnější složky včetně té nejobecnější (sémantické 

jádro). Neúplný (defektní) význam je charakterizován absencí určité individuální roviny. Tuto 

hierarchii Popela nazývá stupně abstraktnosti („levels of abstraction“) a tato stupňovitost 

abstraktnosti souvisí i s dichotomií „plnosti“ a „defektnosti“ (typům tzv. defektním určitý 

stupeň chybí).  

  

 

2.3.4   Optimální stupeň nepravidelnosti systému 

 

 

Velmi podstatným příspěvkem ke zkoumání konceptu centra a periferie byla studie Fr. 

Daneše (1966), analyzující vztah obou pojmů jakožto jazykových univerzálií a jejich 

fungování v jazykovém systému. Právě na něj se odvolává většina pozdějších badatelů, kteří 

s pojmy centrum a periferie pracují. Fr. Daneš oceňuje na tomto přístupu ke zkoumání jazyka 

především to, že se nesnaží jazykový systém učinit symetrickým a pravidelným a jazykové 

jednotky kategorizovat i za cenu toho, že při této kategorizaci záměrně potlačíme některé 

vlastnosti těchto jednotek či samotných kategorií. Existence nepravidelností, mezer a výjimek 

přestává být problémem, pokud přijmeme tezi, že „[…]organisation of linguistic elements in 

the „system of systems“ has a different nature, a different structure, than is usually assumed: 

the classes (and sub-classes)  of elements schould not be regarded as „boxes“ with clear-cut 

boundaries but as formations with a compact core (centre) and with a gradua transition into a 

                                                           
10

 „[…] druh izomorfismu; tím myslíme postupnou strukturu funkčních složek začínající složkou s nejobecnější 

(nejabstraktnější) funkcí až ke složce nejkonkrétnější (individuální). Funkce zde znamená lingvistická funkce 

v širokém smyslu: jak funkce (význam v širokém slova smyslu) sémantických jednotek (bilaterální, kombinující 

fonické a sémantické rysy) a funkce „fonických“ („unilaterálních“) jednotek.“ [překlad KS]     
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difuse periferiy, which, again, gradually passes (infiltrates) into the periferal domain of the 

next category“
11

 (Daneš, 1966, s. 4).  

 

I zde se zdůrazňuje výhodnost užití obou pojmů pro popis jazyka, protože umožňují zachytit 

dynamiku jeho vývoje. Fr. Daneš si však zároveň klade otázku, do jaké míry je taková 

uvolněná organizace jazyka vhodná a přijatelná pro fungování jazyka a zda je jeho vývoj 

ovládán tendencí k naprosté eliminaci periferních prvků, a tedy k naprosté rovnováze a 

symetrii, nebo jde spíše o jakýsi optimální stupeň nerovnováhy. Jeho překročení by vedlo 

k přílišné vágnosti, takže se mu jazyky brání, ale zároveň nikdy nerovnováhu neodstraní 

zcela, protože předchází tomu, aby byl jazyk příliš neohebný, a umožňuje mu přizpůsobovat 

se novým komunikačním potřebám. Zde se vrací k Jakobsonově myšlence, že nedostatek 

rovnováhy je nezbytným předpokladem, protože plně rovnovážný systém by nebyl schopen se 

vůbec vyvíjet. „[T]he non-balanced state of the language system is a natural and necessary 

consequence of the non-static character of language“
12

 (Daneš, 1966, s. 12).  

 

Fr. Daneš připouští, že hodnocení určitých prvků jako centrálních či centrálnějších a 

periferních či perifernějších je často založeno na intuitivních soudech, a to z nedostatku 

exaktních kritérií, který vyplývá z malé exaktnosti samotných těchto pojmů. Přesto ale 

klasifikace prvků a jeho umístění blíže centru či dále od centra je založeno na objektivních 

kritériích a rysech. Aby kritéria centrálnosti a perifernosti jazykového prvku mohla být 

exaktnější, je podle Fr. Daneše třeba důkladnější a hlubší analýzy jednotlivých tříd, do 

kterých jsou řazeny, a je třeba zjemnit samotnou klasifikaci. To však neznamená, že by se 

taková klasifikace zbavila stupňovitosti kritérií a jednotlivých rysů. Asymetrie a v jejím 

důsledku i hierarchizace je v této oblasti nevyhnutelná.   

 

V jedné z pozdějších studií On the Non-ideal Character of Natural languages (Daneš, 1983), 

v níž znovu analyzoval a rozpracoval tuto teorii, shrnuje Fr. Daneš základní charakteristiky 

jazykového systému, se kterými je třeba počítat při zkoumání jazyka, aby se analýza vyhnula 

                                                           
11

 „[…]organizace jazykových prostředků v systém (v dílčí systémy a útvary) má jiný charakter, jinou strukturu, 

než jak se předpokládá: jazykové jednotky nevytvářejí uzavřené, ostře ohraničené „škatulky“, nýbrž jsou 

organizovány v útvary, které mají zpravidla hutné, kompaktní jádro (centrum), plynule přecházející v čím dále 

tím více uvolněnou difúzní periferii, která zase prolíná, plynule přechází do periferie (periferní oblasti) kategorie 

druhé.“ [překlad Fr. Daneš] 
12

 „ [N]erovnovážný stav jazykového systému je přirozeným a nezbytným důsledkem nestatického charakteru 

jazyka.“ [překlad KS] 
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přehnaným zjednodušením a idealizaci jazykového systému jako pravidelné organizace 

prvků: 

1. Vágní, nepřesné třídy jazykových jednotek obecně na paradigmatické rovině popisu. 

2.  Neurčitost některých jednotek na syntagmatické rovině popisu (nejasné morfematické 

švy, oddělené slabiky). 

3. Spojitost a nespojitost (rozdělení jazykového vývoje na periody, oddělitelnost fonémů, 

ale i nářečních oblastí apod.). 

4. Statika a dynamika – nestálost a proměnlivost jazykových jednotek a jazyků obecně, 

jejich vlastností a vztahů. 

 

 

2.3.5 Vedle zmíněných studií se problematice dichotomie centra a periferie v jazykovém 

systému jako celku dále věnují i K. Hausenblas, který se zabývá významem jazykových 

jednotek a textu, B. Havránek, který analyzuje problematiku mísení jazyků, a M. Renský, 

který píše o systematice parajazyka („paralanguage“).  

Další studie svazku TLP 2 jsou věnovány dichotomii centra a periferie v jednotlivých 

konkrétních oblastech a rovinách jazykového systému. Největší pozornost je soustředěna na 

rovinu fonologickou (studie M. Romportla, K. Horálka, E. Paulinyho, L. Nováka, J. 

Krámského, P. Trosta a P. Zimy), další autoři se věnují problematice centra a periferie 

v oblasti morfologické (V. Skalička, B. Trnka, H. Křížková, V. Barnet, M. Těšitelová),  

syntaktické (P. Novák, J. Bauer, J. Firbas), lexikální (J. Filipec) a stylistické (J. Chloupek).  

Tyto studie velmi výrazně přispěly k prohloubení popisu obou pojmů, které jsou někdy 

v lingvistické literatuře při popisu jazykových jednotek používány poněkud vágně a 

intuitivně, a v mnohém předjímaly uvažování o jazyku v rámci pozdějších metodologií. 

Jednou z nich je i kognitivní psychologie a problematika prototypů.  

 

2.4   Princip neostrého přechodu kategorií – souvislost s pojmem prototyp 

 

Pojmy centrum a periferie jsou občas uváděny do souvislosti s pojmem prototyp – termínem 

užívaným v kognitivní lingvistice, který vychází z teorie psycholožky Eleanor Roschové 

(1975) o podstatě kategorií. Na základě jejího výzkumu v 70. letech se začalo na kategorizaci 
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pojmů pohlížet jako na proces stupňovitého seskupování věcí na základě tzv. prototypů: 

Kategorie podle této teorie nemají přesně definovaná kriteria, na základě nichž do nich určité 

prvky buď patří, nebo nepatří. Přináležitost ke kategorii se řídí tím, že některé exempláře mají 

víc reprezentativních vlastností dané kategorie nebo ve větší míře, zatímco jiné pouze některé. 

Čím více jich prvek má, respektive čím větší míru, tím více se blíží ideálnímu prvku – 

prototypu, nejlepšímu příkladu –, který má všechny vlastnosti považované za typické.  

Terminologií PLK lze tento prvek charakterizovat jako centrální. Stejně jako v případě 

principu centra a periferie jsou některé prvky zcela na okraji určité kategorie, který je 

rozmlžený, neostrý a plynule přechází ke kategoriím dalším.  

Koncept prototypu byl vytvořen v rámci kognitivní psychologie (a z něj převzat kognitivní 

lingvistikou) a ilustruje principy a zdroje tvorby kategorií v naší mysli a předmětů reálného 

světa, které do těchto kategorií spadají a které se na základě takové kategorizace ukládají do 

naší paměti. Kategorizace na základě prototypů je založena na lidském vývoji a na určitém 

stupni poznání světa: „[…] samotné kategorie vytvářejí jasnou strukturu, protože i v případě, 

kdy je vztahová struktura skutečného světa jen částečná nebo když jsou atributy spojité, takže 

by se jednotlivé kategorie na stejné úrovni abstrakce mohly mísit, i tehdy zůstávají kategorie 

oddělené, protože jsou kognitivně kódovány v podobě prototypu, tj. charakteristických členů 

kategorie. Mnohé pokusy totiž ukázaly, že kategorie nejsou v mysli zakódovány jako seznam 

prvků nebo jako seznam nutných a postačujících podmínek pro náležení do dané kategorie, 

ale spíš jako prototyp typického prvku dané kategorie. Kognitivně nejúspornější reprezentací 

kategorie je ve skutečnosti konkrétní obrázek průměrného prvku dané kategorie“
13

 (Roschová, 

1977). 

Teorie prototypů se sice používá v kognitivní lingvistice, původně však vůbec nešlo o popis 

jazykového systému jako u konceptu centra a periferie. Přesto se domníváme, že v zásadě obě 

koncepce fungují na témž principu (aplikovaném na různé oblasti a s použitím odlišné 

terminologie), protože obě oblasti jsou spolu spjaté. Jak píše o struktuře vědomí a struktuře 

jazyka Kořenský: „Jde zřejmě o struktury velmi těsně dialekticky spjaté, pro které (jako 

ostatně pro všechny struktury konkrétní totality) platí, že jsou vytvářeny a vytvářejí. Struktura 

jazyka se tedy významně podílí na vytváření a rozvíjení struktury vědomí (zpětně tuto 

strukturu modifikuje), stejně tak struktura vědomí vytváří a dotváří strukturu jazyka“ 

(Kořenský, 1998, s. 13).  

                                                           
13

 Překlad z <http://www.lingvistika.cz/download/preklady/preklad_Rosch.pdf >. 



 

 

25 

 

Oběma metodám je společný především předpoklad neostrého přechodu kategorií a 

stupňovitosti v intenzitě vlastností prvků, které do těchto kategorií řadíme. Tyto aspekty se 

vyskytují jak u vnímání a kategorizace předmětů reálného světa v naší mysli, tak u fungování 

prvků jazykového systému. Sama Roschová píše, že kategorie utvořené v mysli odrážejí 

vztahové struktury reálného světa. O podobnosti obou teorií se zmiňuje i Fr. Daneš, když píše, 

že „[…] pojem prototypy v sémantice (inspirovaný E. Roschovou) se v podstatě zdá blízko 

našemu centru” (Daneš, 1977. s. 9). Je však třeba podle našeho názoru upřesnit, že centrem se 

nemíní samotný prvek, jak by se mohlo z citace zdát, ale pouze jeho umístění. Centrum a 

periferie jsou oblasti v rámci kategorií, tříd systému, ve kterých se prvky vyskytují, a jsou 

tedy centrální či periferní, případně se nacházejí kdekoli mezi těmito dvěma póly. Centrum 

tedy není totožné s prototypem, ale pouze místo, kde se prototyp nachází. 

Podle našeho názoru jsou zde však jisté rozdíly. Koncept centra a periferie je v pracích PLK 

zaměřen především na aspekt dynamický. Nejde jen o popis a vymezení nejlepšího příkladu a 

příkladů méně dobrých, méně typických pro určitou kategorii či část systému. Má v prvé řadě 

postihnout systém v pohybu, vývoji, což je patrné i z toho, jaký důraz je zde kladen na 

integrační procesy heterogenních prvků a souvislost s jazykovými změnami a vývojem 

jazykového systému obecně. Zahrnuje také širokou oblast, protože mezi kritéria centrálnosti a 

perifernosti patří nejen hledisko sémantické, ale i funkční, systémové a podstatná je také 

frekvence výskytu jazykového prvku a právě frekvence mnohdy ovlivňuje i integrační vývoj 

prvku v rámci systému: Např. jazykový prostředek velmi frekventovaný, byť se chová 

nesystémově, je v myslích mluvčích stálým opakováním natolik ukotven i se svými 

vlastnostmi, že je mnohem stabilnější a méně náchylný k integračním a analogickým změnám 

než prvek nefrekventovaný, který jednotliví mluvčí v komunikační situaci intuitivně používají 

na základě určitého vzoru, typu, ke kterému jej přiřazují. Tak se chovají odborné termíny, 

méně frekventovaná propria apod.
14

 Je pravda, že i v teorii prototypů je frekvence podstatným 

faktorem pro určování typického příkladu, např. jablko je v Evropě prototypem ovoce i proto, 

že je zde ovocem nejčastějším. To souvisí s tím, že systém kategorií podle Roschové není 

objektivní, ale je pevně ukotven v lidské zkušenosti. Konceptuální kategorie nejsou stejné 

nejen pro všechny kultury, ale mohou se odlišovat i v rámci jedné kultury.  

                                                           
14

 Např. frekvence tvarů trachea – tracheje – trachey a Korea – Koreje – Korey je v úzu rozdílná (tvar trachey 

převažuje nad tracheje, ale tvar Koreje převažuje nad Korey), přestože z hlediska formálního by tvary stejně 

utvořené, se stejnou koncovkou měly mít frekvenční poměr stejný. Více o tom v kapitole věnované přechodu 

substantiv mezi těmito deklinačními typy. 
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Kromě hlediska sémantického a frekvenčního, které mají oba koncepty společné, nehrají a ani 

nemohou hrát ostatní hlediska důležitá pro koncept centra a periferie v kognitivní psychologii 

žádnou roli, protože jsou úzce spjata s jazykovým systémem (slovotvorná produktivita, 

funkčnost, systémová pravidelnost).  

Také systémovost se v obou konceptech chápe jinak. Zatímco v lingvistické teorii je 

důležitým prvkem jazykový systém, v teorii prototypů se systémovost chápe spíše jako 

nadřazenost a podřazenost pojmů a jde o to, která úroveň je ta základní (např. základní úroveň 

je pes, nikoli zvíře ani vlčák).   

 

2.5   Závěr 

 

V této kapitole jsme se pokusili podat přehled dosavadního uvažování o pojmech centrum a 

periferie v pracích Pražské školy a jejích následovníků v 60. letech a o jevech, které s nimi 

souvisejí – asymetrie v jazyce, procesuální model jazyka, integrace jazykových jednotek do 

systému, problematika vágnosti a s ní související nepravidelný, stupňovitý a neostrý charakter 

systému a jeho kategorií. Ke všem těmto aspektům se budeme průběžně vracet v dalších 

kapitolách, kde budou dále podrobněji rozpracovány.   

Přestože v klasickém období ještě pojmy centrum a periferie nebyly používány, s jeho 

podstatnými aspekty už teoretikové PLK pracovali – nerovnovážný stav systému, tzv. 

terapeutické změny integrující prvky do systému a s tím související stupňovitý charakter 

kategorií. V 60. letech pak následovníci PLK na základě teorií svých předchůdců rozpracovali 

tento koncept do hloubky a začali užívat oba termíny nejen při popisu jazykového systému 

jako celku, ale i při analýzách dílčích problémů na jednotlivých rovinách jazyka. Díky nim se 

oba pojmy etablovaly v lingvistickém myšlení a staly se jeho integrální součástí.       
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3   Teoretické otázky konceptu centra a periferie  

3.1   Úvod 

 

V této kapitole se budeme podrobněji zabývat analýzou pojmů centrum a periferie, jejich 

zasazením do kontextu lingvistického bádání, především jazykové typologie, a možnostmi 

jejich využití pro popis a zkoumání jazykového systému a jeho vývoje. Jako východisko pro 

analýzu nám slouží mimo jiné i údaje uvedené již v kapitole o dosavadním výzkumu této 

koncepce (viz zde kap. 2), ke kterým se budeme v případě potřeby vracet, odkazovat na ně a 

kriticky je hodnotit. Jak bude v této kapitole ukázáno, s některými z nich se ztotožňujeme, 

jiná naopak upravujeme či revidujeme.   

 

3.2   Jazykové univerzálie 

 

Jak už bylo uvedeno, koncept centra a periferie byl poprvé důkladně teoreticky zkoumán 

badateli Pražského lingvistického kroužku v klasickém, předválečném období i v pracích 

poválečné generace Pražské školy. Stal se trvalou součástí pojmoslovné soustavy lingvistiky a 

všeobecně přijímaným přístupem k uspořádání jazykového systému a je považován za jednu 

z jazykových univerzálií, tedy předpokládaných univerzálně platných vlastností všech jazyků. 

„Povaha univerzálií je buď absolutní, tj. platí všude (to však ještě nebylo a asi ani nebude 

prokázáno: mnoho jazyků je už vývojem ztraceno), a má tedy platnost zákona, anebo je 

relativní a pak je ekvivalentní tendenci, sklonu apod.“ (Čermák, 2001, s. 206)  

 

3.2.1   Univerzálie ve vztahu k jazykové typologii 

Přestože tato práce není zaměřena na problematiku jazykové typologie, je třeba alespoň 

stručně nastínit některé aspekty této nauky a vysvětlit používané termíny, protože předpoklad 

jazykových univerzálií z typologického přístupu k jazyku přímo vychází. Samotná typologie 

zkoumá strukturní vlastnosti jazyků a na základě odlišností klasifikuje jazyky do určitých 

typů: Jazyk spadá podle svých vlastností pod určitý typ a jazyková typologie se zabývá 
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výčtem nebo klasifikací jazyků, které jsou pod tento typ zařazeny. Vzhledem k tomu, že 

klasifikace jednotlivých typů se tvoří právě na podkladě odlišných rysů jednotlivých jazyků 

(respektive jejich typů), staví se někdy nauka o jazykových univerzáliích vůči  jazykové 

typologii do opozice, protože ta se naopak soustředí na shodné rysy struktury jednotlivých 

jazyků. Oba tyto přístupy jsou však protichůdné jen zdánlivě, protože jde pouze o dvě 

perspektivy pohledu na stejný problém a tyto přístupy jsou nejen konceptuálně, ale i 

metodologicky neoddělitelné. Mimo jiné i proto, že právě výsledky typologických zkoumání 

slouží jako materiál či podklad pro formulaci jazykových univerzálií. Jestliže stanovujeme 

rysy, které jednotlivé jazyky odlišují, zároveň je tím oddělujeme od rysů, které mají tyto 

jazyky společné.  

Z našich badatelů se problematice typologie věnoval především Vl. Skalička, který se jako 

člen Pražské školy zabýval typologií na strukturalistickém základě a vytvořil novou koncepci 

jazykové typologie, v jejímž rámci rozdělil světové jazyky na pět skupin: flexivní, 

introflexivní, aglutinační, izolační a polysyntetické. Do těchto typů řadil Vl. Skalička jazyky, 

u nichž rysy daného typu značně převažují nad rysy typů jiných, to znamená, že nejde o tzv. 

čisté typy. V důsledku tohoto rozlišení je pak možné rozlišovat také jazyky se silnější nebo 

slabší flexí, silnější nebo slabší aglutinací atd. V jeho typologické teorii se objevují poznatky, 

které se později staly nedílnou součástí typologické teorie. Mimo jiné jde například o 

poznatek, že v jazyce jsou parametry, které jsou vzájemně harmonické, nejsou však v příčinné 

souvislosti. Obsahuje-li určitý jazyk rys A, je na základě mezijazykového srovnání 

pravděpodobné, že bude obsahovat i rys B. V pozdější terminologii je tento rys řazen do 

kategorie tzv. omezených univerzálií (viz oddíl 3.2.2).  

Jazykovou typologii lze chápat i jako studium rysů, vlastností, vzorců a pravidelností, které se 

objevují ve všech jazycích
15

, tedy právě studium jazykových univerzálií. Nauka o jazykových 

univerzáliích je tedy v protikladu pouze k typologii v užším slova smyslu, míníme-li tímto 

termínem zkoumání odlišností mezi jednotlivými typy jazyků. Chápeme-li jazykovou 

typologii v širším slova smyslu jako nauku, která zkoumá charakteristické rysy jazyků a na 

základě nich je řadí pod jednotlivé typy, pak je problematika jazykových univerzálií její 

                                                           
15

 Zde je třeba zdůraznit, že jde o předpokládané univerzálně platné vlastnosti. Jak už bylo uvedeno 

v předchozím textu (3.2), nelze tyto předpoklady ověřit na všech jazycích. Jednak proto, že mnoho jich již 

zaniklo a nedochovaly se doklady, na kterých by bylo možné vlastnosti jazyka zkoumat, jednak proto, že nám 

dosud nejsou všechny existující jazyky známy, případně nejsou dostatečně prozkoumány. Hovoří-li se tedy o 

rysech vlastních všem jazykům, vždy se jedná pouze o předpokládanou shodu. Je zároveň nutné doplnit, že velký 

počet známých a prozkoumaných jazyků lingvisty jistě opravňuje k určité míře zobecnění pravidel a vzorců, 

které v nich byly objeveny.  
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nedílnou součástí. V lingvistické literatuře se pojem typologie objevuje v obou významech. 

Chápání typologie v užším smyslu je v rámci obecné lingvistiky přisuzováno spíše staršímu 

pojetí, např. morfologické typologii 19. stol. a počátku 20. stol. Za hlavního představitele 

typologie v širším smyslu je považován J. H. Greenberg a jeho objev implikačních univerzálií 

v morfologii a slovosledu (Greenberg, 1966). Toto odlišné pojetí typologie lze řešit i použitím 

odlišné terminologie. Např. W. Croft ve své práci Typology and Universals (2003) používá 

pro typologii v užším slova smyslu termín typologická klasifikace („typological 

classification“) a pro typologii v širším smyslu, která zahrnuje i aspekt jazykových 

univerzálií, termín typologická generalizace („typological generalization“).   

Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že termín typologie je také používán pro pojmenování 

určitého teoretického přístupu ke studiu jazyka či metody lingvistické analýzy. Tento pohled 

na typologii je nazýván (funkčně-)typologickým přístupem (často je nazýván též 

greenbergovským), protože má blízko k lingvistickému funkcionalismu, a na jeho základě se 

tvoří lingvistické teorie protikladné k teoriím odlišných přístupů k jazyku. Jako protikladný 

přístup se chápe Chomského formalismus a generativní gramatiky. Obě teorie přistupují 

k problematice jazykových univerzálií odlišně. Chomského přístup vychází z předpokladu 

jednoho univerzálního jazyka. Znalost jeho univerzálií má každý mluvčí vrozenou bez ohledu 

na to, jakým jazykem hovoří. Tyto univerzálie spočívají podle Chomského v samotné 

struktuře jazyka. Budeme-li tedy tuto strukturu zkoumat, dobereme se právě k tomuto 

základnímu univerzálnímu jazyku. Typologický (greenbergovský) přístup k jazykovým 

univerzáliím je odlišný. Vychází z toho, že mezi jazyky existují odlišnosti, ale počet těchto 

odlišností je omezený, což znamená, že jazyky se neobjevují v nekonečných variacích. A 

právě tato omezení jsou chápána jako jazykové univerzálie. Odlišnost obou přístupů je tedy 

v zásadě v tom, že generativistický přístup chápe jazykové univerzálie jako rysy jednoho 

univerzálního vrozeného jazyka, a především v tom, že k tomuto univerzálnímu jazyku lze 

dojít deduktivně zkoumáním struktury jednoho jazyka (ze struktury jednoho jazyka lze 

vyvodit univerzální jazyk). Typologický přístup naproti tomu vnímá jazykové univerzálie 

především jako omezení jazykových variací, které však nemusí být vrozené, a je založen 

primárně na mezijazykovém srovnávání, protože z tohoto pohledu nelze k jazykovým 

univerzáliím dospět zkoumáním jednoho jazyka či omezeného vzorku jazyků.  Přesto v obou 

přístupech – generativistickém a funkčně-typologickém – lze nalézt podobnosti. Především 

oba přístupy vycházejí ze samotného faktu, že skutečně existují v jazykové struktuře jevy či 

vzorce shodné ve všech jazycích. V obou případech generalizace spočívá v abstrakci 
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zjištěných dat (v jednom případě mezi jednotlivými jazyky, ve druhém v rámci těchto jazyků) 

a vychází se z biologických základů (přestože se liší v tom, zda jsou tyto základy vrozené, či 

nikoli).   

Velmi zajímavý je Croftův postřeh, že všechny tři definice typologie představují zároveň tři 

základní fáze vědecké empirické analýzy: „Typological classification represents the 

observation of an empirical phenomenon (language) and classification of what we observe. 

Typological generalization – language universals – is the formation of the generalizations 

over our observations. And the functional-typological approach constructs explanations of the 

generalizations over what we have observed. In this sense, typology represents an empirical 

scientific [zvýraznění Croft] approach to the study of language“
16

 (Croft, 2003, s. 2). 

 

3.2.2   Místo centra a periferie mezi jazykovými univerzáliemi 

 

Pokusíme se koncept centra a periferie zařadit do těchto kategorií, které nám typologická 

generalizace poskytuje. Tradičně se jazykové univerzálie dělí do několika kategorií: 

a) univerzálie pozitivní a negativní 

b) univerzálie substantivní a formální 

c) univerzálie neomezené a omezené 

d) univerzálie absolutní a statistické 

 

a) Za pozitivní univerzálie se považují empiricky nutné vlastnosti jazyka. Za negativní 

univerzálie se považují vlastnosti empiricky nemožné. Jako příklad se často uvádí např. 

přítomnost samohlásek v jazyce. Podle tohoto parametru můžeme teoreticky rozdělit jazyky 

na ty, které samohlásky (nebo alespoň jednu samohlásku) obsahují, a na ty, které je 

neobsahují. Logicky možné jsou oba typy jazyků. Empiricky doložené jsou však pouze jazyky 

                                                           
16

 „Typologická klasifikace představuje pozorování empirického jevu (jazyka) a klasifikaci toho, co pozorujeme. 

Typologická generalizace – jazykové univerzálie – je zevšeobecňování na základě našeho pozorování. A 

funkčně-typologický přístup vytváří vysvětlení těch zevšeobecnění, která jsme vypozorovali. V tomto smyslu 

typologie představuje empirický vědecký přístup ke studiu jazyka.“ [překlad KS] 
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se samohláskami, proto empiricky možný je pouze tento typ jazyků. Můžeme tedy 

konstatovat, že přítomnost samohlásek je nutná vlastnost jazyka. Chceme-li zasadit schéma 

centrum – periferie mezi jazykové univerzálie v rámci této klasifikace, pak toto schéma spadá 

mezi univerzálie pozitivní. Princip centra a periferie je empiricky nutnou vlastností jazyka, 

protože postihuje neostrost jednotlivých jazykových kategorií a stupňovitost prvků, které se 

do nich řadí, a ve svém důsledku také dynamiku jazykového vývoje. 

b) Rozdělení na univerzálie substantivní a formální se týká Chomského přístupu. Univerzálie 

substanční
17

 se týkají jazykových kategorií a jde v zásadě o základní prvky gramatiky a 

fonologie, které jsou třeba pro jazykovou analýzu (znělost, vokály, nominální fráze (NP) a 

verbální fráze (VP) apod.). Univerzálie formální se týkají jazykových pravidel a chápou se 

jimi podmínky, na základě jejichž dodržení fungují gramatiky. V tomto rozlišení spadá 

koncept centra a periferie mezi univerzálie formální, protože popisuje uspořádání jazykového 

systému a chování jazykových jednotek v rámci tohoto systému a jednotlivých subsystémů. 

c) Podle kritéria restriktivnosti se univerzálie rozdělují na neomezené a omezené. Neomezené 

univerzálie spočívají ve zevšeobecnění poznatků o určité struktuře bez odkazů na strukturu 

jinou či jiný parametr. Mezi neomezené univerzálie patří fakt, že všechny jazyky mají 

samohlásky nebo že všechny nějakým způsobem realizují slovo. Naopak omezené univerzálie 

se netýkají toho, co existuje v jednotlivých jazycích, ale vyjadřují empirickou závislost 

logicky nezávislých parametrů. Mezi tyto vztahy se řadí např. tzv. harmonie. Harmonie je 

vztah vyjadřující empirickou závislost mezi typy různých parametrů: Určitý typ (P) je 

harmonický s jiným (Q), jestliže se P vždy vyskytuje jen spolu s Q. Pro absolutní univerzálie 

nehraje vztah harmonie žádnou roli. Mezi omezené univerzálie spadají i tzv. univerzálie 

implikační (založené na principu jestliže A, pak i B), protože implikans (A) je harmonický 

s implikátem (B), ale nikoli naopak. (Greenberg, 1966). V tomto rozdělení spadá koncept 

centra a periferie mezi neomezené univerzálie, protože jeho existence není podmíněna 

žádným dalším faktorem. 

d) Univerzálie absolutní jsou takové, které mají všechny
18

 jazyky. Mezi ně patří zjištění, že 

jazyky mají alespoň dvě samohlásky, disponují deiktickými prostředky a prostředky 

kvantifikace, gramatickými slovy bez vlastního lexikálního významu apod. Statistické 

univerzálie jsou takové, které se projevují spíše jako tendence či sklon a jejich existence je 

                                                           
17

 F. Čermák (2001) používá termín „substantivní“, ten by ale mohl evokovat souvislost se slovním druhem 

substantiv. Zde však jde o substance. 
18

 O problematičnosti spojení „všechny jazyky“ viz výše. 
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prokazována na základě statistických údajů (nemusí být přítomny ve všech jazycích, ale 

v statisticky signifikantním počtu jazyků). Mezi statistické univerzálie spadá např. slovosled 

SO (subjekt objekt), protože na základě výzkumů tvoří v současnosti jazyky se slovosledem 

OS (objekt subjekt) pouze 1 % celkového počtu známých jazyků. Domníváme se, že za 

předpokladu přijetí strukturalistického přístupu k jazyku spadá koncept centra a periferie 

v rámci této klasifikace do kategorie absolutních univerzálií a postihuje fungování všech 

přirozených jazyků.   

Shrneme-li tedy charakteristiky konceptu centra a periferie na základě klasifikace jazykových 

univerzálií, jak ji vypracovala jazyková typologie, pak můžeme konstatovat, že tento koncept 

a) je nutnou vlastností jazyka (pozitivní u.),  

b) patří mezi podmínky, kterým podléhá fungování gramatiky jazyka (formální u.),  

c) je součástí jazyka, aniž potřebuje ke své existenci další parametr (neomezené u.),  

d) je přítomen ve všech jazycích (absolutní u.) 

 

 

3.3   Koncept centrum – periferie  a jazyk jako systém 

 

Pro potřeby výkladu o fungování konceptu centra a periferie v rámci jazykového systému 

krátce zopakujeme podstatu celého principu, aby byla zcela zřejmá teoretická východiska, o 

něž se v dalších úvahách opíráme a k nimž zaujímáme kladné či záporné stanovisko.     

Pokud vyjdeme ze strukturálního myšlení, obecných systémových teorií a z toho, že jazyk je 

součástí reality, která sama tvoří nejširší systém, strukturu pojímající v sobě všechny dílčí 

systémy, pak i jazyk tvoří jednu z těchto dílčích struktur, systémů. A stejně jako v rámci 

jazyka jsou strukturními vazbami spojeny jednotlivé části jazykového systému, je takovými 

vazbami propojen i jazyk s mimojazykovou realitou.  
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3.3.1   Systémové teorie 

3.3.1.1   Systém systémů 

Celé konceptuální schéma centra a periferie vychází z představy otevřeného systému systémů, 

v rámci kterého se nacházejí jednotlivé jazykové prvky/jednotky/prostředky
19

. Tyto prvky se 

organizují do určitých kategorií/tříd
20

 na základě společných rysů a v rámci celkového 

systému tvoří menší/nižší podsystémy. Proto pro celý jazykový systém je namístě termín 

systém systémů, který vystihuje způsob organizace jazykových jednotek, jak jsou 

seskupovány od nejmenších/nejnižších tříd (systémů, či podsystémů) přes vyšší dílčí 

systémy/podsystémy až k celému komplexnímu systému jazyka jako celku, kde jednotky 

nižšího subsystému/roviny mají (teoreticky) funkci stavebních kamenů vyššího subsystému. 

Vzájemné vztahy jednotlivých dílčích systémů se vedle mimojazykových vlivů řídí i vlastní 

vnitřní dynamikou jazyka. Tato teorie systému systémů byla rozvíjena v návaznosti na 

strukturalistické pojetí jazyka už v 50. letech 20. stol. především ruskými badateli, např. A. A. 

Reformatským (1955). Z našich jazykovědců o tomto konceptu psal např. Vachek (1958).
21

 

Tento termín se objevoval i v pozdější lingvistice v rámci analýzy sémiotických systémů 

(např. J. W. F. Mulder – S. G. J. Hervey, 1972).  

 

3.3.1.2   Teorie systémů 

Obecná teorie systémů vychází z Hegelovy filozofie. V této teorii systémů jsou jednotlivé 

systémy řazeny podle složitosti své vnitřní struktury. Z analýzy systémových přístupů a z 

obecné teorie systémů vychází Kořenský při formulaci speciální lingvistické teorie systému 

ve svých textech zabývajících se jazykem jako globálním objektem bádání a zkoumáním 

vztahu struktury objektu (jazyka) a struktury modelu (popisu). Lišení těchto dvou struktur 

                                                           
19

 Všechny tři termíny (jazykový prvek, jednotka, prostředek) zde užíváme ve stejném významu: „základní část, 

složka celku, systému“ (SSČ, 2000, s. 319). 
20

 Termíny kategorie a třída rovněž užíváme ve stejném významu:  
21

 V současné době se teorie systému systémů rozvíjí rovněž, ale uplatňuje se především v technicky 

orientovaných vědách, kde je aplikována na tvorbu a zkoumání určitého typu složitých komplexních systémů 

(nejčastěji se uvádí např. síť vzdušné obrany, internet, inteligentní dopravní systémy) a odlišují se od velkých a 

komplexních, ale monolitických systémů určitými specifickými rysy. Přestože základní princip je v zásadě týž 

jako ve strukturalistické lingvistice, aplikace teorie systému systémů je zaměřena na komunikační technologie a 

tomu odpovídají i charakteristiky těmto komplexním systémům přisuzované, které jsou jazykovému systému už 

podstatně vzdálené. Více viz např. Mark W. Maier: Architecting Principles for Systems-of-Systems. [online] 

http://www.infoed.com/Open/PAPERS/systems.htm. 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Mulder+J.+W.+F.%22
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považuje pro lingvistické zkoumání za obecně závazný gnozeologický princip. Z teorie 

systémů vyplývá, že „model strukturálně „nižšího řádu“ může oblast skutečnosti, která je 

strukturálně „vyššího řádu“, vysvětlit pouze aproximativně. Je tedy pro každou lingvistickou 

teorii (model) závazné  v ě d o m í   a p r o x i m a t i v n o s t i  [proložení Kořenský] 

vzhledem k objektu. V souvislosti s tím je třeba uplatňovat požadavek adekvátnosti modelu“
22

 

(Kořenský, 1998, s. 16). 

Pro analýzu konceptu centra a periferie považujeme za užitečnou klasifikaci podle speciálních 

vědních oborů rozvíjejících teorii systému, která má sloužit ke stanovení obecných vlastností 

definice systému. V ní Kořenský uvádí mj. následující klasifikační kritéria: 

- protiklad statičnosti a dynamičnosti systému 

- protiklad stupně závislosti částí a celku 

- homogenita a heterogenita částí systému 

- uspořádanost, hierarchizovanost částí systému 

- uzavřenost, otevřenost systému 

- obecnost, metodologičnost proti deskriptivní, analytické specifičnosti 

   

K těmto protikladům ještě doplňujeme veličiny, které tvoří určitou stupnici explicitnosti 

pojmu systém: 

 a) celek, části; 

b) systém, subsystém, elementy, vztahy, vlastnosti; 

c) funkce;  

d) otevřenost – uzavřenost systému; 

e) statičnost – dynamičnost systému; 

f) časový interval existence, fungování systému, stav systému, chování systému; 

g) relativizace poměru element – vztah; 

h) teorie účinků, interakcí; 

                                                           
22

 O problematice lišení mezi strukturou podstaty jazyka a strukturou její jevové složky a o důležitosti tohoto 

rozlišení pro lingvistické zkoumání viz kapitola 1. 
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ch) vstup, výstup; 

i) regulace, autoregulace; 

ch) teorie informačních vlastností systému 

Každý vyšší stupeň předpokládá zároveň stupeň nižší. Nejvyšší explicitnost zde znamená 

maximální soubor veličin, které daný pojem systému vymezují. Kořenský ale zároveň 

upozorňuje, že zde nejde o lineární stupnici od a) až k j), kde a) je nejmenší stupeň a j) stupeň 

nejvyšší). 

Toto vymezení na základě uvedených veličin pomáhá formulovat představu o objektu 

jazykovědy a jeho strukturaci, resp. substrukturaci, a určit postavení jazykovědy c soustavě 

věd   

Pokud budeme s pomocí těchto veličin a kritérií charakterizovat jazykový systém, ve kterém 

funguje koncept centra a periferie, pak jde o systém, který je tvořen nižšími subsystémy a  

jejich elementy s vlastní funkcemi vlastnostmi a vzájemnými vztahy a ve kterém jednotlivé 

části jsou charakterizovány vysokým stupněm závislosti na celku a naopak. Je to systém 

dynamický (viz oddíl 3.3.3), heterogenní, jasně hierarchizovaný, otevřený a autoregulativní 

(viz 3.3.2). 

 

3.3.2   Principy konceptu centra a periferie 

 

Koncept centra a periferie s konceptem systému subsystémů a se systémovými teoriemi 

obecně úzce souvisí: Každý dílčí systém (třída, kategorie) má své centrum, jádro, ve kterém 

se nacházejí prvky, které nejlépe odpovídají charakteru této kategorie. Na okraji kategorie se 

nacházejí prvky, které nemají jen rysy odpovídající této kategorii, ale projevují i odlišné 

vlastnosti. Tato okrajová oblast se nazývá periferie. Směrem od centra k periferii se nacházejí 

jednotlivé prvky v různé vzdálenosti podle toho, jak svými vlastnostmi splňují kritéria dané 

kategorie. Otevřenost systému tkví v tom, že okraje kategorií nejsou přesné a ostré, ale 

jednotlivé kategorie a podsystémy plynule přecházejí jeden v druhý a periferie více kategorií 

se překrývají podle toho, které rysy kterých kategorií se setkávají u jednotlivých prvků. 

Mluvíme-li o jednotlivých dílčích systémech, podsystémech, třídách a kategoriích, máme na 
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mysli jednak jednotlivé jazykové roviny, ale i kategorie slovních druhů a větných členů, 

syntaktických konstrukcí, jednotlivé deklinační typy, sémantické skupiny jednotlivých 

lexémů apod. Všechny tyto třídy mohou být na základě určitých rysů chápány jako 

podsystémy základního komplexního systému.  

V tomto komplexním systému systémů se tradičně rozlišují dva typy vztahů:  

a) Vztahy vertikální, tedy vztahy podřazenosti a nadřazenosti mezi jazykovou jednotkou a 

dílčím systémem, do nějž patří, a následně mezi tímto systémem a systémem jemu 

nadřazeným atd. až k celkovému systému (např. i mezi jednotlivými jazykovými rovinami). 

Graficky by se takové vztahy daly vyjádřit tak, že základní, nejmenší jednotka je ve spodní 

části systému a jednotky vyšší, komplexnější a posléze i dílčí systémy následují směrem 

nahoru tak, jak jsou si vzájemně nadřazeny. Proto mluvíme o vztazích vertikálních  

b) Vztahy horizontální, tedy vztahy jednotek, případně jednotlivých subsystémů na stejné 

úrovni. Mezi těmito jednotkami (systémy) se nevyskytuje vztah podřazenosti a nadřazenosti, 

na jehož základě by se vyskytovaly na vyšší či nižší pozici v rámci pomyslné vertikální osy. 

Mluvíme zde proto o vztazích horizontálních. A právě horizontálním směrem probíhá oscilace 

jednotlivých prvků mezi centrem a periferií. Jednotka, respektive dílčí systém zůstává na 

vertikální ose stále na stejné úrovni. Z jednotky se nestane systém, případně z dílčího 

subsystému systém vyšší. Pohyb probíhá pouze na rovině horizontální, kde se jednotky 

přesouvají v rámci jedné kategorie mezi centrem a periferií, případně mezi dvěma 

kategoriemi.      

Podle našeho názoru je pro aplikaci obou pojmů při popisu jazykového systému důležité, 

abychom co nejpřesněji oba pojmy poznali a definovali. Rozdíl mezi centrem a periferií musí 

být založen jak na výsledcích analýzy samotného jazykového systému a jeho dílčích struktur a 

jednotek, tak i na analýze obou pojmů. Z takové analýzy pak můžeme poznat, co je třeba 

zařadit do oblasti periferní a centrální a které prvky se pohybují určitým směrem na ose 

s oběma krajními póly. Dosud jsme se zabývali základní charakteristikou pojmů centrum a 

periferie a vysvětlili jsme, jak pojímáme jazykový systém, na který schéma centra a periferie 

aplikujeme a který vychází ze strukturalistického pojetí jazyka (viz kapitola 2). Nyní se 

budeme věnovat jednotlivým aspektům této koncepce a rozebereme je podrobněji.  
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3.3.3   Dynamický popis jazyka  

 

Především je třeba zdůraznit dynamický aspekt konceptu centra a periferie, který je 

podstatnou výhodou při popisu jazykového systému. Nejde totiž pouze o umístění 

jednotlivých jazykových jednotek na určitém bodě škály, na jejímž jednom konci je centrum a 

na druhém periferie. Klíčovým faktem je, že takové schéma umožňuje především popsat 

pohyb jednotlivých prvků na této škále, což opět souvisí s otevřeností a autoregulativností 

systému. Vlivem mimojazykových aspektů i vlastní vnitřní dynamiky je jazykový systém 

neustále v pohybu, vyvíjí a mění. Příčiny tohoto pohybu byly nastíněny v kapitole o 

dosavadním výzkumu konceptu centra a periferie v tezích PLK a R. Jakobsona. Jde o tzv. 

terapeutické změny vyrovnávající nerovnováhu jazykového systému. Příčinou takových změn 

je zbavovat systém defektů a odchylek a vést jej k rovnovážnému, ideálnímu stavu. Aby však 

takový vývoj mohl probíhat, nemůže k plně rovnovážnému stavu dojít. Vnitřní vývoj by se 

zastavil, protože by chyběl účel změn – cíle by bylo dosaženo. S tím souvisí jedna z dalších 

důležitých tezí PLK, že plně rovnovážný systém by nebyl schopen se vůbec vyvíjet, a proto 

určitý stupeň nerovnováhy je nezbytným předpokladem pro vývoj jazyka. Pro tento stav 

používá Fr. Daneš termín „optimální stupeň nerovnováhy“.  

Jakým způsobem se však nerovnováha udržuje, jestliže jsme konstatovali, že změny 

probíhající v jazyce jsou tzv. terapeutického charakteru a vedou k větší rovnováze systému? 

Fakt, že systém nikdy nedospěje k dokonalé symetrii, pravidelnosti, tedy k rovnováze, je 

podle R. Jakobsona dán tím, že vedle změn terapeutických je jazykový vývoj poháněn i 

změnami opačného charakteru, které rovnováhu jazykového systému narušují. Jak už bylo 

zmíněno, Jakobson považuje takové změny za mechanický a nechtěný důsledek změn 

terapeutických: Nastolení rovnováhy v jedné části systému ji naruší v části jiné. J. Vachek 

naopak takové změny považuje za důsledek faktu, že terapeutická (v jeho terminologii 

„integrační“) tendence se nemůže v jazyce uplatnit zcela a plně. 

Pro tento typ změn narušujících rovnováhu (nebo přesněji udržujících nerovnováhu) 

jazykového systému jsme již v předchozí kapitole zavedli termín „změny dezintegrační“ jako 

opak změn integračních, terapeutických. Zapojíme-li do tohoto procesu vývoje systému 

koncept centra a periferie, pak vidíme, že změny integrační posouvají prvek směrem od 

periferie k centru systému a změny dezintegrační ho posouvají směrem od centra k periferii 
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systému, a to jak komplexního celkového systému, tak i v rámci jednotlivých systémů dílčích 

(kategorií, tříd).  

Je třeba zdůraznit, že zkoumání vývoje určitých tvarů ukázalo, že nelze vždy přijmout  

dynamiku jazyka jako soupeření dvou či více variant určitého jazykového prostředku, z nichž 

starší varianta zanikne a mladší (či progresivnější) zvítězí. Tímto způsobem popisoval 

jazykové změny V. Skalička, když psal, že „jazyk neustále osciluje v jednotlivostech mezi tím 

a oním zjevem, tím nebo oním slovem, vazbou, výslovností, mezi zkráceným a nezkráceným 

tvarem, mezi tvarem jednoduchým nebo opsaným. Tyto dvě možnosti mezi sebou zápolí, až 

po nějaké době variability vítězí ten nebo onen tvar“ (Skalička, 2004, s. 707). Stálost jazyka 

se podle něj projevuje i tehdy, když dochází ke změnám: „Změny v jazyce se provádějí 

zpravidla tak, že starý zjev žije ještě nějakou dobu vedle zjevu nového, v úloze stylistické 

varianty. Je to věc dobře známá: např. v češtině v rozsáhlé míře je nahrazován adverbální 

genitiv v předmětu akuzativem, udržuje se však jeho stylistická varianta: žádati matky, hledati 

čeho, nemít pokoje“ (Skalička, 2004, s. 711).  

Pozdější zkoumání však ukazují, že takový jednosměrný vývoj není vždy pravidlem a jsou 

jazykové prostředky a jejich varianty, které spolu koexistují a jejichž vývoj, zjednodušeně 

řečeno, nesměřuje žádným konkrétním směrem. Doložit to lze srovnáním nynějšího a 

historického stavu skloňování n-kmenů, které provedl J. Šimandl (2010). Na základě své 

analýzy tohoto typu substantiv konstatoval, že „[n]ovotvary nemusí být progresivní, nemusí 

progredovat, nemusí se z nich stát „hřeb do rakve“ starších tvarů […]. Vznik novotvarů a 

jejich koexistence, dokonce ani tisíciletá, s tvary staršími neznamená nutně, že staré tvary 

mizejí […]. Důsledkem takové představy je dojem, že by bylo záslužné napomoci vývoji 

třeba tím, že tvrdé tvary neuter se budou ve slovníkových příručkách nabízet na preferenčním 

prvním místě, i tehdy, když v úzu takové místo nemají“ (Šimandl, 2010, s. 225). 

 

3.3.4   Neostré přechody kategorií a souvislost s teorií vágnosti 

 

Problematika vágnosti je velmi obsáhlá a byla i je jí v rámci různých vědních oborů věnována 

značná pozornost. Samotné téma vágnosti v jazyce je natolik složité a podnětné, že by mohlo 

být tématem celé samostatné práce. Neklademe si proto za cíl v této kapitole téma vágnosti 

pojednat vyčerpávajícím způsobem. Budeme se mu věnovat pouze v souvislosti s konceptem 
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centra a periferie jako jednomu z jeho aspektů. Proto zde ani nenabízíme vlastní definici 

vágnosti, přestože samotná definice a chápání podstaty vágnosti se v mnohých pracích liší. 

Chápeme zde vágnost v nejobecnějším významu jako neurčitost, nepřesnost, nejasnost, i když 

jsme si vědomi toho, že ani tyto termíny nelze chápat jako synonymní: „[…] je velmi obtížné 

obecně, jaksi apriorně, vzhledem k aktuálním, kontextově vázaným enunciacím řešit otázku 

částečné, popř. úplné synonymie např. slova vágnost a neurčitost. Lze stěží říkat, že „slovo 

vágnost je/není synonymní se slovem neurčitost“, je možné pouze říkat, že „v tom a tom 

kontextu, s tou a tou aktuální referencí platí, že v té a té výpovědi v tom a tom jazyce je/není 

slovo vágnost a slovo neurčitost synonymní. Mimořádný rozsah literatury věnované 

problémům determinity-indeterminity, určitosti-neurčitosti (indefinite), podurčitosti, 

nepřesnosti (inexactness), neostrosti, nerozhodnutelnosti, …, ale i podobnosti nepřináší 

jednoznačná řešení, dá se naopak říci, že problém spíše ještě nasycuje a zahušťuje“ 

(Kořenský, 2004, s. 16). 

Vágnost je ve většině vědeckých oborů důležitá proto, že se zabývá hraničními případy, které 

nelze jednoznačně zařadit do určité kategorie, ať už kategorií míníme jakoukoli jednotku 

třídění poznané skutečnosti. Definice kategorií nejsou natolik přesné, aby postihovaly 

všechny případy, které existují. Týká se to oborů přírodovědných i humanitních. Podobně 

jako v lingvistice nelze v mnoha případech jednoznačně zařadit určitou jazykovou jednotku 

do jediné kategorie, protože má v sobě rysy více kategorií, stejně tak např. v biologii se 

vyskytují živočichové či rostliny, které nelze vždy bez pochyb označit za příslušníky určitého 

definovaného druhu, neboť mají rysy, které se tomuto druhu tak, jak je definován, vymykají a 

naopak je řadí k druhu jinému.   

Zde se na první pohled nabízí hypotéza, že problém nespočívá v neuchopitelnosti 

problematických jevů, ale ve vágnosti definic. Můžeme tedy předpokládat, že pokud 

zpřesníme definici dané kategorie, jevy původně problematické, hraniční v nich budou 

obsaženy a přestanou být problematickými. Spojení „zpřesňování definice“ je užíváno ve 

filozofii jako odborný termín, který popisuje snahu redukovat vágnost termínu tím, že 

vyhrazuje i určité rysy, které nebyly zahrnuty do běžné slovníkové definice, a zostřuje a 

zužuje hranice jeho užití. Jakoukoliv kategorii můžeme rozšířit či zúžit definicí a na základě 

nově vzniklého vymezení si klást otázku, zda její okrajovou část ještě lze zahrnout pod 

původní pojem. Čím víc budeme definicí kategorii zužovat, zpřesňovat, tím víc se přiblížíme 

vymezení dobrých příkladů – prototypů – a v našem pojmosloví bychom řekli, že se blížíme 

k centru kategorie. Takové zpřesňování však nelze provádět donekonečna, protože bychom 
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vytvářeli tisíce nových kategorií a ocitli bychom se ve stejné situaci, v jaké jsme byli, než 

jsme začali jednotlivé jevy kategorizovat. Přišli bychom tím o zobecnění a zpřehlednění, které 

nám pomáhá uchopit svět kolem nás. Jak uvádí Eleonor Roschová (1975), při tvorbě kategorií 

se střetávají dvě protichůdné tendence:  Na jedné straně je snaha o co největší počet kategorií, 

které budou co nejméně obsažné a definované vysokým počtem shodných atributů (takového 

cíle můžeme dosahovat právě už zmíněným zpřesňováním definic). Na straně druhé je snaha 

o co nejmenší počet kategorií, které budou co nejobsažnější a definované malým počtem 

shodných atributů. Abychom nalezli kompromis mezi těmito dvěma tendencemi, je vhodné 

akceptovat určitou horizontální stupňovitost v rámci kategorií: V centru se nacházejí 

neproblematicky zařaditelné (v terminologii kognitivní lingvistiky prototypické) členy (čím 

blíže centru, tím více rysů, případně ve větší intenzitě či kvalitě prvek obsahuje) a směrem 

k okraji se postupně nacházejí členy, které mají požadovaných rysů méně, případně v menší 

intenzitě či kvalitě. Na periferii dané kategorie pak nalezneme členy, u kterých je 

problematické samotné zařazení do dané kategorie. Problematice vágnosti se tedy 

nevyhneme.   

 

3.3.4.1   Vágnost v lingvistice: paradoxy hromady, fuzzy grammar  

I v jazyce je vágnost přítomná. Badatelé zabývající se jazykovou vágností postupně dospěli 

k tomu, že přirozený jazyk je vágní už ze své podstaty a vágnost nenarušuje užívání jazyka a 

není třeba ji brát jako defekt. Proto není třeba se snažit ji eliminovat a není to ani žádoucí. Za 

podstatnou považujeme otázku, kterou klade Kořenský v souvislosti s faktem, že jazyk je 

vágní: „Zda […] a) tato skutečnost je pouhým konstatováním ontologického faktu (v takovém 

případě je termín vágnost užíván s příliš velkým, lze říci totálním dosahem), nebo b) jsou 

zjišťované vlastnosti přirozeného jazyka důsledkem neadekvátních teorií znakových 

vlastností v tom smyslu, že jde o příliš striktní strukturní představu reálně nesplnitelnou.“ 

(Kořenský, 2004, s. 19) 

V kapitole 2 už bylo konstatováno, že problematika vágnosti se v lingvistice řeší především 

v rámci vágnosti diskursu, tedy v oblasti filozofie jazyka a sémantiky, protože vágnost je 

přítomna ve všech sémiotických systémech. Mnoho prací bylo věnováno právě této oblasti: L. 

Wittgenstein (1998), S. Dönninghausová (2005), G. Lakoff (1973) a další. Z posledních let 

můžeme v českém prostředí jmenovat např. sborník Vágnost, věda a filosofie (2003) se 

statěmi J. Kořenského, M. Dokulila a dalších. Velká pozornost je věnována např. zkoumání 
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adjektiv a neostrých přechodů mezi jednotlivými typy: C. Kennedy (2006), R. van Rooij 

(2011) a další. Předmětem zkoumání je i logická vágnost, např. v sofistických paradoxech 

jako jsou tzv. paradoxy hromady (sorite paradox): D. Graffová (2000), K. van Deemten 

(1995) atd.  

Stupňovitost v rámci kategorií a neostré přechody mezi nimi jsou však předmětem zájmu i 

v jiných oblastech lingvistiky – např. v gramatice. Z toho vychází tzv. fuzzy grammar (neostrá 

gramatika), která je založena na tom, že gramatické konstrukce nemají ostré hranice, ale 

objevují se v souvislém sledu. Tzv. neostrá gramatika vychází z Lakoffových prací a tvrdí, že 

aplikujeme-li gramatická pravidla na konkrétní jazykovou jednotku, nelze o nich říci, že buď 

platí, nebo neplatí. Uplatňují se stupňovitě. Stejně tak některé jazykové prvky nelze 

jednoznačně zařadit do jedné či druhé gramatické kategorie, tedy říci, že buď jsou členy této 

kategorie, nebo jsou členy kategorie jiné. I v tomto případě je třeba stupňovitého pohledu. 

Gramatické jevy vytvářejí určité hierarchie, které se u jednotlivých mluvčích či v jednotlivých 

jazycích obvykle nemění, ale pro různé mluvčí v různých jazycích může být míra přijatelnosti 

v rámci těchto hierarchií různá. V r. 1972 použil J. R. Ross pro označení kontinua 

gramatikality v souvislosti s konkrétní gramatickou konstrukcí termín „squish“.  

Jestliže tyto uvedené přístupy ke vnímání jednotlivých jazykových jednotek zobecníme na 

celý gramatický a jazykový systém, nalezneme v některých aspektech podobnost s konceptem 

centra a periferie, jak jej formulovali badatelé PLK a jejich následovníci. Koncept centra a 

periferie a neostrá gramatika
23

 jsou při lingvistickém zkoumání výhodné v tom, že se 

vyrovnávají s jistou nevyhnutelnou mírou vágnosti tím, že ji akceptují a při analyzování 

jazykových jevů s ní počítají, čímž zároveň vyhovují současnému požadavku na empirickou 

povahu lingvistického bádání, protože se nesnaží jazykové jevy roztřídit do předem 

připravených přihrádek a teorií, ale akceptují jejich případné nejasné postavení v rámci 

kategorie (systému), jak jej vypozorují v rámci bádání. Považujeme však za nutné na tomto 

místě zdůraznit, že jsme si vědomi i jistého nebezpečí při aplikaci tohoto principu. 

Domníváme se, že při tomto pojetí je třeba dát pozor na to, abychom kategorie a hranice mezi 

nimi (byť neostré) neeliminovali zcela. Určité nebezpečí je také v tom, že podobný přístup 

může vést k rezignaci na snahu důkladněji analyzovat jazykové jednotky a snažit se je zařadit 

na určité místo v gramatickém (či obecně jazykovém) systému a k tomu, že se spokojíme 

s konstatováním, že je zařadit nelze, ovšem každý jazykový jev se v rámci určité škály 
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 Tyto přístupy zde stavíme vedle sebe, protože co se týče neostrého přechodu kategorií, jsou založeny na 

podobném principu, neznamená to však, že by byly totožné.  
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nachází někde mezi krajními body. Přijetí principu plynulého přechodu mezi kategoriemi (ať 

už v rámci teorie centra a periferie či neostré gramatiky) by proto mělo mít podle našeho 

názoru opačný efekt. Mělo by být podnětem k hlubšímu a detailnějšímu zkoumání nejen 

daného jevu a rysů, které jej určují, ale i samotných kategorií, do kterých se řadí, aby co 

nejlépe identifikovalo, kde na škále mezi krajními body se jazykový prvek nachází.
24

 

 

3.3.4.2   Sémantické mapy 

Na neostrém přechodu kategorií jsou založeny také tzv. sémantické mapy, které se používají 

převážně v mezijazykových analýzách a pomocí nichž lze zobrazit překrývající se významy a 

funkce jazykových jednotek. Přestože s konceptem centra a periferie mají jen nepřímou 

souvislost, považujeme za užitečné krátce se o nich zmínit, protože mohou sloužit jako 

vhodný nástroj právě pro hlubší analýzu jazykových prvků. Jde o vizuální, geometrické 

zobrazení funkcí určité jazykové jednotky a v rámci mezijazykového srovnání také určité 

pravidelnosti v sémantické struktuře. Zobrazené funkce jsou vzájemně propojeny a díky těmto 

spojením tvoří dohromady síť. Tato metoda popisuje a osvětluje vzorce multifunkcionality 

převážně gramatických slov, při které není nutné zvolit mezi monosémickou a polysémickou 

analýzou.
25

 Stala se často používanou proto, že umožňuje empiricky testovat sémantické a 

funkční variace v jednotlivých jazycích. Sémantické mapy jsou tvořeny různými způsoby, my 

zde zmíníme metodu M. Haspelmatha. Dále se touto metodou teoreticky zabýval i W. Croft 

(2001) a další badatelé, kteří se však už zaměřili na její užití v konkrétních oblastech 

jazykového systému. M. Haspelmath ve stati The geometry of grammatical meaning: 

Semantic maps and cross-linguistic comparison (Haspelmath, 2003) vysvětluje, proč se v 

sémantických mapách zaměřuje převážně na gramatická slova (či gramatické morfémy): 

„Function words and affixes, which I will group together as "grammatical morphemes" (or 

"grams" for short), have more abstract and general meanings and are thus more apt to be used 
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 Princip neostrého přechodu kategorií se uplatňuje i v jiných oblastech. Vedle tzv. fuzzy grammar (neostré 

gramatiky) existuje i tzv. fuzzy logic, fuzzy mathematics a fuzzy sets, což jsou kategorie či sady, jejichž prvky 

jsou do nich řazeny stupňovitě. Jejich příslušnost není binární, ale je odstupňovaná na základě vlastností prvků. 

Autory konceptu těchto tzv. fuzzy sets (neostrých sad) byli v r. 1965 Lotfi A. Zadeh a Dieter Klaus. 
25

 Podle monosémického přístupu mají gramatické morfémy pouze vágní, abstraktní význam a všechny jejich 

funkce se liší pouze v důsledku odlišného kontextu. Naopak polysémická analýza předpokládá, že gramatické 

morfémy mají své vlastní rozdílné významy (Haspelmath, 2000) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lotfi_Asker_Zadeh
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in multiple ways than content words.“
26

 Jako příklad uvádíme dvě Haspelmathova schémata 

zobrazující různé dativní funkce anglické předložky to a francouzské předložky à: 

 

 

 

 

Obrázek 1: Dativní funkce anglické předložky to a francouzské předložky à. Zdroj: Haspelmath (2003). 

 

Jak je ze schématu patrné, nejde zde o pouhý seznam různých významů a funkcí, které 

konkrétní jazyková jednotka může mít, ale ani o naprosté zobecnění, které by shrnovalo 

všechny významy a funkce natolik abstraktně, že by přestávalo být srozumitelným. Co se týče 

hierarchizace funkcí jednotlivých jazykových jednotek, tedy jejich řazení na ose centra a 

periferie, sémantické mapy hierarchii nezobrazují, což Haspelmath považuje za výhodu této 

metody: „Semantic maps also do not require the identification of a central or prototypical 

function (or use or sense) of a grammatical item. It has often been suggested in recent years 

that polysemy networks are organized around a prototypical sense which is surrounded by 

more peripheral senses (Lakoff 1987, Langacker 1988). Such analyses are compatible with 

semantic maps: For instance, one might want to claim that the ‘direction’ sense of English to 

is the central sense, and that the other functions […] should be seen synchronically as 

extensions from this sense. However, in many other cases the identification of a central, 
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 Funkční slova a afixy, které dohromady nazývám „gramatické morfémy“ (zkráceně „gramy“) mají 

abstraktnější a obecnější významy, a proto jsou náchylnější k používání více způsoby než slova autosémantická 
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prototypical sense is not straightforward […], and probably it is not a good strategy to look 

for one single central sense in all cases. The semantic map method is completely neutral in 

this respect“
27

 (Haspelmath, 2003, s. 232). 

Domníváme se, že toto tvrzení není v nesouladu s koncepcí centra a periferie, protože zde se 

hovoří o hierarchii funkcí určitých jazykových jednotek (v rámci terminologie užívané 

v našem textu můžeme v tomto případě ztotožnit funkci a rys/parametr prvku, viz oddíl 3.4), 

nikoli o hierarchii jednotek jako takových.
28

 Tvorba sémantických map může být tedy v určité 

oblasti (v tomto případě v oblasti gramatických významů) způsobem, jak podrobněji a 

hlouběji analyzovat jazykovou jednotku a teprve pomocí této analýzy ji zasadit na určitou 

pozici v dané kategorii. Zároveň M. Haspelmath nepopírá, že určitá hierarchie v rámci daných 

funkcí může existovat, jen není ve všech případech jasně daná či viditelná. O asymetrii 

jednotlivých rysů jazykových jednotek pojednáváme v následujícím oddíle. 

 

3.4   Asymetrie parametrů prvku  

 

Pro zařazení jazykového prvku do určité kategorie je podstatné, jaké rysy (či parametry) a 

v jakém počtu ho charakterizují. Centrálnější pozici má prvek, který má v sobě více 

společných klasifikačních rysů dané kategorie.  

Vezmeme-li si jako příklad gramatickou kategorii feminin, pak při formálním zařazování do 

této kategorie mají centrální pozici substantiva zakončená koncovkou -a: tedy feminina 

skloňovaná podle skloňovacího typu „žena“ (jde o nejčastější zakončení feminin), ostatní 

zakončení jsou podle frekvence dále od centra. V rámci tohoto skloňovacího typu mají 

centrálnější povahu feminina, ve kterých předchází koncovému -a souhláska (oproti 

samohlásce: typ „idea“, „Alexandria“, „Nikaragua“ apod.). Mezi těmito femininy mají 

centrálnější postavení ta, ve kterých předchází koncovému -a tvrdá či obojetná souhláska 
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 „Sémantické mapy také nevyžadují identifikaci centrální či prototypické funkce (nebo užití či významu). 

V nedávné minulosti se často tvrdilo, že polysémické významy jsou organizovány kolem prototypického 

významu, který je obklopen významy perifernějšími. (Lakoff 1987, Langacker 1988). Takové analýzy jsou se 

sémantickými mapami slučitelné: Např. bychom mohli tvrdit, že „směrový“ význam anglického to je význam 

centrální a ostatní funkce […] by měly být nazírány synchronně jako rozšíření od tohoto významu. V mnoha 

dalších případech však identifikace prototypického významu není jasná […] a pravděpodobně není dobrá 

strategie hledat jeden centrální význam ve všech případech.“ [překlad KS]   
28

 Hierarchií zde máme na mysli pozici jednotky na škále centra a periferie.  
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(oproti měkké). V takto definované kategorii lze dále vyčlenit jako centrálnější ta, ve kterých 

se fonická podoba neliší od grafické a tvrdá souhláska je vyjádřena formou tvrdého 

souhláskového písmena (učitelka × Bianca).
29

 

Z takového postupu je patrné, že směrem k centru se počet parametrů potřebných pro to, aby 

prvek příslušel ke kategorii, zvyšuje. Při každém zúžení definice, tedy určení centrálnější 

pozice určitého typu prvků, jsme přidali jeden rys, který zbývající feminina nemají. Integrační 

proces, který perifernější prvek může posunout směrem k centru, lze tedy popsat jako dodání 

chybějícího parametru jazykovému prvku, který ho nemá.   

Integrační procesy, které posouvají prvek blíže k centru, tedy dodávají mu chybějící parametr, 

jsou logickým důsledkem toho, že periferní prvky jsou v systému méně stabilní, a proto snáze 

podléhají změnám. Méně stabilní jsou právě v důsledku menšího počtu parametrů, které je 

vážou k dané kategorii, a případně i v důsledku existence parametrů, které je vážou ke 

kategorii jiné. Naopak změna dezintegrační, která posunuje prvek od centra k periferii, je 

mnohem méně častá, protože prvky centrální jsou stabilněji ukotvené v systému, což je 

způsobeno vlivem velkého počtu parametrů, které prvek vážou k dané kategorii. To lze 

doložit např. na stabilitě distribuce pádových koncovek substantiv, která svými rysy nejvíce 

odpovídají danému deklinačnímu typu. 

Nejčastějším příkladem takového posunu a vyrovnávání systému je adaptace cizích slov, která 

pronikají z cizího systému na periferii systému domácího. K adaptaci dochází tím, že tato 

slova postupně přejímají rysy jednotek domácího systému (lexikálního, pravopisného, 

morfologického, syntaktického, fonetického).  

Už jsme uvedli, že pohyb prvku od centra směrem k periferii je méně častý v důsledku větší 

stability centrálních prvků. Neznamená to však, že by k němu nedocházelo. K posunu od 

centra k periferii může dojít ve dvou případech.  

a) Prvek, který má rysy více kategorií, ztrácí rysy kategorie A a získává rysy kategorie B. 

Prvek se přesouvá buď na periferii původní kategorie A (případně je jeho pozice na hranici 

obou kategorií), nebo se rovnou přesune na periferii kategorie B. To se děje např. při přesunu 
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 V kapitole o kolísání mezi deklinačním typem „žena“ a „růže“ podrobněji analyzujeme faktory související 

s distribucí pádových koncovek obou deklinačních typů. Jsme si vědomi toho, že zde roli nehraje jen hláskové 

složení základu slova a koncovka v Nsg, případně frekvence. Podstatná je příslušnost k apelativům či propriím, 

sémantická charakteristika apod. Tyto parametry jsou důležité pro další, jemnější hierarchizaci, ale už v rámci 

zde vypočtených kategorií, které tvoří samostatné podsystémy s vlastním centrem a periferií, kde jako 

centrálnější chápeme frekventovaná, stylově neutrální apelativa, jejichž denotátem je jev běžné skutečnosti 

(nikoli např. odborný termín).    
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substantiv od jednoho deklinačního typu k druhému. Ovšem týká se to právě těch prvků, které 

už v rámci kategorie A nestojí zcela v centru, neobsahují všechny rysy této kategorie a mají i 

rysy kategorie B, což dává předpoklad pro jejich pohyb tím směrem. Umožňuje to také jejich 

menší stabilita, menší počet systémově vázaných vztahů k ostatním prvkům a méně rysů 

charakterizujících danou kategorii (už jsme uvedli, že substantiva, která svými rysy nejvíce 

odpovídají danému deklinačnímu typu, tedy nacházejí se zcela v centru své kategorie, bývají 

stabilní). Příkladem mohou být feminina kolísající mezi deklinačními typy „žena“ a „růže“. 

V kapitole 5 ukážeme, že se jako dominantnější jeví „tvrdé“ skloňování podle vzoru „žena“ i 

u těch, u nichž dosud převažovaly pádové koncovky tzv. měkké“.  

Dalším příkladem může být i konverze některých slov. Např. substantivum hobby: zajímavé 

hobby – hobby centrum (ve funkci adjektiva) – složenina hobbycentrum. 

 b) Ve druhém případě se prvek přesouvá v jazyce na hranici systému jako celku, nikoli pouze 

jeho jednotlivých subsystémů (kategorií). Takový pohyb obvykle znamená zánik daného 

jazykového prvku, protože nejčastějším pohybem od centra k periferii jsou změny frekvenční 

– určitý jazykový prvek se stává méně užívaným v důsledku změny stylové charakteristiky, 

případně vlivem zániku skutečnosti, kterou pojmenovává. Stává se z něj výraz knižní, 

archaismus, případně historismus a postupně se zmenšující se frekvencí může daný prvek i 

zaniknout. To se týká např. přechodníků, které jsou už dnes na rozdíl od minulosti vnímány 

jako jazykový prostředek knižní. Výzkum, proč k posunu stylové charakteristiky dochází i 

v jiných případech než jen se zánikem denotátu, je úkolem jazykověkulturních výzkumů (viz 

kap. 4). 

V předchozí kapitole o dosavadním výzkumu už bylo řečeno, že jednotlivé rysy (či 

parametry), které charakterizují jazykovou jednotku, nemají stejnou důležitost. V zařazování 

jazykových jednotek do určitých kategorií a na určitou pozici v rámci těchto kategorií nehraje 

roli pouze počet rysů, které musí prvek mít, aby do kategorie mohl být zařazen. Podstatné 

také je, které z těchto rysů prvek má. J. V. Neustupný ve své stati o vágnosti (Neustupný, 

1966, s. 45) mluví o asymetrii rysů. Jinými slovy že některé parametry, které prvek obsahuje, 

jsou pro jeho zařazení do určité kategorie, případně na určitou pozici v rámci kategorie, 

důležitější než jiné. Vzhledem k tomu, že jazykové jednotky jsou komplexní prvky, 

charakterizované více parametry, je nutné počítat nejen s tím, že některé parametry mohou být 

charakteristickými znaky různých kategorií, ale také s tím, že ne všechny parametry mají 

stejnou důležitost. Na tomto místě tedy musíme zpřesnit tvrzení, že centrálnější pozici má 
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prvek, který má v sobě více společných klasifikačních rysů dané kategorie. Podstatný není jen 

počet rysů. Důležité je také to, o jaké rysy se jedná. Na základě důležitosti parametrů pro 

zařazení do určité kategorie je můžeme nazývat silnými a slabými parametry.  

To se netýká jen toho, zda je určitý výraz spíše tím slovním druhem, či jiným apod. Asymetrii 

prvků je třeba zohlednit i v případě, kde mohou kolísat substantiva mezi dvěma deklinačními 

typy. Za podstatné pro daný jazykový prvek (substantivum) považujeme jeho frekvenci, 

sémantickou a funkční charakteristiku (apelativum či proprium), stylovou charakteristiku 

(slovo běžné denní potřeby či odborný termín) apod. To jsou aspekty, které ovlivňují chování 

daného substantiva v rámci kategorie. Jeho skutečnou pozici v systému však zjišťujeme 

porovnáváním distribuce pádových koncovek. Jestliže budeme chápat jako samostatné 

parametry jednotlivé pádové tvary, můžeme na základě jejich analýzy dospět k tomu, zda 

patří dané substantivum do kategorie (deklinačního typu) A, nebo B. Čistě na základě počtu 

parametrů bychom mohli říci, že jestliže převažují pádové koncovky deklinačního typu A, 

řadíme prvek pod tento typ (byť dále od jeho centra), převažují-li pádové tvary typu B, řadíme 

prvek pod typ B. Pouhou početní převahou bychom se však v tomto případě řídit neměli. Je 

třeba se zamyslet, zda některý z parametrů (v tomto případě pádových koncovek) není 

důležitější než jiný. I v tomto případě existuje určitá hierarchie, na jejímž vrcholu je 

nominativ, jehož tvar je základním tvarem substantiva a na základě něj je přiřazován 

k příslušnému rodu, případně skloňovacímu typu. Více o této problematice v kapitole 5.  

V oddíle 3.3.4 jsme vyjádřili jistou obavu z aplikace zásad neostré gramatiky a konceptu 

centra a periferie, která tkví v nebezpečí zaujetí krajního stanoviska a v důsledku toho 

rezignace na důkladnou analýzu parametrů jazykové jednotky. Domníváme se však, že toto 

nebezpečí může nastat spíše v důsledku nepochopení tohoto pojetí. Z výše uvedeného vykladu 

je patrné, že pro skutečně efektivní aplikaci konceptu centra a periferie je třeba detailního 

zkoumání jednotlivých kategorií, jazykových prvků, které do nich spadají, ale i parametrů, 

které tyto prvky charakterizují. Teprve na základě takové analýzy je možné posoudit jednak 

pozici prvku v rámci kategorie, případně jazykového systému jako celku, jednak jeho pohyb 

v rámci tohoto systému. A následně zkoumat důvody, které k takovému stavu, respektive 

pohybu vedou.  
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3.5   Závěr 

 

Na základě předchozího textu můžeme shrnout, že koncept centra a periferie spadá mezi tzv. 

jazykové univerzálie. V souladu s terminologií jazykové typologie patří centrum a periferie 

mezi univerzálie (a) pozitivní, tedy že tento koncept patří mezi nutné vlastností jazyka, (b) 

formální, tzn.patří mezi podmínky, kterým podléhá fungování gramatiky jazyka, (c) 

neomezené, protože pro svou existenci v jazykovém systému nepotřebuje žádný další 

parametr a (d) absolutní, tedy že je přítomen ve všech jazycích.  

Toto konceptuální schéma se užívá v souvislosti s tzv. systémem systémů, který obsahuje 

jednotlivé jazykové prvky. Ty jsou spojeny systémově vázanými vztahy do určitých kategorií 

společných rysů a v rámci komplexního jazykového systému tvoří menší, resp. nižší 

podsystémy. Systém, v němž koncept centra a periferie funguje, je dynamický, heterogenní, 

jasně hierarchizovaný, otevřený a autoregulativní a jeho jednotlivé části jsou charakterizovány 

vysokým stupněm závislosti na celku a naopak.  

Díky dynamickému aspektu umožňuje schéma centra a periferie zachytit a popsat pohyb 

jednotlivých prvků v rámci neustále se měnícího a vyvíjejícího se jazykového systému. 

Dynamický aspekt tkví v tom, že periferie jednotlivých kategorií (subsystémů) nejsou ostře a 

přesně ohraničené, ale plynule přecházejí v periferní oblast kategorie jiné. Prvky, které se na 

této periferii nacházejí, v sobě spojují rysy více kategorií a jejich pozice v rámci těchto 

kategorií záleží na tom, které rysy, v jakém počtu a v jaké intenzitě je charakterizují. To 

s sebou nese i jistou míru vágnosti při popisu systému a jeho jednotek. Vzhledem k tomu, že 

vágnost je chápána jako jedna z vlastností přirozeného jazyka, není třeba ji brát jako jeho 

defekt. Pomocí konceptu centra a periferie můžeme naopak oblast vágnosti začlenit do popisu 

jazykového systému jako jeho integrální součást. Zároveň by princip škálovitosti a neostrého 

přechodu kategorií měl vést k hlubšímu a detailnějšímu zkoumání jednotlivých jazykových 

prvků a kategorií.  

Je patrné, že badatelé Pražské školy v klasickém i poválečném období ztotožňovali 

v souvislosti s jazykovým systémem rovnováhu a pravidelnost. Hovoří-li o rovnovážném 

systému, mají na mysli systém zcela pravidelný, bez výjimek a odchylek. Domníváme se, že 

na tento problém lze nahlížet i z odlišného úhlu pohledu. Můžeme považovat rovnováhu za 

„stav dosažený vyrovnáním vlivu různých činitelů“ a „vyrovnání mezi různě působícími 

silami (SSČ, 1994, s. 356). V tom případě stav, který Fr. Daneš nazýval optimálním stupněm 
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nerovnováhy, tedy stav, který není zcela pravidelný (proto umožňuje další vývoj), ale ani 

zcela chaotický (má svou danou strukturu umožňující ho vnímat jako systém) je vlastně 

stavem rovnováhy – rovnováhy mezi chaosem a naprostou pravidelností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

4   Koncept centra a periferie v teorii jazykové kultury 

4.1   Úvod 

 

Uvažujeme-li o centrálnosti a perifernosti jazykových prvků v rámci jazykového systému, je 

třeba zohlednit také jazykověkulturní aspekt, tedy vztah tohoto konceptu k pojmům jako 

spisovná čeština, jazyková, resp. spisovná norma, kodifikace apod. Vzhledem k tomu, že 

v českém lingvistickém prostředí je problematika teorie jazykové kultury a teorie spisovného 

jazyka, jak je formuloval Havránek a další badatelé PLK, postavena na strukturalistických 

základech, z nichž vychází i koncept centra a periferie, jeví se nám jako užitečné se tímto 

tématem zabývat.   

 

4.1.1   Terminologie 

 

Budeme zde vycházet z tradiční terminologie české jazykové kultury a teorie spisovného 

jazyka a vztahovat ji ke konceptu centra a periferie. Na začátku je tedy třeba vyjasnit 

jednotlivé termíny: 

 

4.1.1.1   Norma 

Přestože předmětem této práce není zkoumání definice normy, krátce se u této terminologické 

problematiky zastavíme, abychom upřesnili, jak tento pojem užíváme. Rozlišuje se více typů 

norem. Jazyková norma patří mezi normy komunikační, které zahrnují jak prostředky 

jazykové, tak nejazykové. Komunikační normy se tedy obecně chápou jako nadřazené 

normám jazykovým. Vedle nich byly v české teorii normy vymezeny i normy stylové jakožto 

zobecnění určitých specifických norem pro různé typy textů, např. odborných, 

publicistických, administrativních (Chloupek a kol, 1990). Jde o způsob výběru jazykových 

prostředků, které jsou pro funkci daného typu komunikátu adekvátní (více viz 4.5.2.1)     

 

Termín jazyková norma vychází v české lingvistice z funkčně strukturního pojetí jazyka (resp. 
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jazykových prostředků) a prošel dlouhým vývojem. Havránek normu charakterizoval jako 

„soubor jazykových prostředků gramatických i lexikálních (strukturálních i 

mimostrukturálních), pravidelně užívaných […] odchýlení od něho [se] cítí jako nenormální, 

jako úchylka, třebaže se zachovávání této normy, toho souboru vynucuje jen nepřímo.“ 

(Havránek, 1932, s. 33) Později byla tato definice rozšířena o další aspekt: Norma nejsou jen 

prostředky na všech rovinách jazykového systému, ale také pravidla jejich spojitelnosti. Do 

chápání normy zahrnujeme i další její charakteristiky, jak je formulovala Nebeská (1996): 

Inherentnost vůči jazykovému systému (existuje v rámci jazyka, nikoli mimo něj), 

implicitnost (norma je uložena v myslích uživatelů jazyka), pravidelnost užívání jazykových 

prostředků, bezpříznakovost (obvyklost a samozřejmost užívání noremních prostředků), 

závaznost (mluvčí jí podřizují své jazykové projevy), ustálenost, jednota (slouží jako 

dorozumívací prostředek celého jazykového společenství), variantnost a funkčnost (souvisejí 

s funkčním rozvrstvením spisovného jazyka).
30

  

Velmi podstatný příspěvek k posunu v chápání normy podávají Homoláč a Nebeská: „Normu 

nebudeme chápat jako soubor EP [tzn. elementů a pravidel, na základě nichž jsou elementy 

jazykového systému vzájemně spojovány; KS], který je v daném společenství chápán jako 

obvyklý a závazný, ale jako soubor charakteristik, které jsou v daném společenství 

jednotlivým EP přiřazovány.“ (Homoláč–Nebeská, 2000, s. 103). Z této formulace vyplývá, 

že klíčové pro status jazykového prostředku (noremní či nenoremní) je to, jak jej mluvčí 

pociťují na základě charakteristik, které mu přisuzují. Takové hodnocení tedy nelze zbavit 

subjektivismu, protože nevyplývá přímo ze systémových zákonitostí jazyka. 

Podle našeho názoru pro noremnost či nenoremnost prvku nelze objektivně stanovit jen 

systémová kritéria vyplývající z vnitřních zákonitostí jazyka (přestože se systémovost na 

noremnosti podílí rovněž), ale snažit se o objektivní zkoumání toho, jak jej pociťují uživatelé 

jazyka. Více o tom v oddíle 4.5. V této souvislosti je třeba upřesnit, že jsme si vědomi toho, 

že mezi oběma pojmy (noremnost a nenoremnost) není ostrá hranice, ale jde o postupný 

přechod mezi oběma poli. 

 

 

 

                                                           
30

 O problematice normy podrobněji viz oddíl 4.2. 
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4.1.1.2   Kodifikace 

V Encyklopedickém slovníku češtiny se uvádí, že „[o]bsahem k.[odifikace] jazykové normy 

je vědecké poznání a utvrzení objektivně existující normy spis.[ovného] jazyka i zachycení 

této poznávací činnosti v slovnících, mluvnicích [...]“ (ESČ, 2002, s. 216). My zde v souladu 

s touto definicí chápeme kodifikaci jako pojmenování veškerých lingvistických aktivit 

směřujících k písemnému zachycení jazykové normy (kodifikaci v tomto smyslu chápeme 

jako proces). Zároveň však tímto termínem rozumíme také stupeň závaznosti jednotlivých 

autoritativních příruček (kodifikaci v tomto smyslu chápeme jako stav, přesněji jako písemné 

zachycení výsledků kodifikačních aktivit) – tedy sám proces i jeho výsledek (podrobněji viz 

Prošek–Smejkalová, 2011).  

 

4.1.1.3   Stylová charakteristika 

Pro stylový status konkrétního jazykového prostředku používáme termín stylová 

charakteristika. V novějších pracích korpusové lingvistiky se objevuje také termín index 

(srov. Čermák–Křen, 2011) a pro přidělování stylové charakteristiky (indexu) se užívá termín 

indexace a indexovat. Termín stylová charakteristika místo termínu stylový příznak volíme 

proto, že zahrnuje jak jazykové prostředky, které jsou stylově bezpříznakové, tak ty, které 

nějaký stylový příznak mají (ať už je jakýkoli). Jde o obecné označení statusu jazykového 

prostředku ve vztahu k jazykové normě. 

 

4.1.1.4   Jazykové útvary 

Pro odlišení jednotlivých variet a stylovou charakterizaci jazykových prostředků, které pod ně 

spadají, a to v rámci spisovné normy i mimo ni, používáme zavedené a tradiční termíny jako 

jazykové prostředky knižní, neutrální spisovné, hovorové, obecněčeské. Pojem neutrální 

spisovná čeština zahrnuje soubor stylově neutrálních, bezpříznakových jazykových 

prostředků, vhodných pro jakýkoli typ komunikátu. Pojem hovorová čeština (hovorové 

jazykové prostředky) zde užíváme pro jednu vrstvu spisovné češtiny, která je zbavena 

knižních a archaických jazykových prostředků (viz Bělič, 1958). Hovorovou varietu zde 

chápeme jako určitý přechodový článek k češtině nespisovné (periferii spisovné normy) a 

jazykové prostředky hovorové jako ty, které se používají v méně oficiálních, spíše 
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neveřejných komunikátech (bez ohledu na to, zda jde o komunikáty psané, či mluvené, 

přestože vzhledem ke své charakteristice se častěji objevují ve formě mluvené). Knižní 

jazykové prostředky jsou zde chápány jako stylově příznakové, charakteristické pro „vyšší“ a 

vznešenější styl, které se užívají především ve (slavnostních) veřejných projevech nebo 

v některých textech uměleckých, eventuálně odborných. Do této kategorie zahrnujeme i 

archaismy. Přestože se hodnotí z hlediska časového, spadají podle našeho názoru ve většině 

případů mezi prostředky knižní, protože se užívají v podobných typech komunikátů a právě 

vzhledem k ústupu z běžného úzu se na ně často pohlíží jako na prostředky knižní: 

přechodníky, infinitivy na -ti apod.  

Pojem obecná čeština používáme v tomto textu v souladu s Havránkovým pojetím jako jeden 

z interdialektů, který se omezuje na české území, protože vznikl z jeho dialektů. 

Pojem nespisovná čeština v sobě zahrnuje i nářečí z dalších území, včetně všech interdialektů, 

proto ho zde používáme jako souhrnný název pro všechny útvary mimo spisovnou češtinu bez 

regionálního či sociálního omezení.  

 

4.1.1.5    Spisovnost – nespisovnost  

Přestože opozice pojmů spisovnost – nespisovnost je v teorii jazykové kultury velmi důležitá, 

v podstatě klíčová, samotný pojem spisovnost nebyl v období Pražské školy přímo definován 

a byl spíše její implicitní součástí. Explicitně se operovalo s jasně vymezeným pojmem 

spisovná norma, resp. norma spisovného jazyka (viz 4.1.1.1), ale samotný pojem spisovnost 

byl užíván bez přesné definice. Nebeská (1996) uvádí, že důvodem, proč pojem spisovnost 

nebyl jasně definován a byl užíván spíše pojem spisovná norma, mohla být obava, aby se 

spisovnost neztotožňovala s puristicky chápanou jazykovou správností. Spisovnost je 

charakterizována z různých hledisek a přistupuje se k ní z různých úhlů pohledu (hledisko 

opozice psanost – mluvenost, hledisko adresáta – příjemce jazykového projevu a s tím 

souvisejícího nositele spisovné normy, hledisko funkce jazykového projevu apod.)
31

. My 

v této práci budeme pojmem spisovnost rozumět souhrn charakteristik jazykových prostředků, 

které jsou mluvčími považovány za noremní (knižní, neutrální či hovorové).   

 

                                                           
31

 Problémy s definicí pojmu spisovnost se v odborné lingvistické literatuře objevovaly i později, ale 

ponecháváme je zde stranou. 
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4.2   Norma a systém 

4.2.1   Jazyková norma a spisovná norma 

 

Dosud jsme zdůrazňovali, že koncept centra a periferie vychází z pojímání jazyka jako 

systému. Chceme-li ho usouvztažnit s pojmem norma, je třeba si ujasnit, zda tento pojem je 

součástí jazyka jako systému jazykových prostředků (langue), či se omezuje na oblast řeči 

(parole). V oddíle 4.1.1.1 jsme uvedli, že norma je jazyku inherentní, protože je chápána jako 

soubor jazykových prostředků a pravidel jejich splnitelnosti. Už B. Havránek zdůrazňoval, že 

norma neexistuje mimo jazyk, ale v jazyce samém a že systém sám je přítomen v jazyce jako 

jeho mluvnická norma (Havránek, 1935).  

Tato otázka souvisí i s rozlišením jazykové normy a normy spisovného jazyka, resp. spisovné 

normy. Jak upozorňuje Nebeská (1996), v pracích Pražské školy se tyto dva pojmy příliš 

nerozlišovaly a byly často zaměňovány. Je však zřejmé, že vztah jazykové normy a systému 

byl považován za velmi těsný: „Spisovná norma zaujímala v podstatě prostor mezi územ a 

kodifikací […], norma chápaná obecně prostor mezi jazykem (jazykovým systémem) a územ“ 

(Nebeská 2003, s. 26).
32

  O vztahu norma – systém mluvíme tedy jen v případě jazykové 

normy chápané obecně, nikoli normy spisovné. Máme-li v této práci na mysli spisovnou 

normu, označujeme ji explicitně spojením spisovná norma. Používáme-li samotný pojem 

norma, máme na mysli jazykovou normu obecně.   

 

4.2.2   Asymetrie normy a systému 

 

Přestože vztah jazykového systému a normy je velmi těsný, nelze tvrdit, že jazyková norma 

tvoří součást systému (langue) jako jeden z jeho subsystémů a nijak se od nich neliší. Jejich 

rozdílnost i podobnost dobře vystihuje Daneš, když charakterizuje systém jako aspekt 

zabývající se strukturou vztahů uvnitř sémiotického celku a normu jako aspekt zabývající se 

společensky závazným charakterem realizace tohoto systému (Daneš, 1986). Norma 

                                                           
32

 Rozdílu mezi jazykovou a spisovnou normou, vztahem mezi normou a jazykem, resp. jazykovým systémem, a 

vývojem těchto pojmů (nejen v rámci Pražské školy) se podrobně věnuje především  Nebeská (2003), proto zde   

vycházíme z její analýzy této problematiky. 
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prostupuje všechny jazykové roviny systému a prochází napříč jeho subsystémy na 

horizontální rovině, zatímco ostatní kategorie (subsystémy) se nacházejí vždy v rámci jedné 

jazykové roviny (jako subsystém se chápe i celá jazyková rovina), přičemž přesahy mezi 

těmito subsystémy jsou samozřejmé a tyto přesahy lze chápat jako projevy konceptu centra a 

periferie (subsystémy, kategorie se překrývají v periferní oblasti).  

V rámci vztahu normy a systému se někteří badatelé zabývali a zabývají i problematikou 

asymetrie těchto dvou pojmů. Konstatování o asymetrii normy reflektuje fakt, že mezi 

noremní jazykové prostředky jsou zahrnovány i ty, které nejsou systémové. V tomto smyslu je 

norma širší než systém. Na druhé straně ale ne všechny možnosti dané systémem jsou 

v normě realizovány a v tom smyslu naopak systém přesahuje normu. Více o tom viz Horálek 

(1972), Filipec (1982), Nebeská (2003). 

 

4.2.3   Norma jako kategorie 

 

Jazykové normě lze přisoudit rysy samostatné kategorie, jak je chápe koncept centra a 

periferie. Tato „kategoriálnost“ se projevuje už v tom, že norma je stejně jako systémové 

kategorie vymezena jako soubor jazykových prostředků (a pravidel jejich splnitelnosti), které 

do ní na základě svých rysů a jejich intenzity patří, a to v určité míře (viz oddíl 4.3.2.1), 

případně nepatří, přičemž status jazykového prvku v rámci normy závisí na určitých 

kritériích. Stejně jako jiné kategorie, resp. subsystémy, i jazyková norma má dynamický 

charakter. V průběhu času se jazykové prvky do normy dostávají a pohybují se v jejím rámci. 

Rovněž není ostrý předěl mezi prostředky noremními a nenoremními, ale jedná se o postupný 

přechod. 

Tento systémový rys normy se projevuje v její variantnosti. Jak uvádí Nebeská: „Právě 

variantností jako rysem normy, jazyka i systému se dává najevo, že všechny elementy 

jazykového systému nejsou v tomto systému integrovány stejnou měrou; míra integrace 

jednotlivých variantních prostředků do systému (tedy jejich postavení z hlediska centrálnosti 

– perifernosti) je dána nejen důvody systémovými (vnitrojazykovými), ale i tím, jaké postoje 

k nim příslušníci jazykového společenství zaujímají.“ (Nebeská 2003, s. 55) Domníváme se, 

že tato formulace je klíčová pro stanovení kritérií chápání jazykové normy jako kategorie 
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s centrem a periferií a také pro určení kritérií, která mohou upřesnit pozici jazykového prvku 

v této kategorii. Více o tom viz oddíl 4.3.1. 

 

4.3   Spisovná norma a koncept centra a periferie 

4.3.1   Kritéria pro centrálnost a perifernost prvku 

 

Pokud spisovnou normu budeme analyzovat jako kategorii, tedy soubor prostředků 

charakterizovaných určitými vlastnostmi, platí zde stejná pravidla jako pro jiné kategorie 

systému (byť se od nich norma v některých aspektech liší, viz 4.3.2.2). Stejně jako se 

jazykový prvek může pohybovat na jednotlivých pozicích (stupních) mezi centrem a periferií 

v rámci různých jazykových rovin a kategorií, může k pohybu docházet (a také k němu 

dochází) i v oblasti stylové. Máme zde na mysli pozici prvku v rámci spisovné normy, 

případně mimo ni jako součást nespisovné češtiny.  

Je zřejmé, že při stylové charakterizaci jazykového prostředku nemůžeme ztotožňovat pojmy 

centrální a spisovný na jedné straně a nespisovný a periferní na straně druhé. Prvek, který je 

součástí normy, se může nacházet na různých pozicích na ose centrum – periferie na základě 

jednotlivých kritérií. Např. z hlediska frekvence může jazykový prostředek být periferní a 

přitom být součástí spisovné normy, např. prostředky hodnocené jako knižní (na rovině 

morfologické lexikální i syntaktické), odborné termíny. Prvek spisovný, stylově neutrální, 

může být periferní z hlediska systémového (cizí slova, propria apod.).  

Stejně jako nelze ztotožňovat pojmy centrální a spisovný a pojmy periferní a nespisovný, 

nelze ztotožňovat ani kritéria, na základě kterých jazykové prvky takto charakterizujeme. Pro 

určení, zda jazykový prostředek hodnotit jako noremní, nelze použít dosavadní kritéria, která 

jsou s konceptem centra a periferie spojována, tedy systémovost, funkčnost, produktivnost a  

frekvenci. To jsou aspekty, které mají svou nespornou důležitost při vnímání prvku jako 

spisovného či nespisovného, ale nelze je chápat jako kritérium pro umístění jazykového 

prostředku v rámci spisovné normy z hlediska centra a periferie.  

Už v kapitole 2 (Dosavadním výzkum konceptu centra a periferie) jsme uvedli, že kritéria pro 

charakterizaci prvku na ose centrum – periferie se mohou vzájemně popírat, respektive 
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konkurovat si, a hodnotíme-li prvek jako centrální či periferní, je vždy třeba upřesnit, z jakého 

hlediska jej tak hodnotíme. Nelze označit prvek za periferní či centrální obecně. Každé 

kritérium hodnotí prvek z jiného hlediska. Jednotlivá kritéria se také mohou vzájemně 

ovlivňovat. Např. frekvence cizího slova může ovlivnit proces jeho adaptace (pravopisné i 

morfologické) a tím posunout jeho pozici z hlediska systémového blíže k centru. Míra a 

rychlost adaptačního procesu, kterému podléhají cizí slova, je z větší části ovlivněna právě 

frekvencí daného slova. Kritéria se tedy mohou ovlivňovat, ale mohou si i konkurovat. Prvek 

může být periferní z hlediska frekvence, ale centrální z hlediska systémového (např. úzce 

odborné termíny). Za velmi důležité považujeme zdůraznit, že ať už se jednotlivá kritéria 

vzájemně ovlivňují, nebo si konkurují, zůstávají samostatnými faktory.  

 

4.3.2   Stylová charakteristika jako kritérium 

 

Ani jedno z uvedených kritérií však nezohledňuje přímo míru spisovnosti či nespisovnosti 

jazykového prvku.
33

 Proto je třeba stanovit si další kritérium, prostřednictvím něhož můžeme 

umístit jazykový prostředek na určitou pozici v rámci normy. Za takové kritérium můžeme 

považovat stylovou charakteristiku (příznakovost či bezpříznakovost), která se s daným 

prvkem pojí, a na základě přidělení takové charakteristiky bychom mohli blíže určit pozici 

prvku v rámci spisovné normy.   

 

4.3.2.1   Centrum a periferie ve vztahu k ose spisovnost – nespisovnost  

Už jsme uvedli důvody, proč lze uvažovat o normě jako o samostatné kategorii stupňovitého 

charakteru s neostrými hranicemi mezi prostředky noremními a nenoremními a aplikovat na 

ni koncept centra a periferie. Tuto kategorii si můžeme představit jako poněkud pozměněnou 

variantu tradiční škály, na jejímž jednom pólu jsou jazykové prostředky spisovné knižní a na 

druhém jazykové prostředky nespisovné. Pak můžeme s touto skupinou jazykových 

prostředků zacházet jako s jakoukoli jinou kategorií jazykového systému. Už samotná 

existence stylových charakteristik (resp. příznaků) a potřeba odlišit stylovou platnost 

                                                           
33

 Mluvíme zde o míře spisovnosti, protože součástí konceptu centra a periferie je i aspekt stupňovitosti kategorií 

(v tomto případě normy jako kategorie). O této problematice pojednáme podrobněji v dalších oddílech této 

kapitoly.  
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jednotlivých jazykových prostředků ukazuje, že i v rámci spisovné normy existuje hierarchie 

mezi jednotlivými prvky. V souvislosti s normou se v tomto smyslu tradičně hovoří o 

variantnosti. Pokud na normu aplikujeme koncept centra a periferie, pak můžeme konstatovat, 

že v centru spisovné normy jsou neutrální, bezpříznakové jazykové prostředky. Od tohoto 

centra se jazykové prostředky postupně vzdalují směrem k periferii spisovné normy na 

základě toho, jakou mají stylovou charakteristiku. Směrem k periferii se mohou nacházet 

prostředky, které jsou na jedné straně považovány za knižní až archaické, a na druhé straně 

prostředky hovorové, které mají blízko k nespisovné češtině. V této oblasti (v oblasti 

hovorové češtiny) právě dochází k přechodu mezi prostředky považovanými ještě za spisovné 

a už za nespisovné, či naopak ještě za nespisovné a už za spisovné v závislosti na tom, kterým 

směrem probíhá pohyb daného prvku.
34

 Mezi ně spadají i některé prostředky hodnocené jako 

expresivní (respektive mající expresivní příznak), které rovněž můžeme zařadit na periferii.
35

 

 O stupňovitém charakteru spisovnosti jazykových prostředků píše např. Sgall (1996, s. 53): 

„[E]xistuje řada stupňů od stylově neutrálního spisovného prostředku přes hovorové tvary 

spisovné (např. můžu, tvojí), k tvarům sice nespisovným, ale v běžném hovoru standardním 

(ať už jsou jejich protějšky plně knižní, jak je tomu např. u tvarů bysme, dveřmi, nebo mají jen 

slabší knižní nádech, jako u dlouhej, dlouhého, nebo knižní nejsou: dlouhejma). Jde tu o 

stupnici od „spisovnosti v úzkém slova smyslu“ (nezahrnující jevy hovorové) přes spisovnost 

v širším smyslu (včetně tvarů výhradně hovorových) k „standardnosti“ (zahrnující i 

všeobecně užívané jevy nespisovné).“ Pojmy „standard“, „standardní jazykové prostředky“ a 

„spisovnost v úzkém a širším slova smyslu“ považujeme za poněkud problematické, stejně 

jako stylové hodnocení příkladů uvedených v citovaném textu.
36

 Přesto samotný model 

stupňovitosti podle našeho názoru dobře vystihuje podstatu konceptu centra a periferie a 

umožňuje postihnout dynamiku pohybu na škále spisovnost – nespisovnost, respektive pohyb 

mezi centrem spisovné normy a jejími periferiemi.  

 

                                                           
34

 O směru pohybu jazykového prvku mezi spisovnou a nespisovnou varietou více v oddíle 4.4. 
35

 V této souvislosti nelze mluvit o všech expresivních jazykových prostředcích na periferii spisovné normy, 

resp. na přechodu mezi češtinou spisovnou a nespisovnou, protože mezi expresivní se řadí jak jazykové 

prostředky, které zcela nepochybně do spisovné normy nepatří, např. vulgarismy (obecně lze říci, že sem spadají 

výrazy negativně stylově zabarvené), tak i ty, které se hodnotí jako expresiva spisovná (např. ESČ uvádí jako 

příklad takového jazykového prostředku sloveso vléct „s námahou nést“) Vztahem expresivity k spisovnosti a 

nespisovnosti se zabývali např. Zima (1961), Mistrík (1997), Uličný (1988) a další.  
36

 Diskuse o těchto pojmech a o jejich vztahu ke spisovné a nespisovné češtině, respektive o samotném statusu 

spisovné češtiny, se v české lingvistice vede dlouhodobě a na stránkách odborných časopisů se pravidelně 

objevují polemiky na toto téma. Tato problematika však není předmětem naší práce, proto se jí zde věnujeme 

pouze okrajově. 
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4.3.2.2   Specifika spisovné normy jako kategorie 

Je však třeba upozornit na to, že spisovná norma má oproti jiným kategoriím svá specifika. 

Především mluvíme-li o stupních spisovnosti v souvislosti s centrem a periferií, nemůžeme je 

ztotožňovat se stupni na ose spisovnost – nespisovnost, na jejímž jednom pólu jsou výrazy a 

jazykové prostředky obecněčeské a na druhém konci prostředky knižní. To by znamenalo, že 

jazykový prostředek knižní je na vyšším stupni spisovnosti, tedy je „spisovnější“ než 

spisovný prostředek neutrální, bezpříznakový. Tak tomu ovšem není. Jak už bylo uvedeno 

výše, jestliže považujeme spisovnou normu za kategorii s centrem a periferií (periferiemi), 

pak tímto centrem musí být spisovné prostředky hodnocené jako stylově neutrální, takové, 

které mají nejvíce rysů charakterizujících jazykové prostředky spadající do spisovné normy a 

které lze použít v jakémkoli typu spisovného komunikátu. Jedním z rysů, který se pojí se 

spisovnou normou, je bezpříznakovost. U jazykových prostředků knižních však o 

bezpříznakovosti mluvit nelze, naopak právě knižnost je tím příznakem, který je odlišuje od 

neutrálních spisovných prostředků a posunuje jejich pozici v rámci spisovné normy směrem 

dále od centra.  

Stejně jako u ostatních kategorií i v rámci spisovné normy její periferie plynule přechází 

v periferii jiné kategorie, a to v případě prvků hodnocených jako hovorové a prvků 

oscilujících na hranici mezi spisovností a nespisovností, tedy na hranici dvou kategorií. 

Specifikum spisovné normy je však také periferie na opačné straně, tedy tam, kde se nacházejí 

prvky hodnocené jako knižní či archaické, případně úzce odborné. Ty jsou stále považovány 

za spisovné a nelze o nich říci, že přecházejí v další kategorii. Pouze se nacházejí dále od 

centra spisovné normy z toho důvodu, že je jim přisuzován stylový příznak. Jinými slovy 

postrádají rys, který charakterizuje jazykové prostředky spadající do neutrální spisovné 

normy, tedy bezpříznakovost a nelze je jako bezpříznakové užívat ve všech spisovných 

komunikátech.  V této souvislosti (a následně v souvislosti s kodifikací spisovné češtiny) jsou 

problematické případy, kdy uživatel jazyka má na výběr pouze mezi stylovou variantou 

výrazně knižní a nespisovnou. Jinými slovy neexistuje jazykový prostředek stylově 

bezpříznakový, v naší terminologii centrální. Např. adjektivní tvary Npl liší, maličcí vs. Npl 

lichý, maličký.  
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4.4   Dynamika stylové charakteristiky 

 

Uvedli jsme, že jazykový systém jako celek má dynamický charakter, protože v rámci jeho 

kategorií dochází k neustálému pohybu na škále mezi centrem a periferií, případně mezi 

jednotlivými kategoriemi. Stejným způsobem přistupujeme i k povaze jazykové normy. I 

jazyková norma je dynamická, to znamená, že jazykové prvky, které do ní spadají, respektive 

jsou mimo ni, nejsou statické. Stylovou charakteristiku, kterou přisuzují uživatelé určitému 

jazykovému prostředku, se v průběhu doby může změnit, případně se prvek stylově 

příznakový může stát bezpříznakovým a naopak. Tento pohyb je neustálý. 

Obvykle pohyb mezi centrem spisovné normy, tedy oblastí bezpříznakových jazykových 

prostředků, a periferií přecházející v nespisovnou češtinu probíhá spíše jedním směrem. 

Jazykový prostředek se posunuje z oblasti nespisovné do oblasti spisovné – hovorové, 

neutrální až knižní. Jelínek mluví o tom, že jestliže se prostředek z pozice neutrální posune do 

pozice knižní, na jeho místo se tlačí prostředek hovorový, aby byla stále obsazena pozice 

neutrální (Jelínek, 1979). Že tato neutrální pozice nebývá vždy obsazena, jsme už zmínili 

v oddíle 4.3.2.2. 

Posun opačným směrem (od knižnosti, resp. úzké odbornosti k bezpříznakovosti) je rovněž 

pohyb od periferie k centru (ale od jiné periferie). Jednou z možností takového posunu je 

oživení do té doby pozapomenutého jazykového prostředku, jehož frekvence se z nějakého 

důvodu znovu zvyšuje. Především z toho důvodu, že se (a) znovu objevuje (častěji než dříve) 

jeho denotát (v 90. letech oživení slov jako hypotéka, živnost, živnostník, obchodovatelné 

(akcie), hejtman apod.), nebo (b) se díky vlivu určitého významného mluvčího či média apod. 

mezi uživateli rozšíří jazykový prostředek do té doby chápaný jako archaický či knižní. Takto 

se např. v 90. letech výrazně zvýšila frekvence adverbia potažmo, do té doby už téměř 

vyšlého z užívání, které ještě SSJČ hodnotí jako zastaralé. Dnes je opět běžnou součástí 

spisovné slovní zásoby.   

Podle našeho názoru dochází mnohem častěji k pohybu od stylové příznakovosti 

k bezpříznakovosti vlivem mimojazykové reality – v souvislosti s denotátem: Např. obrovský 

rozvoj vědy a techniky a její rychlé zpřístupňování nejširší veřejnosti ve sdělovacích 

prostředcích (především elektronických) spolu s globalizací způsobuje, že i výrazy (termíny) 

dříve úzce odborné (tedy stylově příznakové) se šíří mimo odborný kontext a stávají se 
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součástí běžné spisovné slovní zásoby – např. terminologie související s informačními 

technologiemi, s genetikou (lidský genom, geny atp.)  

Spíše výjimečný je pohyb jazykového prostředku od centra k periferii spisovné normy, 

případně za její hranice do oblasti nespisovné češtiny. Může k němu dojít v případech, kdy se 

posune význam určitého lexému a tento význam je hodnocen jako stylově nižší než význam 

původní: Např. substantivum soda je zcela neutrální, ale v posunutém významu (to byla soda! 

dal mu pěknou sodu) jde o jazykový prostředek za hranicí spisovné normy. Tento posun se 

však týká nového lexikálního významu. Je tedy otázka, zda můžeme říci, že jde o posun 

jednoho jazykového prostředku mimo rámec spisovné normy. Posun z centra spisovné normy 

druhým směrem – k jiné periferii (ke knižnosti) je, jak jsme již doložili výše, obvyklejší. 

V oddíle 3.4 jsme upřesňovali, za jakých okolností se uplatňují tzv. dezintegrační změny, 

které posouvají prvek od centra směrem k periferii kategorie, případně ho přesouvají do 

kategorie jiné. Jedním z faktorů byla změna počtu, případně intenzity rysů, řadících prvek do 

určité kategorie a na určitou pozici v jejím rámci: Prvek, který má rysy více kategorií, ztrácí 

rysy kategorie A a získává rysy kategorie B a v důsledku toho se přesouvá buď na periferii 

původní kategorie A (případně je jeho pozice na hranici obou kategorií), nebo se rovnou 

přesune na periferii kategorie B. Týká se to prvků, které už v rámci kategorie A nestojí zcela 

v centru, což znamená jejich menší stabilitu v důsledku menšího počtu systémově vázaných 

vztahů k dalším prvkům této kategorie. To platí v případě, že se při takové analýze zaměříme 

na systémové vztahy. Jazykovou normu však nelze redukovat na systémové vztahy
37

. 

Jazyková norma jako kategorie je specifická tím, že se týká společenské závaznosti realizace 

jazykového systému a není dána výlučně systémovými vztahy, a tudíž je třeba vycházet ze 

zkoumání toho, jak vnímají pozici prvku v souvislosti se spisovnou normou sami uživatelé 

jazyka (produktoři i recipienti komunikátů).   

Druhý případ dezintegrační změny se týká frekvence jazykového prvku: Prvek se přesouvá 

v jazyce na hranici systému jako celku, což obvykle znamená zánik daného jazykového 

prvku. Ten se stává méně užívaným, mění se jeho stylová charakteristika, buď v důsledku 

zániku skutečnosti, kterou pojmenovává, či z důvodu jiného. Stává se z něj výraz knižní, 

archaismus, případně historismus a se zmenšující se frekvencí daný prvek postupně vychází z 

úzu.  
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 Existuje i pojem systémová norma, ten však v této práci ponecháváme stranou. 
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Na základě takových změn si můžeme klást otázku po vztahu frekvence a stylové 

charakteristiky: Je zmenšující se frekvence důsledkem změny stylové charakteristiky, či 

naopak změna charakteristiky vede k menší frekvenci užívání jazykového prostředku? 

Nejčastěji pokles frekvence souvisí s mimojazykovou realitou, tedy s proměnou povahy 

denotátu a jeho vnímáním a se znalostí světa v dané jazykové komunitě (v tom případě je 

dominantní kvalita, povaha denotátu, která ovlivňuje jeho frekvenci v úzu a stylovou 

charakteristiku). Pokud ale pomineme souvislost s mimojazykovou realitou a denotátem, pak 

jde patrně o otázku, na kterou neexistuje uspokojivá odpověď. Domníváme se, že jde o vztah 

vzájemného ovlivňování, v němž ani jeden z těchto dvou aspektů nemusí mít dominantní roli, 

případně se situace u každého prvku může lišit.  

Domníváme se, že je zjevné, jak významně mimojazyková realita ovlivňuje stylovou 

charakteristiku jazykových prostředků na lexikální rovině. Mezi významné faktory patří zánik 

či naopak objevení nových denotátů, pokrok ve vědeckém zkoumání, proměny v lidském 

myšlení apod. V této souvislosti je zajímavá otázka, z jakých příčin dochází k posunu stylové 

charakteristiky obecně i v jiných případech než jen v souvislosti s denotátem. 

 

4.5   Stylová charakteristika a empirický výzkum 

 

V předchozích oddílech jsme nastínili potřebu vymezit přesněji stupeň integrace jazykového 

prvku do spisovné normy, tedy jeho pozici na ose centrum – periferie v rámci spisovné 

normy, a upozornili jsme na fakt, že tento rys centrálnosti a perifernosti je do jisté míry 

vyjádřen už v jednom z rysů normy, a tím je variantnost. Pozici jazykového prvku v rámci 

spisovné normy určíme na základě stylové charakteristiky, která je prvku přisuzována 

uživateli jazyka. Zde se zaměříme na to, jakým způsobem by bylo možné zjistit pozici, kterou 

jazykový prostředek zaujímá ve spisovné normě (či mimo ni), tedy jakou stylovou 

charakteristiku daný jazykový prvek má, respektive jak je uživateli vnímán. 
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4.5.1   Dosavadní situace 

 

Problém, se kterým se teorie jazykové kultury dlouhodobě potýká, je nedostatek exaktních dat 

při určování stylové charakteristiky jazykového prvku. V předchozích kapitolách týkajících se 

dosavadního výzkumu a teorie konceptu centra a periferie jsme psali o nutnosti přesné a 

důkladné analýzy jednotlivých kategorií a jejich prvků, protože jejich umístění blíže centru či 

dále od centra musí být založeno na empirickém zkoumání a na objektivních kritériích a 

rysech. Platí to i pro oblast spisovné normy. Jsme si vědomi toho, že v souvislosti s neostrými 

hranicemi této kategorie, s jistou mírou vágnosti, která se s ní pojí, a s aspektem subjektivity 

nelze aspirovat na skutečnou přesnost, ale domníváme se, že je smysluplné se o určitou míru 

zpřesnění pokusit.  

Dosavadní přidělování stylových charakteristik jazykovým prostředkům např. ve výkladových 

slovnících a mluvnicích se dělo více či méně intuitivním způsobem a na základě subjektivního 

hodnocení samotných tvůrců příruček. Jejich lingvistická zkušenost a erudice je k podobnému 

hodnocení do velké míry opravňovala. Navíc lingvistika v té době neměla ještě k dispozici 

dostatečně adekvátní nástroje a procedury k přesnému, jinému než víceméně intuitivnímu, 

poznání jazykové normy, protože k takovému poznání je třeba analyzovat, jak dané jazykové 

prostředky vnímají mluvčí v jednotlivých komunikačních situacích. Především je k tomu 

zapotřebí nejen nástrojů čistě lingvistických, ale také socio- a psycholingvistických. 

Vzhledem k tomu, že již Havránek ve své definici jazykové normy mluvil o tom, že 

prostředky v ní zahrnuté jsou mluvčími pravidelně používány a považovány za závazné, a 

vzhledem k tomu, že jedním z rysů jazykové normy je její implicitnost, je nutné při jejím 

zkoumání vycházet právě z toho, jak mluvčí jednotlivé prostředky vnímají a jakou stylovou 

charakteristiku jim ve své mysli přisuzují. V dalším výkladu se proto nesoustředíme na 

zkoumání kritérií vycházejících ze systémově vázaných vztahů, jako je tomu u jednotlivých 

kritérií a subsystémů jazykového systému.  

Empirické procedury získávání exaktních dat o statusu jazykových prostředků v rámci 

spisovné normy (tedy i o jejich pozici na ose centrum – periferie) je třeba zaměřit nejen na 

produkované texty, ale i na mysl mluvčích. Proto je nutná úzká spolupráce teorie jazykové 

kultury s psycholingvistikou. Homoláč a Nebeská (2000) v této souvislosti upozorňují, že 

zdroj stylového statusu (respektive soubor charakteristik, které jazykovým prostředkům a 
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pravidlům uživatelé přidělují) vyplývá z jejich vlastní jazykové zkušenosti, kterou mají 

s těmito jednotkami (elementy) a pravidly spojenou (setkávají se s nimi v určitých typech 

komunikátů), a na základě poznatků o nich, čímž se míní především jazyková výchova a 

kodifikace (v užším i širším slova smyslu).  

Uvedli jsme, že norma je uložena v myslích uživatelů jazyka. Vnímání jazykových prostředků 

jako noremních či nenoremních se projevuje u uživatele dvěma způsoby. Jednak při produkci 

textů (mluvených i psaných), ve kterých volí jazykové prostředky na základě jejich stylové 

adekvátnosti
38

 pro určitý typ komunikátu, a také při recepci textu (mluveného i psaného), při 

níž dává najevo, které prostředky považuje za bezpříznakové a které za stylově příznakové. 

S tím souvisí i důležitý fakt, že stylová charakteristika či status, který mluvčí určité jazykové 

jednotce přiděluje, je subjektivní. Na základě svého subjektivního vnímání vybírá určité 

jazykové prostředky při tvorbě komunikátu jakožto jeho produktor a stejně tak je na základě 

subjektivního vnímání přijímá a interpretuje jakožto recipient komunikátu. Jsme si vědomi 

toho, že kritéria komunikační úspěšnosti nejsou pouze subjektivní a že každé jazykové 

společenství má o nich jakousi více či méně ustálenou a obecně přijímanou představu, která  

je nutná jakožto faktor významně stabilizující společnost. Takovou obecně přijímanou 

představou jsou komunikační normy, které regulují výběr i akceptaci jazykových prostředků. 

Subjektivitou zde míníme to, že uživatelé jazyka sami přisuzují jazykovým prostředkům 

určité stylové charakteristiky, kterými je řadí do některé stylové oblasti, a to na základě své 

subjektivní jazykové zkušenosti. A tato zkušenost se může u různých mluvčích lišit podle 

toho, s jakými komunikáty přicházejí do kontaktu a do jaké míry se řídí komunikačními 

normami. 

 

4.5.2   Nové možnosti empirického výzkumu – jejich výhody i úskalí 

 

Dnešní stav vědeckého poznání a technická vybavenost umožňují využívat nástroje, které 

lingvistika v dřívější době neměla k dispozici a které umožňují zkoumat obě stránky 

komunikačního procesu – produkční i recepční, tedy z pohledu produktora komunikátu (které 

jazykové prostředky vybírá pro určitý typ komunikátu) i z pohledu recipienta. Máme na mysli 

                                                           
38

 Stylovou adekvátností zde míníme, že mluvčí/pisatel užije určitý jazykový prostředek s cílem, aby jeho 

komunikát byl úspěšný a splňoval účel, pro který byl vytvořen.   
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nejen elektronické jazykové korpusy, jejichž zkoumání se soustředí na analýzu produkční 

stránky komunikace, ale i různé druhy testů, které umožňují zkoumání jejích recepčních fází.   

V této souvislosti se řeší obdobná otázka, kterou jsme položili ohledně frekvence a změny 

stylového příznaku: Může mít jazykový prostředek určitou stylovou charakteristiku na 

základě toho, že se objevuje v určitém typu komunikátu? V takovém případě bychom mohli 

mluvit o stylové charakteristice nejen jazykových prostředků, ale i komunikátů a stylová 

charakteristika jazykových prostředků by od ní byla odvozena.
39

 Nebo je styl komunikátu 

určován tím, že se v něm objevuje jazykový prostředek (prostředky) s určitou 

charakteristikou? I v tomto případě se domníváme, že jde o vztah vzájemného ovlivňování a 

že ani zde nemá jedna strana dominantní roli, resp. se dominance může lišit případ od 

případu.  

 

4.5.2.1 Produkční stránka  

Vzhledem k současným technickým možnostem mají lingvisté zabývající se teorií jazykové 

kultury k dispozici rozsáhlé elektronické jazykové korpusy, ze kterých mohou poznávat stav 

současné jazykové normy a na základě zkoumání textů v nich obsažených usuzovat na 

stylovou charakteristiku určitých jazykových prostředků. Analýzou těchto textů získává 

lingvista představu o charakteru spisovné normy, respektive jednotlivých jazykových 

prostředků, z hlediska produktora. Prozatím podobné výzkumy probíhaly spíše se zaměřením 

na dílčí problémy, resp. na jednotlivé jazykové prostředky. Lingvista zadá korpusový dotaz 

(konkrétní slovo či slovní tvar, vazbu, eventuálně pomocí tagů dotaz zaměřený na 

gramatickou formu). Výsledek hledání pak analyzuje na základě toho, v jakých textech, jak 

často, v jakých souvislostech apod. se hledaný jazykový prostředek objeví. Z takové analýzy 

pak usoudí, zda je možné považovat jazykový prostředek za noremní, případně jakou stylovou 

charakteristiku mu lze přisoudit. Podobná analýza se však obvykle nerealizuje na širším 

okruhu jazykových prostředků.  

Jeden ze způsobů, jakým by bylo možné zkoumat stylovou charakteristiku jazykových 

prostředků, nabízí slovníková publikace Frequency Dictionary of Czech. Core Vocabulary for 

                                                           
39

 Tím nemáme na mysli jakýkoli opakovaný výskyt určitého slova, jestliže se v textu užívá, protože jeho denotát 

věcně souvisí s tématem textu, např. jestliže se v návodu na přípravu pokrmu objeví vícekrát sloveso vařit, není 

to důvod pro to, abychom danému lexému (případně danému textu) přisoudili určitou stylovou charakteristiku. 

Máme zde na mysli spíše hromadění určitých (různých) jazykových prostředků.  
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Learners (frekvenční slovník 5000 nejčastějších českých lexémů) autorů M. Křena a F. 

Čermáka (Čermák–Křen, 2010), která je určena nerodilým mluvčím a studentům češtiny jako 

cizího jazyka. Slovník je založen na databázi psaného jazyka SYN a mluveného jazyka 

ORAL vytvořených pracovníky ÚČNK FF UK. Přidělování stylové charakteristiky (v 

terminologii autorů slovníku přidělování indexů, indexování) je založeno na žánrových 

kategoriích jednotlivých textů, které jsou v databázi obsažené. Tyto kategorie byly zobecněny 

na žánr fikce, odborné literatury, publicistiky a žánr spontánního mluveného jazyka 

(ORAL2006 a ORAL2008). Způsob, jakým přistoupili k přidělování stylové charakteristiky 

jednotlivým lexémům, uvádí jako příklad zkoumání produkční stránky spisovné normy M. 

Beneš (v tisku) a popisuje tvorbu žánrových indexů následovně: „[p]ro daný lexém se pro 

každý z vyčleněných textových žánrů vypočítala tzv. částečná automatická redukovaná 

frekvence (částečná ARF) (viz Hlaváčová–Savický, 2002), která eliminuje nežádoucí dopad 

dvou skutečností: (i) faktu, že absolutní počet slov v těchto jednotlivých žánrech není totožný, 

ale různě vysoký, což může ovlivňovat/zkreslovat absolutní frekvenci určitého lexému; a (ii) 

fakt, že určitá slova mohou být v korpusu velmi frekventovaná, ale jejich výskyt může být 

omezen jen na několik málo textů. Jelikož je absolutní počet slovních tvarů v rámci 

vyčleněných textových žánrů odlišný, byla frekvence slov v jednotlivých žánrech 

vyvážena/normalizována vzhledem k 1 mil. textových slov. Tím byl získán údaj o tzv. 

částečné normalizované ARF. Částečná normalizovaná ARF zajišťuje, aby počet výskytů 

daného lexému v různě slovně početných textových žánrech měl pro každý žánr stejnou váhu 

(25 % vypovídací hodnoty). Na základě tohoto vyvážení bylo pak možné sledovat rozložení 

daného lexému v jednotlivých textových žánrech. K tomu sloužil výpočet podílu (i) částečné 

normalizované ARF daného lexému pro daný žánr a (ii) součtu/sumy částečných 

normalizovaných ARF daného lexému ve všech textových žánrech. Byl-li tento poměr pro 

vybraný žánr menší než 5 %, byl daný lexém vzhledem k tomuto žánru označen znaménkem 

mínus; byl-li tento poměr pro vybraný žánr větší než 90 %, byl daný lexém označen vzhledem 

k danému žánru znaménkem plus. Tato procedura se opakovala pro každý ze čtyř 

vyčleněných žánrů. Daný žánrový (textověžánrový) příznak tedy udává, zda je daný lexém v 

daném žánru signifikantně obvyklý (znak + u symbolu pro tento žánr) nebo v daném/daných 

žánru/žánrech signifikantně neobvyklý (znak – u symbolu pro daný žánr). Konkrétním lexém 

lze pak charakterizovat např. jako publicismus, jiný jako typický pro mluvený jazyk atp.“  

Podstatné je, že tímto způsobem lze přiřazovat stylovou charakteristiku automaticky velkému 

počtu jazykových prostředků (v tomto případě lexémů). Tato metoda se zdá dostatečně 
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exaktní pro zkoumání stylové charakteristiky jazykových prostředků. Problematické však je, 

že používá jiné rozdělení do stylových oblastí než dosavadní stylistika a jazyková kultura. 

Nepracuje s tradičními pojmy knižnosti, hovorovosti apod., ale vytváří si nové, žánrově 

podmíněné kategorie, které se jeví pro podobné zkoumání jako výhodnější. Nepohybujeme se 

již pouze v oblasti jazykové normy, ale v oblasti norem stylových (viz 4.1.1.1). Abychom 

mohli určit prvek stylově signifikantní pro určitý žánr, je třeba identifikovat tento žánr (resp. 

roztřídit texty na základě toho, do kterého žánru by měly patřit) a analyzovat jazykové 

prostředky v něm obsažené a porovnávat je s ostatními žánry. V případě dosavadních 

kategorií v rámci útvarové stratifikace (knižnost, hovorovost apod.) by identifikace textů 

spadajících do určité kategorie byla velmi obtížná, ne-li nemožná (které texty hodnotit jako 

knižní, hovorové apod.?).
 40

   

Nabízí se tedy dvě cesty: (a) Propracovat žánrovou či stylovou identifikaci textů tak, abychom 

mohli při stylové charakteristice prvků používat stávající rozdělení, nebo (b) pozměnit 

kategorizaci podobným způsobem, jako to udělali autoři zmíněného slovníku. V případě (a) 

nastává už výše zmíněný problém charakterizace celých textů jako knižních, hovorových, či  

snad dokonce bezpříznakových
41

. V případě (b) zase vyvstává problém, že určíme-li jazykový 

prostředek na základě textově žánrové charakteristiky jako typický pro beletrii, publicistiku 

apod., ztrácí se informace o jeho stylové charakteristice: Jazykový prostředek, který má 

statisticky signifikantní výskyt v oblasti publicistiky, může být z hlediska normy knižní, 

hovorový či bezpříznakový. I v tomto případě by proto bylo nutné klasifikaci důkladně 

propracovat na základě toho, co chceme o jazykovém prostředku zjistit.    

V souvislosti se zkoumáním produkční stránky pomocí elektronických databází je třeba 

připomenou i úskalí těchto korpusů, o kterém jsme se už zmiňovali v úvodní kapitole: Při 

takovém zkoumání konstruujeme normu na základě pouze vybraných zdrojů, což je logické, 

protože nikdy nebudeme mít k dispozici všechny komunikáty. Jde tedy především o to, jaké 

texty a v jakém rozsahu korpusy zahrnují. Korpusová analýza totiž může často odrážet spíše 

stav daného korpusu, než stav jazykové normy, respektive úzu. Zejména pokud neobsahuje 

dostatečné množství dat a různé typy textů ve vyváženém poměru.  

                                                           
40

 Můžeme si zde klást otázku po způsobech určení jednotlivých žánrů a po míře vágnosti jejich charakteristik. 

Přesto však se nám jeví jako jednodušší identifikovat např. odbornou literaturu, či publicistický text než se 

pokoušet určovat text knižní či hovorový apod. 
41

 Samotné spojení bezpříznakový text/komunikát se nám jeví jako nesmyslné. Snad by se dalo uvažovat o 

jemnější klasifikaci textů na více kategorií, které by pak souhrnně spadaly do skupiny textů užívaných 

v prestižních komunikačních situacích, u kterých se předpokládá užívání jazykových prostředků stylově 

bezpříznakových (např. texty administrativní, odborné apod.). 



 

 

68 

 

Často se také uvádí, že texty
42

, které korpusy obsahují (např. Český národní korpus), jsou 

problematické v tom, že jde o texty, které prošly korekturami, protože byly publikovány. 

Proto neodrážejí to, co produktor skutečně napsal, tedy považoval za stylově adekvátní pro 

svůj komunikát, ale to, co v textu zůstalo po zásahu korektora (sekundární kodifikace 

jazykových redakcí).  

 

Dalším problematickým aspektem při práci s korpusem je skutečnost, že zadáme-li určitý 

dotaz, již a priori přistupujeme k materiálu s určitou představou. Lingvista nehledá 

v jazykovém materiálu jev, o němž neví, že vůbec existuje. Většinou na základě svých 

zkušeností zjistí, že by bylo záhodno určitý jazykový prostředek nebo určitou problematiku 

blíže prozkoumat, a na základě toho zadá korpusový dotaz. V oblasti jazykové kultury jde 

nejčastěji o ověření noremního statusu, stylové charakteristiky určitého jazykového 

prostředku, kterou pokládá za problematickou
43

. Nelze získat výsledek, aniž bychom zadali 

konkrétní dotaz. V této souvislosti lze zmínit tzv. lingvistiku (či přístup) corpus based (badatel 

si v korpusu ověřuje svůj apriorní předpoklad) a corpus driven (badatel až ex post vyvozuje 

závěry z dat v jazykovém korpusu nalezených). Znovu ale připomínáme, že už samotné 

zadání dotazu je podmíněno apriorním předpokladem. V případě zkoumání stylové 

charakteristiky je tímto předpokladem, že určitý jazykový prostředek se lingvistovi jeví jako 

problematický. (Pokud se nesetká s takovým prostředkem, nebude jej v korpusu ani hledat.) 

 

4.5.2.2 Recepční stránka 

Při zkoumání recepční stránky jazykové normy je zapotřebí spolupráce s psycholingvistikou a 

využívání nástrojů, které nabízí pro zkoumání toho, jak na uživatele jazyka určité jazykové 

prostředky působí. V takových výzkumech se klade (nebo spíše měl by se klást) největší 

důraz na důsledné oddělování názorů na jazyk a postojů k němu (respektive k jednotlivým 

jazykovým prostředkům), které mluvčí prezentují, a jejich skutečného jazykového chování, 

v tomto případě nikoli produkování textů, ale reakce na ně a na jazykové prostředky, které 

obsahují. Na tento rozdíl upozornil už F. Daneš (1979, s. 82). O metodách výzkumu, které se 

                                                           
42

 V tomto případě máme zde na mysli databáze psaných textů. 
43

 Zde je třeba vyzdvihnout význam jazykověporadenské činnosti pro lingvistické zkoumání. Nejde jen o službu 

lingvistů veřejnosti. Užitek je oboustranný, protože právě tazatelé jazykové poradny často upozorňují lingvisty 

na zajímavé a podnětné jevy, které je třeba podrobit důkladnému zkoumání. I předkládaná práce byla praxí 

v jazykové poradně částečně inspirována.  
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snaží eliminovat deklarované postoje k jazyku, jakým je např. tzv. metoda spojitých masek, 

psal v poslední době např. J. Chromý (2005). 

Vedle písemných dotazníků lze v dnešní době využívat elektronických nástrojů, které 

umožňují sofistikované způsoby testování uživatelů jazyka. Existuje více metod, které lze pro 

podobné testování použít, ať už zaměřených přímo na jazyk, nebo u kterých případně lze 

proceduru přizpůsobit lingvistickému zkoumání. Metodu, o které lze v této souvislosti 

uvažovat a kterou zde zmíníme jako příklad, je tzv. word monitoring task (rozpoznání 

cílového slova). Tuto metodu popsal např. M. Beneš (v tisku). Více o tom Marslen-Wilson – 

Tyler, 1980; Tyler – Marslen-Wilson, 1981; Tyler, 1987 a F. Smolík (v tisku). 

Účastník experimentu má při četbě různě dlouhého textu zobrazeného na monitoru počítače 

stisknout dané tlačítko v okamžiku, kdy identifikuje cílové slovo. Před tímto cílovým slovem 

je však v textu určitý jazykový prostředek, který může ovlivnit reakční dobu, která trvá, než 

účastník testu identifikuje dané cílové slovo. Celý test je založen na předpokladu, že delší 

reakční čas, který následuje po určitém jazykovém jevu, je důkazem toho, že zpracování 

tohoto jevu je pro recipienta psychicky náročnější. V tomto testu jde o syntaktické struktury, u 

kterých to znamená, že jsou po syntaktické stránce složitější. Pro zkoumání normy bychom 

mohli předpokládat, že mentální zpracování jazykového prostředku, který bude v daném textu 

obsažen jako nenoremní, respektive nenáležitý či problematický apod., bude trvat déle, 

protože se nad ním recipient pozastaví (nebude jej vnímat v dané komunikační situaci jako 

bezpříznakový). Stejným způsobem by šlo postupovat i při zjištění stylového příznaku.
44

 Na 

rozdíl od korpusových nástrojů, které jsou schopné zpracovat (indexovat) velké množství dat 

automaticky, je u tohoto typu testu problematické, že se testují jednotlivosti. Abychom tedy 

mohli provést určité zobecnění, museli bychom provést tento test na dostatečně vysokém 

počtu jazykových prostředků v různých kontextech a s dostatečným množstvím probandů.  

Všechny tyto aspekty vyžadují důkladnou analýzu, kterou je třeba provést dříve, než se 

rozhodneme takový test použít. 

 

                                                           
44

 Pro zjišťování stylového příznaku nebyl tento test dosud použit, proto by bylo nutné nejprve ověřit, zda 

uvedené předpoklady platí a zda je tento experiment pro oblast jazykové kultury validní, tzn. jestli zjišťuje to, 

k čemu je určen.    
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4.6 Závěr 

 

Koncept centra a periferie se jeví v oblasti teorie jazykové kultury jako velmi užitečný. 

Umožňuje postihnout systém dynamicky – ukazuje ho v pohybu ve vývoji, nikoli staticky. 

Teorie centra a periferie a chápání jazyka jako otevřeného systému systémů obecně pomohly 

rozšířit předmět normy nejen na jazykové prostředky, ale i na pravidla a zákonitosti jejich 

spojování a užívání. Zároveň měla tato teorie vliv i na chápání variantnosti normy, o které se 

začalo uvažovat jako o přirozené vlastnosti normy, která není nežádoucím faktorem, ale je 

důležitým prostředkem jejího vývoje.  

Koncept centra a periferie je podle našeho názoru vhodnou pomůckou i pro popis stylových 

charakteristik jazykových prostředků a jejich posunů v normě. Může sloužit i 

k analýzám jazykověkulturním a stylistickým, pokud ke kritériím dosud přisuzovaným centru 

a periferii a spojeným s vnitrojazykovým systémem přidáme i hledisko stylové příznakovosti 

a bezpříznakovosti, obecně řečeno stylovou charakteristiku, který uživatelé jazyka danému 

prostředku přisuzují. 

Abychom mohli stylovou charakteristiku jazykového prostředku určit (případně konstatovat 

její pohyb, změnu), je potřeba mít k dispozici empirická data. Ta lze v dnešní době získávat 

z elektronických korpusů (a zkoumat tak produkční stránku procesu komunikace) nebo 

prostřednictvím speciálních testů a experimentů (a analyzovat tak recepční stránku). Tyto 

metody (i při vědomí jistých problémů, které se v souvislosti s nimi mohou objevit) jsou 

podle našeho názoru podstatnou částí budoucích výzkumů v oblasti teorie jazykové kultury.   

I přes významné možnosti, které lingvistice dávají nové nástroje pro získávání empirických 

dat, stále jsou v této oblasti především teoretické problémy, které samotná empirie nemůže 

vyřešit a které souvisejí se samotným pojímáním teorie jazykové kultury a se zkoumáním 

jazykové normy. K některým z nich jsme vyjádřili z hlediska konceptu centra a periferie, 

přesto však zůstává nemálo problematických aspektů a otevřených otázek, které vyžadují 

další zkoumání a které jsme zde nabídli jako podněty k diskusi.  
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5 Centrum a periferie v systému feminin – kolísání mezi 

paradigmaty „žena“ a „růže“ 

5.1 Úvod 

 

V této kapitole se zaměříme na to, jakým způsobem bychom mohli koncept centra a periferie 

využít při analýze kolísání mezi dvěma deklinačními typy feminin. Použijeme je jako příklad 

jazykových jednotek, které se pohybují mezi periferiemi dvou kategorií, v tomto případě 

deklinačních paradigmat jakožto dílčích systémů (subsystémů) tvořených jednotkami stejného 

typu.  

 

5.2 Popis deklinačních typů 

 

Některá feminina patřící z čistě formálního hlediska svou koncovkou -a pod skloňovací typ 

„žena“ mají v úzu v určitých pádech buď dubletní koncovky obou vzorů, nebo pouze tvary 

vzoru „růže“. Z opačného směru však ke kolísání nedochází. Jména zakončená 

samohláskovým písmenem -e tendenci k přechodu pod tvrdý skloňovací typ „žena“ nejeví. 

Můžeme pouze nalézt několik málo feminin, která mají dvě samostatná skloňovací 

paradigmata podle obou vzorů daná zakončením v Nsg. U některých z nich není žádný 

významový rozdíl (studna – studně, rája – ráje), u jiných došlo či dochází k významovému 

odlišení obou variant (berla – berle, konzola – konzole).
 45

   

V případě kolísání mezi skloňovacími paradigmaty či mezi jednotlivými pádovými 

koncovkami dochází k přechodu mezi deklinačními typy obvykle jedním směrem a v oblasti 

morfologické periferie, na které substantiva kolísají, je tedy
46

 jeden skloňovací typ v dané fázi 

vývoje dominantní, progresivní. Znamená to, že substantiva (v tomto případě feminina), která 

kolísání podléhají, jeví tendenci přecházet pod dominantní z obou skloňovacích typů.
47

 

                                                           
45

 Rozdíl není kodifikovaný, ale v úzu se projevuje, viz Smejkalová, 2004. 
46

 Nikoli ovšem vždy, viz oddíl 3.3.3.  
47

 Výjimku v tomto případě tvoří některá feminina zakončená v Nsg na -a, které mají v některých pádech tvary 

podle vzoru „růže“, ty se však vyskytují pouze v nářečích, např. Nsg mísa, koza – Gsg míse, koze (Český 

jazykový atlas 4, 2002). 
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V této kapitole popíšeme na základě různých parametrů morfologický vývoj mezi těmito 

dvěma skloňovacími typy. Který ze skloňovacích typů je zde dominantní, jaké faktory hrají 

roli při distribuci jednotlivých koncovek: sémantické rozdíly, frekvence v úzu, přináležitost 

mezi apelativa či propria, hláska či skupina hlásek předcházející koncovce apod.  

Mezi tzv. tvrdým vzorem „žena“ a tzv. měkkým vzorem „růže“ kolísají feminina, ve kterých 

koncovému -a v prvním pádě jednotného čísla předchází na konci tvarotvorného základu (i) 

měkká souhláska (skica, káča, Naďa, Máňa, gejša, sója, Troja, Levoča, Dobrudža) nebo (ii) 

samohláska e, i, u, o (idea, trachea, Andrea, Korea, Odyssea, Alexandria, Nikaragua, 

Samoa). U druhého typu se ve fonické podobě v některých nepřímých pádech mezi koncovku 

a tvarotvorný základ zakončený samohláskou vsouvá měkká souhláska j. Vedle malé skupiny 

apelativ, převážně slov cizího původu, se jedná zejména o propria: antroponyma či toponyma. 

Tato skupina podstatných jmen není v češtině příliš početná a v běžném úzu se jí neužívá 

příliš často. Pravděpodobně právě proto, že se až na výjimky jedná o slova cizího původu a 

nepříliš frekventovaná, nejsou si uživatelé češtiny vždy jisti, ke kterému skloňovacímu typu 

slovo přiřadit a jaké pádové tvary použít. I tato nejistota může z velké části přispívat 

k rozkolísanosti mezi těmito deklinačními typy a ovlivňovat jejich morfologický vývoj.   

Východiskem pro porovnání úzu s jazykovými příručkami jsou údaje uvedené ve dvou 

mluvnicích, a to v  akademické Mluvnici češtiny 2 (1987), dále jen MČ2, v Příruční mluvnici 

češtiny (1995), dále jen PMČ, z údajů ve Slovníku spisovné češtiny (1994), dále jen SSČ, 

v Pravidlech českého pravopisu (1993), dále jen PČP, a v Novém akademickém slovníku 

cizích slov (2005), dále jen NASCS. Jako zdroj jazykového materiálu byly použity údaje z 

Českého národního korpusu (SYN2010) a internetového vyhledávače Jyxo
48

. V některých 

případech byly k dispozici pouze údaje z internetových textů, protože vzhledem k řídké 

frekvenci zkoumané skupiny podstatných jmen elektronický jazykový korpus neobsahoval 

žádné příklady či pouze tvar Nsg. Tvary Nsg nejsou do analýzy zahrnuty, protože v jejich 

tvarech se kolísání neobjevuje. Tvary Vsg rovněž nejsou součástí analýzy, protože kromě 

antroponym se v úzu nevyskytují, a nemohli bychom tedy srovnat všechny funkčně vydělené 

kategorie (apelativa, toponyma, antroponyma). U antroponym a toponym jsou analyzovány 

pouze tvary singuláru. Přestože lze výskyt plurálových tvarů u těchto jmen ojediněle nalézt 

(Máme ve třídě dvě Andrey. Obě Koreje se na smlouvě dohodly), jsou to případy výjimečné a 

počet výskytů takových tvarů je minimální. Proto neumožňuje podrobnější analýzu 

                                                           
48

 Adresa: www.jyxo.cz. Doklady pro tuto kapitolu byly vyhledány v časovém rozmezí září 2010 – prosinec 

2010. 
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eventuálního morfologického vývoje. Zahrnuta dále nejsou jména, která mohou mít dva 

odlišné tvary v nominativu singuláru podle vzoru „žena“ i „růže“, protože tato jména pak 

tvoří dvě samostatná odlišná paradigmata, přestože v úzu pisatelé koncovky občas 

v jednotlivých pádech zaměňují a neužívají důsledně pádové tvary jednoho zvoleného 

paradigmatu (např. rája – ráje, studna – studně, konzola – konzole).  

Výzkum se týká pouze grafické formy, nikoli fonické (nejsou zahrnuty doklady z mluvených 

korpusů). Pokud však vyjdeme z faktu, že fónická stránka jazyka je primární a grafická ji 

zaznamenává v písemné formě (tedy je sekundární), pak lze předpokládat, že výsledky 

výzkumu psaného úzu zde uvedené jsou víceméně odrazem situace v úzu mluveném (může se 

lišit pravopisná podoba, ale volba koncovek na základě výslovnosti daného slova je 

pravděpodobně stejná v obou formách). 

 

5.3 Co uvádějí mluvnice 

Mluvnice dělí jména kolísající mezi deklinačním typem „žena“ a „růže“ do několika skupin 

podle toho, do jaké míry se přiklánějí k jednotlivým deklinačním typům, tj. nakolik zůstávají 

v rámci tvrdého paradigmatu daného koncovkou -a v Nsg a nakolik se přiklánějí k měkkému 

vzoru „růže“. To je dáno tím, která hláska, resp. písmeno v nich předchází koncovému -a 

v Nsg a rovněž tím, zda jde o apelativum, anebo o proprium.  

Jména, ve kterých je tvarotvorný základ zakončen souhláskovým písmenem, se dělí do dvou 

skupin, a jména, ve kterých je zakončen samohláskovým písmenem, se dělí do skupin tří. 
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5.3.1 Jména s tvarotvorným základem zakončeným souhláskovým 

písmenem  

                 

                            2.1.1                     2.1.2 

sg pl sg pl 

 

   

  

 

 

 

 

1 
Moravská varianta (MČ2). 

2
 Koncovku -i uvádějí pouze PČP, a to pro femininum sója a papája. 

 

5.3.1.1 První skupinu tvoří jména, která se od základního vzoru „žena“ liší pouze pravopisně. 

To znamená, že v pádech, kde podle vzoru „žena“ má mít podstatné jméno koncovku -y (ženy: 

Gsg, Npl, Apl), je u této skupiny v koncovce -i, protože mu předchází měkké souhláskové 

písmeno. V ostatních pádech se tvary shodují s tvrdým vzorem „žena“. Sem patří podle PMČ 

jména zakončená na -ca, -ča, -ďa, -ňa, -ša, která tvoří tzv. podtyp „skica“ (skica, káča, Naďa, 

Máňa, gejša)
49

. MČ2 k tomu dodává, že „vedle pravidelné koncovky -e proniká do Dsg a Lsg 

koncovka -i (moravská), a to u apelativ i rodných jmen“ (MČ2, 1987, s. 326).  

 

5.3.1.2 Do druhé skupiny patří jména zakončená na -ja (obecná či vlastní) a místní jména 

zakončená na -ča, -dža, -dza, -ňa (sója, Troja, Levoča, Dobrudža, Prievidza, Lubochňa). Pro 

ta mluvnice vyhrazují jako deklinační vzor femininum „sója“ a uvádějí, že podle vzoru „žena“ 

mají tvary pouze v nominativu, akuzativu, vokativu a instrumentálu sg. Další pády (sg. i pl.) 

mají pádové koncovky podle vzoru „růže“. Na rozdíl od mluvnic připouštějí PČP z r. 1993 

                                                           
49

 O statusu c jako měkké souhlásky viz např. Adam, 2003. 

N -a    -i -a  -e 

G -i  -0 -e/-i
2 

-í 

D -e/i
1
  -ám -i -ím 

A -u -i -u -e 

V -o -i -o -e 

L -e/i
1
 -ách -i -ích 

I -ou -ami -ou -emi 
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v Gsg jako rovnocennou i koncovku -i (sóji). Nelze tedy mluvit o femininu „sója“ jako o 

vzoru pro tuto druhou skupinu jmen, protože se samo v Gsg vymyká dubletními koncovkami 

oběma vzorům. Tento posun u jména chápaného jako vzorové pro tento deklinační typ se 

následně projevuje i u dalších jmen, která pod něj spadají (papája). Z čistě formálního 

hlediska se tedy nabízí otázka, zda jako vzorové substantivum pro tento typ nezvolit jiné 

jméno, u kterého je stále kodifikováno paradigma odpovídající tomuto typu, jak jej popisují 

mluvnice, či naopak na základě změny v kodifikaci tohoto jednoho feminina vybraného jako 

reprezentativní, jako prototyp, pozměnit popis této skupiny substantiv jako celku a 

kodifikovat tento posun i u ostatních feminin tohoto typu. Následující analýza distribuce 

pádových koncovek, kterou jsme provedli, se přiklání k druhému řešení (viz dále).    

 

5.3.2 Jména s tvarotvorným základem zakončeným samohláskovým 

písmenem 

   

                             2.2.1        2.2.2        2.2.3 

sg pl sg pl sg pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Koncovka -eji pro osobní jména podle MČ2.  

2 
Dublety -ei/ee pouze pro osobní jména zakončená na -ea (Andrea, Lea, Rea) podle SSČ a PČP a a tvar trachei 

podle PČP. 

3 
Pro dvouslabičná osobní jména zakončená na -ia (Lia, Ria) podle SSČ dublety -ii/ie, podle PČP pouze -ii. 

 

N -ea  -ey/eje -ia  -ie -ua  -uy 

G -ey/eje/eji
1
 -ejí -ie/ii

3 
-ií -uy  -uí 

D -eji/ei/ee
2
 -eám/ejím -ii -iím -ui  -uám 

A -eu -ey/eje -ii -ie -uu -uy 

V -eo -ey/eje -ie/ii
3
 -ie -uo -uy 

L -eji/ei/ee
2
 -eách/ejích -ii -iích -ui -uách 

I -eou/ejí -eami/ejemi -ií -iemi -uou -uami 
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5.3.2.1 Do první skupiny feminin, v nichž před koncovkou -a v Nsg předchází samohláska, se 

řadí jména zakončená na -ea. Pro ta mluvnice vyčleňují tzv. deklinační podtyp „idea“ (idea, 

chorea, Andrea, Korea, Odyssea). Tato jména v některých pádech mohou mít dubletní 

podoby podle obou základních vzorů, v jiných pouze podle jednoho z nich, v některých 

případech s vkladným -j-. Z tabulky je patrné, že tato jména jsou tvarově nejvíce rozkolísaná. 

Dubletní podoby jsou možné v Gsg (idey i ideje) a Isg (ideám i idejím). V Dsg a Lsg jsou 

v mluvnicích uvedeny pouze tvary podle vzoru „růže“ (ideji) a v Asg tvar pouze podle vzoru 

„žena“ (ideu). V plurálu jsou podle mluvnic možné dubletní tvary ve všech pádech kromě 

Gpl, ve kterém se užívá pouze tvar podle vzoru „růže“: idejí. Od základního vzoru se liší 

osobní jména, u kterých kodifikační příručky připouštějí i další pádové tvary (viz tabulka).  

 

5.3.2.2 Druhou skupinu tvoří jména zakončená na -ia (např. Alexandria). Tato jména mají 

podle mluvnic kromě Nsg všechny pádové koncovky podle vzoru „růže“. 

 

5.3.2.3 Pro třetí skupinu, do které patří jména zakončená na -ua, byl vytvořen tzv. podvzor 

„Nikaragua“. U těchto jmen se také tvary liší podle jednotlivých pádů, ale na rozdíl od 

předchozího typu se u něj v grafické podobě neobjevuje vložené j, přestože v podobě fónické 

se užívá: [nikaraguji].  Tato jména mají v Nsg, Gsg, Asg a Isg podle vzoru „žena“ a tvary Dsg 

a Lsg podle vzoru „růže“, avšak na rozdíl od předchozího typu jsou tzv. měkké varianty 

(podle vzoru „růže“) bez vkladného -j-. V plurálu zachovávají koncovky vzoru „žena“ pádové 

tvary nominativu, dativu, akuzativu, lokálu a instrumentálu. Pouze v Gpl se užívá tvar podle 

vzoru „růže“, opět bez vkladného -j- (viz tabulka).  

 

5.4 Současný stav v úzu v porovnání s jazykovými příručkami 

5.4.1 Metody analýzy 

 

Analýza kolísání mezi deklinačními typy „žena“ a „růže“ je založena na frekvenci výskytů 

jednotlivých pádových tvarů zkoumaných feminin. Přehled frekvence tvarů je rozdělen podle 

písmena zakončujícího tvarotvorný základ před pádovou koncovkou Nsg. V tabulkách jsou 
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v prvním sloupci vždy uvedeny tvary podle vzoru „žena“, ve druhém podle vzoru „růže“, 

v dalších sloupcích pak eventuální další, méně frekventované doložené možnosti (od obou 

základních tvarů podle tvrdého a měkkého vzoru se odlišují pouze pravopisně; z hlediska 

fonického se jiné koncovky než vzoru „žena“ či „růže“ neužívají). Tučně je vytištěn vždy tvar 

s nejvyšší frekvencí. Před každým tvarem jsou uvedena dvě čísla oddělená lomítkem. Ta 

označují počet nalezených výskytů daného tvaru. První číslo před lomítkem označuje počet 

výskytů v ČNK, číslo za lomítkem označuje počet internetových výskytů. Tyto dva údaje jsou 

odděleny, protože oba zdroje se od sebe liší nejen počtem výskytů, ale i typem textů, ve 

kterých se objevují. ČNK obsahuje texty oficiálně publikované, které prošly redakční úpravou 

a korekturami, což má vliv na pádové tvary, které v nich lze najít, protože mohou být 

opraveny na ty, které odpovídají současné kodifikaci. Naopak internetové výskyty pocházejí 

do velké míry od běžných uživatelů jazyka, nejsou vždy opravené profesionálním korektorem 

či redaktorem a často nemají ambici respektovat kodifikační příručky, proto poskytují odlišný 

obraz a také větší množství různých variant pádových tvarů, které autoři často sami vytvořili 

podle své představy o správnosti daného pádového tvaru. 

Vzhledem k velkému počtu výskytů nalezených pomocí internetového vyhledávače jsme 

zvolili v některých případech výpočet pomocí procent. U tvarů, jejichž počet přesáhl tři sta  

výskytů, byl zbylý počet určen na základě procent: Procentuální distribuce pádů u 

jednotlivých tvarů byla přizpůsobena zbylému počtu výskytů. Jestliže např. tvar (respektive 

pravopisná podoba) ideji byl v rámci prvních 300 výskytů v 155 případech Dsg, v 140 

případech Lsg a v 6 případech Gsg, bylo vypočítáno procentuální zastoupení těchto tvarů a 

počet procent byl pak převeden na celkový počet 5 346 výskytů tohoto tvaru a tato výsledná 

čísla jsou uvedena v tabulkách  (s obvyklým způsobem zaokrouhlování desetinných čísel). 

  

5.4.2 Jména zakončená na -ea 

5.4.2.1  Idea 

Toto substantivum je vyčleněno jako samostatná skupina, protože se poněkud odlišuje od 

ostatních zkoumaných apelativ zakončených na -ea. Důvodem je patrně to, že na rozdíl od 

nich nejde o odborný termín a toto slovo je chápáno jako běžné a pevně ukotvené v české 

slovní zásobě a českém morfologickém systému (důkazem je fakt, že právě idea je v 

mluvnicích uváděna jako skloňovací vzor pro tento typ feminin). Jeho vysoká frekvence 
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v běžném úzu (ostatní apelativa mají mnohem menší počet výskytů; viz dále) následně 

ovlivňuje paradigma v tom smyslu, že kodifikované podoby jsou pro uživatele známější a 

přirozenější a mají v úzu největší počet výskytů z možných nalezených tvarů.  

IDEA 

sg 

G 7/1487 – idey 335/6850 – ideje -/431 – idei  -/108 – ideji  

D  67/2754 – ideji 1/335 – idei 1/- – idey 

A 411/18840 – ideu -/54 – ideji   

L  42/2484 – ideji 3/287 – idei   

I 192/11664 – ideou 29/3096 – idejí -/2 – ideí   

 

pl 

N 1/106 – idey 192/30334 – ideje -/3 – idei  

G  414/238 – idejí 12/130 – ideí  

D 24/1223 – ideám 56/2096 – idejím  

A -/125 – idey 190/11253 – ideje -/2 – idei 

L 10/960 – ideách 39/1616 – idejích  

I 33/1715 – ideami 77/5830 – idejemi  

 

 

Obě tabulky se singulárovými a plurálovými formami ukazují, že pádové tvary tohoto 

feminina uváděné v mluvnicích se v některých aspektech liší od reálného úzu. Tvrdé formy 

výrazně převažují v Asg a Isg. Zatímco v Asg je to podle mluvnic jediná možná forma, v Isg 

lze užít obě – podle měkkého i tvrdého vzoru. Přesto je v úzu koncovka tvrdého vzoru 

mnohem častější (viz rozdíl v počtu výskytů). Naopak v Gsg ze dvou možných variant 

převažuje tvar měkký podle vzoru „růže“. Stejně jako v Dsg a Lsg, kde ovšem tyto podoby 

jsou podle kodifikace jediné možné. Toto schéma rozdílné distribuce koncovek obou 

paradigmat v jednotlivých pádech se víceméně opakuje i u dalších zkoumaných feminin, jak 
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bude patrné v dalších tabulkách: V Asg a Isg zůstávají obvykle tvrdé tvary, naopak Dsg a Lsg 

mají mnohem větší tendenci přebírat koncovky měkkého vzoru. U Gsg se podobná 

převažující tendence směrem k určitému vzoru nepotvrdila a tvary se liší v závislosti na 

různých faktorech (viz níže).  

V plurálu mají jednoznačnou převahu tvary podle vzoru „růže“, přestože mluvnice připouštějí 

ve všech pádech kromě Gpl dublety. I tato tendence se projevuje u většiny zkoumaných 

feminin (viz níže). 

Důležité je zdůraznit, že přestože se některé nalezené výskyty měkkých tvarů objevují bez 

vkladného j, tvary s vkladným j, jak je uvádějí mluvnice, jednoznačně převažují. Hláska j se 

v těchto tvarech vyslovuje, a proto se následně objevuje i v grafické podobě, přestože 

v základním tvaru Nsg není. Je to další důkaz toho, že slovo je všeobecně známé a používané 

a je vnímáno uživateli češtiny jako běžné. Hláskovou změnu v nepřímých pádech tedy, zdá se, 

uživatelé nevnímají jako výraznou překážku pro identifikaci základní podoby jména. 

V dalších zkoumaných lexémech tohoto typu už vkladné j zdaleka není tak časté, přestože se 

objevuje ve výslovnosti a je uváděno jako kodifikovaný tvar v mluvnicích. 

 

5.4.2.2 Ostatní apelativa 

Jako příklady dalších feminin jsme zvolili tři lexémy: dva odborné termíny (trachea, 

amenorea) a název měny (guinea).  

TRACHEA 

sg 

G 9/625 – trachey  -/8 – tracheje   

D  -/34 – trachei   

A 2/84 – tracheu     

L -/11 – trachee  1/9 – trachei  1/- – tracheji 1/- – trachea 

I 4
1
/113 – tracheou     

1 
1 doklad je tracheu, ale z kontextu je zřejmé, že jde o překlep a správně má být tracheou. 
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pl 

N -/4 – trachey  1/247 – tracheje -/1 – trachee  

G  -/30 – trachejí  

D    

A  1/2 – tracheje  

L    

I  1/5 – trachejemi  

 

 

AMENOREA:  

G 1/151 – amenorey      -/18 – amenorei  

D -/7 – amenoree  -/7 – amenorei  

A -/91 – amenoreu   

L -/10 – amenoree  -/5 – amenorei  

I -/102 – amenoreou   

 

 

GUINEA  (měna)                                                                                                                                                                      

sg 

G 2/- – guiney 1/- – guineje 

D   

A 7/122 – guineu  -/26 – guinei
1
  

L   

I   

1
 Jeden zdroj. 

 

pl                                                                                  

1
 Většina dokladů jako název knihy Tři guineje 

(Three   Guineas) od V. Woolfové. 

 

N 2/- – guiney 11/244 – guineje
1
 

G  34/285 – guinejí 

D  17/104 – guineje
1
 

A   

L  13/- – guinejích
1
 

I -/2 – guineami 2/4 – guinejemi
1
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Porovnáme-li tabulky výskytů pádových tvarů těchto tří feminin s tvary podstatného jména 

idea, vidíme zde odlišnosti. Přestože v některých případech je počet výskytů či rozdíl mezi 

nimi příliš malý na to, abychom jej mohli brát jako směrodatný či jednoznačný (viz Lsg 

trachee – trachei, Dsg amenoree – amenorei), může naznačovat obecnou tendenci v tom 

smyslu, že v singuláru převažují tvary podle vzoru „žena“, a to nejen v akuzativu a 

instrumentálu, ale i v ostatních pádech. A v měkkých tvarech podle vzoru „růže“ dávají 

uživatelé přednost podobám bez vkladného j. Může to být způsobeno tím, že až na 

substantivum guinea
50

 se jedná o cizí odborné termíny, které nejsou pro uživatele češtiny 

běžně známé, a proto patrně tvoří pádové tvary pouhým přidáním příslušné pádové koncovky 

k základu slova bez jeho rozšíření o vkladné j, přestože se tato hláska ve vyslovované podobě 

objevuje (amenoree [amenoreje]). Volí tedy takovou pravopisnou formu, která podobu 

substantiva příliš nepozměňuje a z níž je co nejsnáze odvoditelná základní podoba v Nsg. Pro 

mluvčího neznalého tohoto termínu by Nsg od pádových tvarů s vkladným j mohl být 

hypoteticky i *amenoreje či *amenorej) (srov. orchidea – orchidej; epopej – epopeje – 

epopeja apod.).  

Tvary plurálu však podobnou tendenci neprojevují a stejně jako v případě substantiva idea 

přebírají tvary měkkého vzoru „růže“ včetně vkladného -j-. Lze tak ale usuzovat pouze podle 

několika málo nalezených výskytů. Až na Gpl tracheje a Npl a Gpl guineje a guinejí je totiž 

počet nalezených tvarů minimální (což je dáno lexikálním významem a neobvyklostí 

zkoumaných slov). 

 

5.4.2.3 Antroponyma 

Jako příklady antroponym jsou vybrána jména Andrea (příklad běžného tříslabičného jména), 

Lea (příklad dvouslabičného jména) a dvě antická jména Galatea a Medea
51

 (poslední z nich 

zejména pro možné porovnání latinské podoby zakončené na -ea s řeckou zakončenou na       

-eia). 

 

 

                                                           
50

 V NASCS je u hesla guinea uvedena výslovnost [giní], s tou jsme se však dosud v praxi nesetkali. 
51

 Antická jména mají kodifikovanou pravopisnou podobu uvedenou v Pravidlech českého pravopisu (Academia, 

Praha 1993), ale do této práce jsou zahrnuty všechny pravopisné podoby, které se v úzu vyskytují bez ohledu na 

rozdíl v kvantitě (Medea i Médea). 
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ANDREA 

sg 

G 77/5683 – Andrey -/12 – Andreje  -/5219 – Andrei  

D 24/2129 – Andree 20/125 – Andrei  -/277 – Andreje  

A 74/6602 – Andreu   

L 3/551 – Andree -/105 – Andrei  -/138 – Andreje  

I 73/7800 – Andreou   

 

 

LEA:  

G 9/1248 – Ley   1/220 – Lei  

D 9/28 – Lee  -/11 – Lei 

A 31/1236 – Leu   

L 2/6 – Lee  -/6 – Lei 

I 14/952 – Leou  -/2 – Leí  

 

 

GALATEA 

G 1/26 – Galatey   

D -/4 – Galatee   

A 1/16 – Galateu   

L -/5 – Galatee  -/2 – Galatei  -/1 – Galateje
1
 

I 1/12 – Galateou   

1
 Text v obecné češtině. 
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MEDEA/MÉDEA 

G 18/306 – Medey  -/53 – Medei 

D 1/14 – Medee -/37 – Medei 1/- – Medeji 

A 12/586 – Medeu    

L 7/18 – Medee  1/34 – Medei  

I 5/172 – Médeou    

 

 

Podle údajů v tabulkách je zřejmé, že osobní jména se užívají převážně ve tvarech podle 

tvrdého skloňovacího vzoru „žena“, a to bez vkladného j dokonce i v Dsg a Lsg, kde je ve 

fonické podobě žádoucí pro pohodlnější výslovnost (Andree: [andreje] x [andree]). Zakončení 

-ee je uvedeno jako možné pouze v SSČ a PČP; mluvnice je dosud nepřipouštěly. Přesto 

v úzu, jak je patrné z tabulky, tato pravopisná podoba jednoznačně převažuje. Zatímco u 

jména Andrea se vyskytují v menším množství i tvary s vkladným j, u ostatních jmen tomu 

tak není vůbec.
52

 Důvod je patrně podobný jako v případě odlišnosti mezi apelativy idea na 

jedné straně a trachea či amenorea na straně druhé: Jméno Andrea je v češtině dosti známé a 

poměrně frekventované, uživatelé češtiny tedy užívají i podoby pravopisně počeštěné 

s vkladným písmenem j, které kopíruje hlásku j ve fonické podobě. Nicméně důvody 

převažujících podob bez rozšířeného základu tkví jako v případě odborných termínů 

pravděpodobně v tom, že pisatelé raději volí takovou pravopisnou formu, jež co nejméně 

pozměňuje základní podobu podstatného jména a ta je následně z jakéhokoli pádového tvaru 

co nejsnáze odvoditelná.  

U nepříliš známých proprií lze v tomto případě hovořit i o stylovém rozdílu, který pisatelům 

brání užívat tvary s vkladným j. Jak píše J. Šimandl o názvu firmy Rekrea, „[…] tvary jako 

zájezd od Rekreje, s Rekrejí nikdy neplatily za kultivované“ (Šimandl, 2000, s. 115). 

Tendence k tvrdým pádovým tvarů u tohoto typu jmen není nová. Šimandl ve zmíněném 

článku cituje text z NŘ z r. 1969, ve kterém autor či autorka MK píše o skloňování těchto 

jmen: „V těch pádech, kde u typu idea je možno užít tvarů podle obou vzorů (dublet), dává 

úzus většinou přednost tvarům podle vzoru „žena“ (MK, 1969, s. 64)     

                                                           
52

 Výjimkou je tvar lokálu Galateje, ten se ale vyskytuje v textu psaném nespisovnou češtinou.  
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Výjimku tvoří pouze jméno Medea, u kterého v Dsg a Lsg převažují měkké podoby. 

Důvodem pro tuto odlišnost je vliv řecké varianty jména Medeia, jejíž zakončení -eia [eja] 

ovlivňuje i tvary varianty latinské, a to právě v pádech, které nejvíce inklinují k měkkému 

paradigmatu. Nicméně ani zde se neobjevují podoby s vkladným j, přestože pro fonickou 

podobu jsou nezbytné (Medei [medeji]). 

 

5.4.2.4 Toponyma 

 

GUINEA 

G 23/1755 – Guiney 66/4171 – Guineje -/530 – Guineji 3/199 – Guinee  

D  -/548 – Guineji  -/527 – Guinei  

A 34/1600 – Guineu -/12 – Guineji    

L -/61 – Guinee 72/5097 – Guineji  -/3822 – Guinei  

I 3/721 – Guineou 3/39 – Guinejí    

Apl: 3 – Guinee (jeden zdroj) 

 

 

KOREA 

G 5/4697 – Korey  399/28500 – Koreje   1/181 – Koreji  2/2610 - Koree 

D -/14 – Koree  49/2541 – Koreji  -/242 – Korei   

A 84/9086 – Koreu  363 – Koreji    

L 2/300 – Koree 391/34122 – Koreji  3/6047 – Korei  -/1155 – Korey  

I 65/8165 – Koreou  -/264 – Korejí 
  

 

Pl: tvary měkkého paradigmatu: N: -/50 – Koreje   

          A: -/17 – Koreje  

          G: 6/418 – Korejí  
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U toponym je distribuce pádových tvarů podobná jako v předchozím případě. Asg a Isg 

zůstávají v rámci tvrdého paradigmatu a naopak v Dsg a Lsg převažují výrazně tvary 

paradigmatu měkkého. Na rozdíl od antroponym však u toponym v těchto pádech převládají 

tvary s vkladným -j-. Odlišnost oproti osobním jménům je i v tom, že v Gsg se s vyšší 

frekvencí užívají rovněž tvary měkkého paradigmatu „růže“ a rozdíl v počtu nalezených 

výskytů je velmi výrazný. Oproti ostatním pádům, které se přiklánějí k tvarům jednoho či 

druhého vzoru ve většině zkoumaných feminin bez ohledu na význam, frekvenci apod., se 

v Gsg tvary liší mnohem více v závislosti na konečné hlásce tvarotvorného základu a 

sémantice slova a nelze říci, že by se v Gsg obecně prosazovaly více měkké či tvrdé 

koncovky. Na základě uvedených dvou příkladů můžeme konstatovat, že měkké genitivní 

formy jsou typické právě pro tuto skupinu – zeměpisná jména končící na -ea. 

 

5.4.3 Jména zakončená na -ia 

Analýza této skupiny jmen může být poněkud problematická, protože z kontextu  některých 

nalezených výskytů bylo obtížné zjistit, zda dané jméno má základní podobu zakončenou na   

-ia, či zda jde o počeštěnou variantu zakončenou na -ie (Alexandria – Alexandrie, Georgia – 

Georgie). Ve většině případů se však na základě kontextu podařilo jména zakončená na -ie 

z výsledného počtu výskytů eliminovat, proto lze považovat údaje v tabulkách za směrodatné.  

 

ALEXANDRIA
 

G  32/4056 – Alexandrie  

D  1/373 – Alexandrii  

A  9/1400 – Alexandrii  

L  51
2, 3

/3267 –Alexandrii  

I -/6 – Alexandriou
1
 7/713 – Alexandrií  

1 
Pouze osobní jména. 

2 
1 z dokladů je název lodi, ostatní jsou toponyma. 

3 
1 doklad je Alexandrií, ale z kontextu je zřejmé, že jde o překlep a správně má být Alexandrii. 

 

 



 

 

86 

 

ALICIA  

G -/516 – Alicii
1
 11/1204 – Alicie  

D -/12 – Alicie  1/371 – Alicii  

A 1/950 – Aliciu  5/846 – Alicii  

L -/14 – Alicie  1/474 – Alicii 

I 1/411 – Aliciou  2/5 – Alicií 

1P
řevážně jeden zdroj.

 

 

MÁRIA  

G 1/421 – Márii  12/1737 – Márie  1/ – Márije  

D  2/756 – Márii   

A 7/196 – Máriu  4/211 – Márii   

L    

I -/377 – Máriou  2/385 – Márií   

 

 

Důvod, proč u jména Alicia v Asg a Isg převažují tvrdé pádové koncovky a jméno Alexandria 

až na výjimky zachovává měkké paradigma, je pravděpodobně dán tradicí. Zeměpisné jméno 

Alexandria je všeobecně známo a tradičně užíváno ve tvarech měkkého paradigmatu, jak je 

uvádějí odborné příručky (jediné nalezené příklady tvrdého paradigmatu patří antroponymu, 

nikoli toponymu), naopak jméno Alicia není příliš rozšířené, a pisatelé možná proto chtějí 

v nepřímých pádech zachovat základní podobu jména tím, že volí skloňování na základě čistě 

morfologického principu – podle zakončení -a v nominativu. Zároveň tím čtenáři usnadňují 

identifikaci jména jako Alicia, nikoli Alicie (podrobněji o tom Smejkalová, 2007). Stejně jako 

v předchozích případech antroponym jsou i zde patrné rozdíly mezi jednotlivými pády, 

protože zmíněné koncovky tvrdého skloňovacího vzoru se objevují pouze v Asg a Isg, tedy 

v pádech, které zde prokazatelně inklinují k tvrdému paradigmatu. U jména Mária se v těchto 

pádech rovněž objevují tvrdé koncovky, přestože z celkového počtu nepřevažují. V tomto 
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případě může být důvodem snaha pisatele odlišit slovenskou podobu jména Mária od české 

podoby Marie.
53

    

Další tři příklady této skupiny jmen se odlišují z důvodu výslovnosti, která následně ovlivňuje 

paradigma. Jméno Daria má svou druhou variantu psanou s j – Darja (viz 5.4.4.2) – a 

výslovnost obou jmen je stejná: [darja], nikoli [darija] tedy dvojslabičně (nikoli trojslabičně se 

zakončením na -ia, jak je tomu v případě ostatních jmen). Ani u druhých dvou jmen není 

výslovnost [ija]. Hláska i se ve fonické podobě neobjevuje: Maya [maja], Gaia [gaja]. Proto z 

hlediska výslovnosti bychom mohli tato jména zařadit do skupiny jmen zakončených na -ja. 

Vliv tohoto typu jmen se v paradigmatu skutečně projevuje. Jak je patrné z tabulek, až na 

ojedinělé výjimky v jednotlivých pádech je totiž u tohoto typu jmen patrná silná tendence 

zůstat v rámci tvrdého skloňovacího vzoru, která se objevuje právě u jmen zakončených na -ja 

(viz 5.4.4). 

   

DARIA:  

G 5/700 – Darii -/159 – Darie  

D -/121 – Darie  -/42 – Darii 

A 2/280 – Dariu -/56 – Darii  

L 1/8 – Darie  1/56 – Darii 

I 2/252 – Dariou  

 

 

GAIA/GÁIA: 

G 30/502 – Gaii 5/2034 – Gaie 3/326 – Gaiy 

D 6/1207 – Gaie 1/24 – Gaii   

A 7/1328 – Gaiu   

L 2/1143 – Gaie -/14 – Gaii  

I 4/1078 – Gaiou   

                                                           
53

 Jméno Maria ve spojení panna Maria zde nevyčleňujeme samostatně. Nelze však vyloučit, že bychom zde 

mohli vysledovat určitá specifika v distribuci pádových koncovek.  



 

 

88 

 

MAIA:  

G 6/861 – Maii 1/1002 – Maie 

D 2/996 – Maie -/271 – Maii 

A 7/92 – Maiu -/201 – Maii 

L -/11 – Maie  -/86 – Maii  

I 2/115 – Maiou  

1 
Do této tabulky jsou zahrnuty i tvary

 
pravopisné podoby Maya  

  

U následujících dvou totožných jmen je rozdíl ve významu (Georgia – toponymum, Georgia 

– antroponymum). Porovnáme-li obě paradigmata, je patrné, že zatímco u zeměpisného jména 

jsou tvary tvrdého paradigmatu spíše výjimečné (a opět pouze v Asg a Isg), v případě jména 

osobního je rozkolísanost větší a v některých pádech (vedle Asg a Isg také v Gsg) tvrdé 

pádové koncovky dokonce převažují. Vedle sémantické rozdílnosti zde může hrát roli i 

odlišná výslovnost. Na rozdíl od toponyma, u kterého je v češtině tradiční výslovnost s -ia 

[ija], tedy [džordžija], lze antroponymum vyslovovat na základě původního anglického 

originálu jako [džordža], což způsobuje příklon k tvrdým pádovým koncovkám i v psané 

podobě. Tento rozdíl v paradigmatu způsobený odlišnou výslovností potvrzuje primárnost 

fonické formy těchto jmen. Grafická forma se jí snaží co nejvíce přiblížit volbou příslušných 

koncovek a pravopisnou podobou.   

 

GEORGIA
1
 (toponymum)  

G  16/4726 – Georgie 

D  -/21 – Georgii 

A -/9 – Georgiu  2/290 – Georgii 

L  2/4292 – Georgii 

I -/35 – Georgiou  1/160 – Georgií 

1
 Nominativ může být Georgie, nikoli Georgia. 

 

GEORGIA
1 

(antroponymum)  

 -/17 – Georgii   

D -/4506 – Georgie 2/116 – Georgii 

A -/150 – Georgiu 1/201 – Georgii 

L  75/40 – Georgii 

I -/247 – Georgiou  1/80 – Georgií 

1
 Nominativ může být Georgie [džordží] / 

[džordžije], nikoli Georgia. 
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5.4.3.1 Jména zakončená na -eia   

Jde o specifickou skupinu, protože tato jména mají vedle takto zakončené řecké podoby ještě 

latinskou variantu zakončenou na -ea (viz 5.4.1.3). Paradigmata těchto dvou variant jmen se 

proto vzájemně ovlivňují. Z toho důvodu se v Isg a Asg užívají ve většině nalezených výskytů 

koncovky tvrdého skloňovacího vzoru a také v ostatních pádech se v úzu objevují tvrdé 

koncovky ve větší míře, než je u ostatních jmen skupiny zakončené na -ia obvyklé. 

 

MÉDEIA/MEDEIA: 

G -/43 –Médeii  4/64 – Médeie -/1- – Médeiy 

D -/7 – Médeie -/43 – Médeii   

A 1/127-Médeiu -/1 – Médeii  

L -/1 – Médeie  1/3 – Médeii  

I -/3- – Médeiou     

 

 

ODYSSEIA:  

G 1/2 – Odysseii 6/96 –Odysseie 

D -/2 – Odysseie  -/4 – Odysseii 

A 1/32 – Odysseiu    -/1 – Odysseii  

L -/10  – Odysseie  2/11 – Odysseii 

I -/11 – Odysseiou   
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5.4.4 Jména zakončená na -ua 

 

NIKARAGUA 

G 23/1416 – Nikaraguy  -/5 – Nikarague  2/757 – Nikaragui  -/9 – Nikaraguji 

D -/2 – Nikarague  2/195 – Nikaragui  -/22 – Nikaraguji   

A 3/6120 – Nikaraguu     

L -/46 – Nikarague  26/2508 – Nikaragui1  -/230 – Nikaraguji -/46 – Nikarague  

I 2/423 – Nikaraguou  -/9 – Nikaraguí    

1
V ČNK 1 doklad Lsg Nikaraguy 

 

Usuzujeme-li na základě tohoto jednoho příkladu jmen zakončených na -ua, který se v úzu 

vyskytuje nejvíce (ostatní příklady tohoto typu jmen jsou ojedinělé), tvary, které se užívají 

nejčastěji, souhlasí s tvary doporučovanými v mluvnicích. Opět se zde opakuje tendence 

jednotlivých pádů přiklánět se k jednomu či druhému skloňovacímu typu. Na rozdíl od 

předchozích toponym převažují v Gsg tvary tvrdého paradigmatu (v souladu s mluvnicemi). 

Důvodem pro množství nejrůznějších variant v jednotlivých pádech je patrně fakt, že 

zakončení -ua je z celé zkoumané skupiny feminin nejméně obvyklé, proto také pisatelé často 

váhají nad správným tvarem i nad pravopisnou podobou.  

 

5.4.5 Jména zakončená na -ja 

5.4.5.1 Apelativa 

SÓJA1 

sg 

 

 

 

pl: 0 

1 
Je zahrnuta i pravopisná varianta soja. 

G 50/8429 – sóji  21/700 – sóje 

 D 2/96 – sóje -/200 – sóji 

A 32/4032 – sóju  

L 3/735 – sóje 9/804 – sóji 

I 10/1850 – sójou  
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PAPÁJA 

sg 

G 6/ 1580 – papáji 3/4 – papáje   

D   

A 5/719 – papáju  

L 3/15 – papáje -/20 – papáji   

I -/1754 – papájou -/14 – papájí   

 

 

pl 

G 1/10 – papáje  4/15 – papáji 

D -/32 – papájí   

A 4/4 – papáje  

L   

I 1/2 – papájemi -/1 – papájema
1 

1
 Text v obecné češtině. 

 

Podle tabulek počet nalezených výskytů pro jednotlivé pády a tvary v zásadě souhlasí 

s kodifikovanými tvary (plurálové formy substantiva papája opět zůstávají v rámci měkkého 

paradigmatu, ale u feminina sója se plurálové formy vzhledem k významu slova nalézt 

nepodařilo).  

Tvar Gsg s koncovkou -i, kodifikovaný v PČP, převažuje i v úzu, a to nejen u samotného 

feminina sója, ale i u druhého zkoumaného lexému papája (i u něj byla koncovka -i 

kodifikována v PČP). Počet těchto tvarů je výrazně vyšší než počet tvarů s koncovkou vzoru 

„růže“. Zároveň převaha měkkých forem v Dsg a Lsg není tak vysoká a přesvědčivá jako 

u ostatních zkoumaných substantiv. Dalo by se tedy usuzovat, že se tento typ začíná ve 

zmíněných pádech přiklánět k tvrdému skloňovacímu typu „žena“. V Gsg tuto tendenci 

potvrzuje i kodifikace. V dalších příkladech antroponym je to ještě patrnější. 

 

5.4.5.2 Antroponyma  

DARJA 

G 6/561 – Darji   

D 1/235 – Darje  

A 4/320 – Darju  

L -/30 – Darje -/2 – Darji   

I 5/540 – Darjou 
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ZOJA 

G 12/553 – Zoji  -/1 – Zoje  

D 2/35 – Zoje 1/8 – Zoji  

A  4/74 – Zoju  

L -/4 – Zoje  -/10 – Zoji  

I 1/85 – Zojou 
 

 

MÁJA/MAJA 

G 1/7473 – Maji  1//11 Máje 

D 2/806 – Maje -/241 – Maji 

A  41/3820 – Maju  

L 2/533 – Maje -/482 – Maji 

I 14/2155 – Majou 
 

 

U antroponym v této skupině je inklinace k tvrdému paradigmatu ještě patrnější než u apelativ 

a měkké formy jsou spíše výjimečné. Také v Dsg a Lsg tato jména inklinují k tvrdým 

pádovým koncovkám (srov. jména Daria – Darja a Maya/Maia – Mája). 

 

5.4.5.3 Toponyma  

 

TRÓJA/TROJA: 

G 9/2150 – Tróji 86/4220 – Tróje -/1 – Trójy
1 

D -/115 – Tróje  5/860 – Tróji  

A 27/3121 – Tróju -/56 – Tróji  

L -/502 – Tróje  182/5418 – Tróji  

I 15/1337 – Trójou -/4 – Trójí
  

1 
Text v obecné češtině. 

  

Tento příklad potvrzuje, že u toponym není inklinace k tvrdým pádovým koncovkám tak 

výrazná jako u antroponym, a co se týče distribuce koncovek v jednotlivých pádech, v tomto 

směru více souhlasí s údaji uvedenými v mluvnicích.  V úzu se nově kodifikovaná koncovka 

Gsg -i užívá dvakrát méně než původní -e.     
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5.4.6 Jména zakočená na -ča 

V této skupině feminin se nevyskytuje dostatek příkladů, aby bylo možné formulovat 

jednoznačné závěry. Ale i z omezeného počtu nalezených výskytů je (až na výjimky) patrná 

převaha tvrdého deklinačního typu, a to nejen v singulárových tvarech, ale na rozdíl od 

ostatních zkoumaných feminin i ve tvarech plurálových. Jména zakončená na -ča jsou jedinou 

skupinou, ve které se plurálové tvary neužívají téměř výhradně s měkkými pádovými 

koncovkami, a tedy jediná skupina, která v plurále zachovává tvary kodifikované. 

Z této tendence se jako v předchozích vyčleněných skupinách vymykají toponyma, v tomto 

případě Levoča, která v souladu s ostatními zeměpisnými jmény v Gsg, Dsg a Lsg zůstává 

v rámci měkkého paradigmatu. Důvodem je patrně fakt, že toponyma, ve kterých koncovce -a 

předchází na konci tvarotvorného základu měkká souhláska, jsou občas v češtině užívána 

v počeštěné formě s koncovkou -e, tedy jako feminina patřící k měkkému typu „růže“ (Levoča 

– Levoče, podobně např. Bystrica – Bystrice). Proto i mluvnice vyčleňují tato zeměpisná 

jména jako zvláštní skupinu. 

 

5.4.6.1 Apelativa 

 

ČAČA    

G 3/120 – čači  

D -/6 – čače -/1 – čači 

A  3/5 – čaču  

L 2/153 – čače -/6 – čači 

I 1/2 – čačou 
 

 

 

GUTAPERČA  

G -/46 – gutaperči -/17 – gutaperče  

D -/2 – gutaperče  -/6 – gutaperči  

A  -/29 – gutaperču  

L -/1 – gutaperče   

I 1/20 – gutaperčou  
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VISKAČA  

sg 

G  

D  

A  -/5 – viskaču  

L  

I  

pl 

N 6/7 – viskači  1/2- viskače 

G 4/3 – viskač  2/2 – viskačí 

D   

A  -/1- viskače 

L  
 

I -/3 – viskač 
 

  

 

 5.4.6.2 Toponyma 

 

LEVOČA
1
:  

 

 

 

 

1 
U tohoto jména může hrát roli vliv slovenské 

morfologie 

 

5.4.6.3 Antroponyma 

 

ANČA 

G 14/5248 – Anči   

D 1/110 – Anče  -/328 – Anči 

A 5/2550 – Anču   

L 4/170 – Anče   

I 10/2301 – Ančou  
 

G 1/719 – Levoči  6/1363 – Levoče  

 D  -/38 – Levoči  

A 2/409 – Levoču   

L -/287 – Levoče  14/1965 – Levoči  

I 1/191 – Levočou  
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5.4.7 Jména zakončená na -ňa 

V této skupině singulárové formy jmen zachovávají opět tvrdé tvary (s menšími výjimkami 

uvedenými v tabulkách). V případě antroponym je tato tendence znovu mnohem silnější než u 

apelativ. V plurálu (ve jménech, u kterých byly množné tvary nalezeny) se v souladu 

s předchozími substantivy užívají převážně tvary měkké.  

 

5.4.7.1 Apelativa 

 

DUEŇA  

G   

D   

A -/11 dueňu  

L   

I -/13 dueňou 
 

 

 

DOŇA 

G 9/665 – doni  

D 3/185 – doně  

A 5/205 – doňu  

L 1/59 – doně  

I 2/142 – doňou  

 

PIRAŇA  

sg 

G 1/60 – pirani -/97 – piraně  

D -/27 – piraně   

A  2/391 – piraňu  -/14 – pirani 

L 1/- – piraně  -/15 – pirani 

I -/204 – piraňou  -/8 – piraní  

 

 

pl 

N 21/785 – pirani 15/1928 – piraně 

G -/617 – piraň  -/615 – piraní  

D -/16 – piraňám  -/101 – piraním  

A -/61 – pirani 3/5763 – piraně 

L -/13 – piraňách  1/25 – piraních  

I -/143 - piraňami -/116 – piraněmi 
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VIKUŇA  

sg 

G 7/54 – vikuni  2/74 – vikuně  

D /8 – vikuně   

A 2/31 – vikuňu   

L   

I -/5 – vikuňou  
 

 

 

pl  

N 2/22 – vikuni 6/172 – vikuně  

G -/16 – vikuň  -/163 – vikuní  

D  -/6 – vikuním  

A -/2 – vikuni 4/43 – vikuně  

L   

I -/10 - vikuňami 
 

5.4.7.2 Antroponyma 

 

MÁŇA  

G 9/353 – Máni   

D 8/66 – Máně  -/15 – Máni  

A 14/112 – Máňu   

L 5/36 – Máně  -/10 – Máni  

I 8/121 – Máňou  
 

 

 

 

TÁŇA  

G 37/156 – Táni   

D 17/72 – Táně  -/28 – Táni 

A 20/144 – Táňu   

L 4/65 – Táně  -/22 – Táni 

I 23/89 – Táňou  
 

 

SOŇA  

G 65/6147 – Soni  -/96 – Soně 1/351 – Soňy 

D 32/1970 – Soně  1/198 – Soni   

A 68/3829 – Soňu    

L 4/385 – Soně  -/194 – Soni   

I 49/3061 – Soňou  
  

Npl: 5 – Soni  

Gpl: 3 – Soň  
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5.4.8 Jména zakončená na -dža 

 

FALLÚDŽA 

G 2/22 – Fallúdži 2/35 – Fallúdže  

D   

A -/8 – Fallúdžu  

L -/6 – Fallúdže 8/43 – Fallúdži  

I  
 

 

DOBRUDŽA 

G -/81 – Dobrudži  2/140 – Dobrudže  

D  -/6 – Dobrudži  

A -/83 – Dobrudžu   

L -/50 – Dobrudže  1/198 – Dobrudži  

I -/15 – Dobrudžou  
 

 

Nalezli jsme pouze dva příklady substantiv s tímto zakončením, obě toponyma. Přestože 

počet výskytů není příliš vysoký, i zde se stejně jako v předchozích případech chovají 

toponyma v souladu s ostatními zeměpisnými femininy bez ohledu na zakončení – tvary Asg 

a Isg podle vzoru „žena“, tvary Dsg a Lsg podle vzoru „růže“. Liší se pouze tvar Gsg u obou 

jmen, ale vzhledem k nízké frekvenci jména Falúdža bychom snad mohli tento rozdíl 

považovat za pouhou výjimku danou nízkým počtem výskytů. 

 

5.4.9 Jména zakončená na -ša 

 

GEJŠA 

sg 

G 3/812 – gejši  -/3 – gejše  

 D 2/56 – gejše   

A 7/855 – gejšu   

L -/81 – gejše   

I 3/875 – gejšou  

 

pl 

N 11/1134 – gejši  -/8 – gejše  

G 9/732 – gejš  -/6 – gejší  

D -/30 – gejšám   

A 6/151 – gejši  -/5 – gejše  

L 1/96 – gejšách   

I 6/240 – gejšami   
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DÁŠA 

G 25/3150 –  Dáši    -/171 –  Dáše    

D 12/1053 – Dáše  -/93 –  Dáši    

A 19/3318 – Dášu   

L 2/210 – Dáše  -/5 –  Dáši    

I 22/5421 – Dášou   

 

I v tomto případě máme k dispozici pouze dva příklady feminin s tímto zakončením, 

antroponymum toponymum. Stejně jako u předchozích feminin, ve kterých koncovému -a 

předchází měkká souhláska, užívají se singulárové tvary v těchto dvou případech podle 

tvrdého deklinačního typu. V plurálu se zde však objevuje výjimka. Na rozdíl od ostatních 

zkoumaných substantiv, u kterých se oproti kodifikovaným podobám užívají měkké tvary, u 

jmen zakončených na -ša se v souladu s mluvnicemi užívají tvary tvrdého deklinačního typu. 

Varianty podle měkkého vzoru jsou oproti nim pouze výjimečné. Vzhledem k nízké frekvenci 

výskytu většiny jmen v plurálových tvarech je však obtížné porovnat tuto skupinu s ostatními 

femininy, jejichž tvarotvorný základ je zakončen měkkou souhláskou a posoudit, zda tvrdé 

plurálové tvary jsou v úzu specifické právě pro tuto skupinu, nebo se vyskytují i u jiných 

substantiv tohoto typu. Máme k dispozici pouze srovnání se jmény zakončenými na  -ja a -ňa, 

která v plurálových tvarech potvrzují tendenci přijímat měkká zakončení.
54

   

 

5.4.10 Jména zakončená na -ťa, -ďa, -ža 

KÁŤA:  

G 22/10113 – Káti  1/ – Káťy  

D 35/1981 – Kátě  -/388 – Káti   

A 72/2866 – Káťu    

L 8/216 – Kátě  -/258 – Káti   

I 22/3196 – Káťou 
  

                                                           
54

 Plurálové tvary substantiva viskača jako jediného zástupce jmen zakončených na -ča nelze vzhledem 

k nízkému počtu výskytů do srovnání zahrnout. 
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NAĎA:  

G 44/1896 – Nadi -/19 – Nadě  

D 12/727 – Nadě  -/113 – Nadi  

A 41/1854 – Naďu   

L -/332 – Nadě  

I 23/1868 – Naďou 
 

 

BLÁŽA 

G -/334 – Bláži  -/6 – Bláže  

D 2/125 – Bláže  -/20 – Bláži  

A 4/454 – Blážu   

L -/23 – Bláže   

I -/438 – Blážou  
 

 

Nalezené tvary těchto tří příkladů jmen zakončených na -ťa, -ďa, -ža souhlasí s odbornými 

příručkami v tom, že zachovávají v drtivé většině tvrdé pádové formy. Měkké tvary se 

vyskytují hlavně v Dsg a Lsg, kde je MČ2 hodnotí jako moravské varianty. Bohužel se 

nevyskytují žádné příklady apelativ, jejichž plurálové tvary by bylo možné porovnat 

s předchozím typem jmen. 

 

5.5 Shrnutí všech typů 

 

Uvedený přehled pádových tvarů jednotlivých feminin ukazuje, že se v této skupině 

substantiv na přechodu mezi dvěma deklinačními typy dají vysledovat jisté tendence 

v příklonu k dominantnímu skloňovacímu vzoru. Ve většině případů můžeme konstatovat, že 

se příručky příliš neliší od skutečného stavu, a to nejen podle výskytu nalezených v ČNK, ale 

i podle internetového vyhledávače. 

Jednotlivé typy můžeme seřadit podle určitých kritérií do několika kategorií. Na (a) principu 

fonologickém podle zakončení tvarotvorného základu (před koncovkou -a), podle (b) 

sémantické charakteristiky (apelativa, propria; slova běžné denní potřeby a odborná 

terminologie), podle (c) frekvence užívání a (d) začleněnosti do české slovní zásoby (tato dvě 

poslední kritéria se do velké míry překrývají – slova cizího původu, málo užívaná na jedné 

straně a naopak jména česká či vnímaná jako počeštěná, užívaná v běžném jazyce, na straně 

druhé). Podle rozdělení do těchto skupin lze vysledovat zásadní rozdíly mezi jednotlivými 

typy zkoumaných feminin.  
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Rozdíly však lze pozorovat nejen mezi samotnými lexémy, ale také mezi jednotlivými pády: 

Některé inklinují spíše k měkkému paradigmatu (Dsg, Lsg), jiné k tvrdému deklinačnímu 

paradigmatu (Asg, Isg). Rozdíly se projevují také v kategorii čísla: Jinak se chovají tvary 

singulárové (je zde patrné rozlišení na tzv. „měkké“ a „tvrdé“ pády) a jinak plurálové 

(inklinují spíše k tzv. měkkému skloňovacímu typu). 

V případě jmen, jejichž tvarotvorný základ je zakončen na samohlásku, mají slova 

neterminologické povahy, často užívaná (idea) tendenci mnohem častěji přebírat tvary 

měkkého vzoru „růže“, často s vkladným -j-. Naopak slova odborná, vnímaná uživateli jazyka 

jako cizí a neobvyklá a také antroponyma (trachea, amenorea, Lea, Andrea) jsou mnohem 

častěji užívána ve tvarech tvrdého vzoru „žena“. Pisatelé se patrně rozhodují pro 

morfologický princip skloňování ze dvou důvodů. Nejsou si u těchto jmen jisti správnými 

pádovými tvary, a proto volí řešení na základě nejjednodušší úvahy – tedy podle zakončení 

v nominativu. Druhým důvodem je patrně snaha, aby ze všech pádových tvarů byla co 

nejsnáze odvoditelná základní podoba slova v Nsg, čehož lze opět docílit nejsnáze volbou 

koncovek základního vzoru daného zakončením v nominativu. Nelze však opominout i 

možnost, že běžní uživatelé jazyka při volbě pádových koncovek podobné úvahy (vědomě či 

podvědomě) neprovádějí a že pouze zvolí tvar, který už někde slyšeli či viděli a připadá jim 

přijatelný. 

Zmíněná odlišnost se projevuje i u některých dalších typů substantiv (sója, papája × Darja, 

Zoja; piraňa, vikuňa × Máňa, Táňa, Soňa). U antroponym tato tendence k tvrdým pádovým 

tvarů platí i přesto, že mluvnice u nich uvádějí i dubletní tvary podle vzoru „růže“ (i 

s vkladným -j-). V Lsg a Dsg jsou dokonce podle MČ2 měkké tvary jediné možné. Tvrdé 

tvary převažují i u osobních jmen známých a v českém prostředí častých, jako např. Andrea, i 

když na rozdíl od některých dalších, méně známých se u nich v úzu objevují i varianty 

s měkkými koncovkami (Andrea × Lea). 

Pomineme-li skupinu jmen zakončených na -ia
55

, pak toponyma se ve většině případů 

odlišují. Na rozdíl od antroponym a apelativ mají tendenci přebírat koncovky obou vzorů 

podle toho, o který pád se jedná. Asg a Isg zůstávají v rámci tvrdého vzoru, zatímco Gsg, 

Dsg, a Lsg jsou méně stabilní, vyskytují se v nich obvykle tvary obou vzorů, ale převažují 

koncovky měkkého deklinačního typu (Troja, Korea, Nikaragua, Dobrudža, Levoča), 

přičemž v případech, kde se vyskytuje vkladná hláska j ve fonické podobě, pisatelé ji obvykle 

                                                           
55

 Je specifická tím, že jména, která do ní spadají, mohou mít počeštěnou variantu zakončenou v Nsg na -ie. 
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uvádějí i v podobě grafické. Nelze tu tedy jako u antroponym mluvit o morfologickém 

principu či o snaze, aby z pádových tvarů byla odvoditelná základní podoba jména.  Důvodem 

tohoto odlišného chování může být snad pravopisná konvence, která se u těchto jmen tradičně 

zachovává. Nelze vyloučit, že u toponym se koncovky někdy mohou měnit i v závislosti na 

předložce, resp. na větněčlenské funkci (adverbium loci, či jiný větný člen), kterou jméno 

zastává (o Tróje × v Tróji), tento rozdíl zde však ponecháváme stranou. 

Nejvýraznější rozdíly mezi zkoumanými jmény souvisejí se zakončením tvarotvorného 

základu. Ve většině případů stav v reálném úzu souhlasí s rozdělením uvedeným 

v mluvnicích, ale i zde se vyskytují jisté rozdíly, a to např. u jmen zakončených na -ja.  

Měkké formy v Dsg a Lsg u apelativ sice převažují, jak uvádějí mluvnice, počet výskytů 

měkkých a tvrdých variant je přesto velmi podobný, a lze tedy konstatovat v těchto pádech 

příklon k tvrdému vzoru nejen u antroponym, ale právě i u apelativ. Jak už bylo zmíněno 

v oddíle 5.3.1.2, tento příklon byl zaznamenán i v PČP, která kodifikovala v Gsg koncovku -i 

podle vzoru „žena“ u jmen typu sója a papája. 

Překvapivý je rozdíl mezi formami singulárovými a plurálovými. Rozdělení podle sémantické 

stránky, frekvence v úzu či zakončení tvarotvorného základu se týká pouze tvarů 

singulárových. V plurálu je výrazná tendence většiny zkoumaných jmen přebírat tvary 

měkkého deklinačního typu. Někde tyto tvary převažují nad tvrdými, jinde se dokonce 

vyskytují jako jediné. Výjimkou je v tomto směru skupina jmen zakončených na -ša (gejša), 

která má v plurálu tvrdé pádové tvary stejně jako v singuláru. Není možné posoudit, do jaké 

míry je tato situace výjimečná, protože mezi zkoumanými femininy nejsou další podobná 

apelativa v plurálových tvarech, která bychom mohli použít pro srovnání.  

Co se týče distribuce koncovek v singulárových pádech, na základě srovnání všech 

zkoumaných jmen lze říci, že v případě, kde se vyskytuje více možností v rámci jednoho 

pádu, či tam, kde se liší tvary mezi jednotlivými pády, zůstávají akuzativ a instrumentál 

nejvíce v rámci tvrdého skloňovacího paradigmatu. Naopak dativ a lokál tíhnou spíše 

k měkkým pádovým tvarům. Kolísání se projevuje v genitivu, u kterého podobnou tendenci 

vysledovat nelze a tvary se liší na základě zakončení tvarotvorného základu či lexikálního 

významu (viz výše).   

Už bylo uvedeno, že výzkum se týká pouze psané formy jazyka, ale že na základě 

předpokladu o primárnosti mluveného jazyka lze usuzovat, že výsledky výzkumu psaného 

úzu jsou více či méně odrazem situace v úzu mluveném. Toto tvrzení lze podpořit i zjištěním, 
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že jednotlivé pádové varianty se často liší pravopisnou podobou (objevuje se více možných 

nekodifikovaných variant zápisu vyslovovaných stejně), avšak poměr pádového zakončení 

mezi oběma vzory v těchto případech zůstává stejný, ať už započítáme do základního počtu 

výskytů i pravopisně nekodifikované podoby, či je vynecháme. Viz např. pádové varianty 

jmen zakončených na -ea obsahující či neobsahující vkladné -j- (viz Andree [andreje] – 

Koreje;  Lei [leji] – Guineji). Podle J. Šimandla (2000, s. 115) je „[…] čistě věcí grafické 

konvence, zda budeme v písmu lpět všude na vkladném j, anebo zda připustíme i psaní DLsg 

idei, Isg, Gpl ideí, Dpl ideím.“ Četnost výskytů těchto tvarů v úzu dává tomuto tvrzení za 

pravdu a jejich počet na úkor tvarů s vkladným j se může v budoucnu ještě zvyšovat.  

Důkazem primárnosti mluvené formy u tohoto typu jmen jsou i odlišné výsledky v přehledu 

pádových zakončení na základě výslovnosti: Georgia (toponymum [džordžija]) × Georgia 

(antroponymum [džordža]). Ve druhém případě se vzhledem k odlišné výslovnosti objevil 

poměr pádových koncovek odlišný od skupiny zakončené na -ia. 

Distribuce i – y v koncovkách jednotlivých pádů je dána konvencionalizovaným pravopisným 

systémem češtiny a i či y jsou voleny podle toho, od kterého vzoru je tvar odvozen či zda 

předchází měkká či tvrdá souhláska (gejši – nikoli *gejšy; Gsg Guiney – Dsg Guinei  apod.). 

Ve většině případů úzus s tímto rozdělením souhlasí, a pisatelé tedy tento princip, ať už 

vědomě či nevědomě dodržují. 

 

5.6 Souvislost s konceptem centra a periferie 

 

Pro popis konceptu centrum a periferie má tento přehled několik důsledků. Ukazuje se, že 

pohyb v distribuci koncovek na periferii skloňovacích typů zde probíhá jednosměrně. U 

některých substantiv zůstává distribuce pádových koncovek stejná, jak ji popisují uvedené 

jazykové příručky, u jiných se poměr počtu výskytů tvarů podle obou vzorů mění. Změna 

však vždy směřuje ke tvarům podle vzoru „žena“, pisatelé se kloní k morfologickému 

systému skloňování. Vzor „žena“ tedy mezi těmito dvěma centry můžeme označit jako 

dominantní. Opačný pohyb – tedy přesun od koncovek tzv. tvrdých ke koncovkám tzv. 

měkkým se nepotvrdil. V některých pádech u určitých substantiv převažují tvary podle vzoru 

„růže“, ale nikoli nově. Jsou to tvary již kodifikované a tradičně užívané.   
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Pohyb mezi oběma centry zároveň potvrzuje dynamický charakter konceptu centra a periferie. 

Na periferii dvou skloňovacích typů vznikají, jak píše Fr. Daneš (1966), tzv. „pobočná 

centra“, která kombinují paradigmata obou hlavních center. Substantiva, která pod ně spadají, 

už nevnímáme jako výjimky z obou paradigmat, ale přiznáváme jim stabilitu a status 

samostatného podtypu tím, že jim určíme nejtypičtější jméno jako tzv. podvzor. Vzhledem 

k pohybu substantiv mezi jednotlivými typy nelze tato pobočná centra a podvzory chápat jako 

neměnné. Jsou naopak mnohem méně stabilní než obě tzv. hlavní centra, mezi nimiž se 

kolísající substantiva pohybují. Pokud považujeme jedno ze substantiv za prototypické, 

můžeme je pro pobočné centrum označit za vzor či podvzor (podtyp), je však nutné počítat 

s tím, že i u tohoto tzv. podtypu dochází k posunu v některých pádech a že se postupně může 

přiklonit k dominantnějšímu z obou skloňovacích vzorů (v tomto případě ke vzoru „žena“).  

Příkladem je změna v kodifikaci feminina sója určeného mluvnicemi jako pobočné centrum či 

podvzor. Změnou v jeho paradigmatu se signalizuje celkový posun jmen, která pod něj jsou 

řazena.   

K posunu však nedochází rovnoměrně u všech substantiv spadajících pod takto vytvořený 

podtyp či pobočné centrum. Roli zde hraje nejen zakončení tvarotvorného základu (přestože 

je podstatné), ale i frekvence určitých substantiv, zakotvenost v úzu a také jejich sémantika.  

Je evidentní, že tendenci přebírat tvary paradigmatu dominantního vzoru podléhají jako první 

slova méně známá, neobvyklá, cizí, nedostatečně ukotvená v systému. Řečeno terminologií 

konceptu centra a periferie jde o nestabilní jazykové prvky, které nejsou v kategorii, do které 

spadají, vázány dostatečným počtem systémových vztahů a neobsahují tolik rysů a v takové 

míře jako jiné jazykové prvky této kategorie. Tendence k přebírání tvarů dominantního 

paradigmatu se projevuje i u proprií, v případě paradigmat „žena“ a „růže“ především u  

antroponym. Zejména proto, že i tato jména jsou nejčastěji cizího původu, i když v češtině 

frekventovaná. Že se k této tendenci připojují i jména běžně užívaná jako např. Andrea, 

můžeme přisuzovat snad samotnému faktu odlišné gramatické charakteristiky proprií a 

apelativ. Roli může hrát i fakt, že tato jména nemají sama o sobě lexikální význam, a proto 

morfologický princip při skloňování beze změn v tvarotvorném základu slova je při zacházení 

s nimi pro uživatele nejjednodušší. Jako poslední podléhají tlaku dominantního paradigmatu 

jména častěji užívaná, stabilně ukotvená v rámci paradigmatu, jejichž tvary mají uživatelé 

pevně zažité (srov. trachea – idea).   
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5.7 Aplikace teorie vágnosti 

O Neustupného způsobu klasifikace jednotlivých jazykových prvků spadajících pod dvě různé 

kategorie, případně mezi nimi kolísajících, jsme psali v oddíle 2.3.1 v souvislosti se 

systémovou vágností v jazyce. Můžeme ho aplikovat na několik feminin kolísajících mezi 

deklinačními typy „žena“ a „růže“: Jednotlivými prvky tu jsou lexémy spadající pod tyto 

skloňovací vzory. Pádové tvary v jednotlivých pádech budeme chápat jako rysy, podle nichž 

lze usuzovat, zda se řídí deklinačním typem „žena“, nebo „růže“. Pro ilustraci jsou uvedeny 

pouze tvary singulárové. Tvar, který v úzu převažuje (viz tabulky), je zde uveden jako 

vlastnost prvku. Proto oba vzory jsou na opačných pólech jako centrální prvky své kategorie, 

které mají rysy do této kategorie je řadící. Namátkou jsou pak vybrána další substantiva, u 

kterých se v úzu objevují některé pádové tvary podle vzoru „žena“, jiné podle vzoru 

„růže“. Jednotlivé příklady substantiv jsou vybrány pro ilustraci přechodu mezi centry dvou 

kategorií. 
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kategorie „žena“            kategorie „růže“ 

Prvky

: 

žena piraňa soja Korea idea Médeia Levoča Alexandria růže 

Rysy: 

ŽN 

+ +  + + + + +  

ŽG +  +       

ŽD + +        

ŽA + + + + + + +   

ŽL +         

ŽI + + + + + + +   

RN         + 

RG  + + + + + + + + 

RD   + + + + + + + 

RA        + + 

RL  + + + + + + + + 

RI        + + 

 Centrum  

„žena“ 

Periferie  

„žena“ 

Hranice Periferie  

„růže“ 

Centrum  

„růže“ 

    

Zkratky: Ž = „žena“; R= „růže“, G = genitiv, D = dativ, A = akuzativ, L = lokál, I = 

instrumentál.  

 

V tabulce je na těchto několika příkladech demonstrován postupný přechod mezi centry dvou 

kategorií, ze kterého lze vysledovat, nejen která feminina spadají do kterého oddílu (centrum, 

periferie, hranice), ale i to, které pády inklinují ke skloňování měkkému či tvrdému. Otázkou 

zůstává, zda můžeme takovým způsobem postihnout i důležitost určitých rysů (v tomto 

případě pádových tvarů) pro zařazení na určitou pozici. V tomto případě jsme nedělali rozdíl 

mezi jednotlivými pády, přestože jako dominantní se přirozeně zdá nominativ sg jako 

základní tvar lexému. V úvahu přichází možnost hierarchizace jednotlivých pádů např. podle 

frekvence v úzu, případně jiné kritérium.  
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6 Dynamika gramatických vlastností proprií z hlediska centra a 

periferie 

 

6.1 Úvod 

 

V této kapitole se zaměříme na analýzu propriálního morfologického systému z hlediska 

konceptu centra a periferie, pokusíme se popsat jevy v morfologickém systému centrální a 

periferní a popsat rozdíly, které odlišují gramatický systém proprií od apelativ. Zaměříme se 

zde na dva druhy vlastních jmen, z hlediska morfologického nejdůležitějších: jména osobní 

(antroponyma) a zeměpisná (toponyma). Jazykový materiál čerpáme z korpusu SYN2010 a 

internetového vyhledávače Jyxo
56

.  

Propria tvoří specifickou oblast morfologického systému substantiv. Bývá jim v mluvnicích 

věnována zvláštní pozornost, protože se odlišují od apelativ specifickými gramatickými rysy, 

které vyplývají z jejich základní funkce v procesu komunikace a z jejich sémantické 

zvláštnosti. Jsou mnohem více spojena s mimojazykovou realitou než apelativa. Jejich 

základním sémantickým příznakem je společensky podmíněná identifikace/diferenciace 

(Blanár, 1996). Nemají lexikální význam tak, jak jej chápeme u apelativ – nepřekládají se ani 

v případě, že jsou homonymní s apelativy.
57

 

Antroponyma ani toponyma nemají vlastní deklinační systém, skloňují se podle apelativních 

vzorů, ale vzhledem ke svým specifikům se často ocitají na periferii tohoto systému, zejména 

v souvislosti se sémantikou pádových koncovek. Specifiky máme na mysli jejich zvláštní 

pojmenovací funkci a absenci lexikálního významu v apelativním slova smyslu.
58

  

                                                           
56

 Adresa: www.jyxo.cz. Doklady pro tuto kapitolu byly vyhledány v časovém rozmezí březen 2010 – listopad 

2010.  
57

 Pomíjíme zde propria v umělecké literatuře, která je v tomto směru specifická.  
58

 „[P]od významem vlastních jmen se zpravidla rozumí soubor jejich možných funkcí (komunikativní, 

individualizační, ideologická, emocionální, charakterizační – u přezdívek) a jazykových a mimojazykových 

informací, které o určeném objektu podávají“ (MČ2, 1986, s 346). 
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Vzhledem k tomu, že propria nemají zvláštní deklinační systém, jejich popis je v mluvnicích 

vždy uváděn na základě apelativ, a stává se tak vlastně popisem odchylek, výjimek, 

periferních jevů, jednotlivin. Můžeme však tuto skupinu jmen chápat jako samostatný 

morfologický systém (či subsystém), ve kterém se propria chovají podle určitých schémat, 

která v oblasti apelativ mohou být chápána jako odchylky, ale v oblasti proprií mají centrální 

charakter.  Toto odlišení nám umožní lépe ukázat rozdíly mezi oběma skupinami a za pomoci 

termínů centra a periferie nastínit současný stav jednotlivých deklinačních typů a jejich 

vývojové tendence.
59

  

Abychom co nejlépe popsali propriální morfologický systém, použijeme srovnání 

jednotlivých gramatických kategorií, jak se uplatňují u proprií a apelativ. Na základě tohoto 

srovnání se tak mohou identifikovat některé specifické gramatické vlastnosti antroponym a 

toponym, jejichž pozice v celém substantivním morfologickém systému se jeví jako periferní, 

ale v systému pouze propriálním mají pozici centrální nebo k ní alespoň směřují
60

.  

 

 

6.2 Odlišnosti gramatických kategorií apelativ a proprií (antroponym a 

toponym)  

6.2.1 Slovní druh 

 

Osobní i zeměpisná jména plní vždy funkci konkrétních substantiv, i když mají formu 

adjektivní (antroponyma Novotný, Černý, toponyma Slaný, Káraný) nebo větnou (Osolsobě, 

Skočdopole).  

 

 

 

                                                           
59

 „Odlišnosti pojmenovacích prostředků se ve srovnání s apelativy jeví jako „defekt systému“, z hlediska 

propriální sféry jazyka je to však jev bezpříznakový, mající centrální pozici a působící dokonce noremně.“ 

(Šrámek, 1999, s. 20). 

60
 Více o pozici jazykových prostředků na ose centrum – periferie viz kapitola 3. 



 

 

108 

 

6.2.2 Kategorie rodu  

6.2.2.1 Antroponyma 

 

Na rozdíl od apelativ je gramatický rod u všech antroponym dán rodem přirozeným, proto bez 

ohledu na zakončení jsou v základním tvaru rodu mužského životného, pokud pojmenovávají 

muže, a rodu ženského, pokud pojmenovávají ženu (v přechýlené či nepřechýlené formě), ať 

už původně tato slova jakožto apelativa patřila k rodu mužskému, ženskému nebo střednímu. 

A to i v případě, že jsou zakončena koncovkou typickou pro deklinační typ jiného rodu (např. 

koncovka -o deklinačního typu „město“ v rodě středním). Zatímco apelativa se skloňují podle 

množství vzorů a podvzorů v rámci tří gramatických rodů, u proprií přicházejí v úvahu pouze 

mužské životné vzory „pán“, „muž“, „předseda“, „soudce“ a ženské vzory: „žena“, „růže“. 

Dále adjektivní skloňování podle vzorů „mladý“ a „jarní“ pro oba rody. Pozůstatky 

skloňování podle ostatních deklinačních typů se objevují jen ojediněle, a to u některých typů 

jmen homonymních s apelativy, např. typ Dítě (viz 6.2.4).  

Na rozdíl od apelativ je v oblasti proprií výrazně častější situace, kdy zakončení jména v Nsg 

znemožňuje jednoznačné zařazení k jednomu z výše uvedených skloňovacích typů. MČ2 

uvádí, že právě pouze dvojí mluvnický rod je důvodem, proč se u antroponym využívá častěji 

než u apelativ okrajových deklinačních typů, a jako příklad je uvedeno zájmenné skloňování. 

Domníváme se však, že důvodem není jen omezený počet rodů, a tím i deklinačních typů, ale 

že vliv na pevnější postavení zájmenného skloňování v rámci skloňovacích paradigmat má i 

výrazně větší množství neobvykle zakončených jmen, obtížně začlenitelných do 

morfologického systému a zařaditelných pod určité paradigma.   

 

6.2.2.2 Toponyma 

Toponyma se vyskytují ve formě všech tří rodů. Zařazení jména k rodu se řídí primárně jeho 

zakončením v nominativu spolu s rodem homonymního apelativa, ze kterého vzniklo. Podle 

A. Polívkové se místní jména „skloňují podle svého příslušného vzoru, jejž určíme podle 

zakončení v 1. p. nebo z tvaru 2. pádu“ (Polívková, 2007, s. 18). To ale není zcela přesné. 

Dříve než podle zakončení určíme příslušný deklinační vzor, je třeba určit gramatický rod 

daného toponyma. Zde musíme vycházet pouze ze zakončení v nominativu, protože tvar 



 

 

109 

 

genitivu je závislý právě na určeném rodu a vzoru. Nemůže tomu být naopak. Nelze určit rod, 

resp. deklinační typ, z koncovky genitivu, jestliže tvar genitivu vyplývá z příslušnosti 

k určitému typu. 

Na rozdíl od antroponym, u kterých je gramatický rod určen rodem přirozeným, dochází u 

toponym v úzu ke kolísání, a to tam, kde zakončení v Nsg umožňuje přiřadit název k více 

rodům. Lze souhlasit s Polívkovou, že jde zaprvé o domácí názvy s nulovou pádovou 

příponou zakončené v Nsg na -c, -č, -j, -ň, -ř, -š, -ť, -ž, -l, -m, -v, -z: Kondrac, Pankrác, 

Olomouc, Vyskeř, Břeclav, Budeč, Dobříš, Aš, Hostouň, Kroměříž, Ledeč, Libeň, Miroslav, 

Náměšť, Příbram, Starkoč, Třeboň, Třešť, Toužim, Tuchoraz, Unhošť, Vlašim atp., za druhé o 

názvy cizí (Polívková, 2007). 

Rodové zařazení toponym cizího původu se řídí stejnými pravidly. Je-li jméno zakončeno 

v Nsg koncovkou typickou pro určitý deklinační typ určitého mluvnického rodu, je k němu 

zařazeno. Rod v původním jazyce nehraje většinou výraznou roli.
61

 U cizích zeměpisných 

názvů dochází ke kolísání častěji než u jmen původem českých, a to se týká i jmen 

zakončených na jiné souhlásky než ty uvedené v předchozím odstavci. Jestliže zakončení v 

Nsg umožňuje přiřadit název k více rodům, hraje roli zejména to, v jakém rodě se název ustálí 

v úzu. Na to mají vliv i mimojazykové činitele, např. denotát, který toponymum 

pojmenovává. Zatímco statisticky převažuje u jmen míst a krajin zakončených na měkkou 

souhlásku ženský rod (Bretaň, Poznaň, Vídeň, Hanoj, Falc, Uruguay [-j])
62

, názvy řek, pohoří 

a hor s tímto zakončením se řadí zpravidla pod deklinační typy rodu mužského (Dunaj, 

Hindúkuš), přestože jinak zakončené názvy řek jsou tradičně přiřazovány k femininům a často 

jsou i morfologicky adaptovány, aby femininům odpovídaly také svým zakončením (např. 

Seine > Seina, Rhône > Rhona/Rhôna, Thames > Temže). K neutrům spadají vedle jmen 

zakončených koncovkou -o (Ohio, Kongo, Oslo) také jména se  zakončením neobvyklým pro 

český morfologický systém. Ta obvykle zůstávají nesklonná (Tahiti, Peru, Vanutu). Jak uvádí 

MČ2: „Přináležitost do věcně významové skupiny je ovšem někdy tak silná, že i tato jména 

kolísají, např. jména řek jako Mississippi, Zambezi se při syntaktické shodě někdy chovají 

jako feminina (typický rod pro názvy řek), třebaže vzhledem k nesklonnosti bývají řazena 

k neutrům“. (MČ2, 1987, s. 348) V úzu mohou vedle sebe existovat dvě varianty více či méně 
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 MČ2 upozorňuje, že „vliv původního jazyka na zařazení jména k rodu se projevuje u některých skupin jmen 

řeckých a latinských, např. latinské zakončení -um zařazuje jména důsledně k neutrům i v češtině (Tusculum, 

Karolinum, Komenium atp.), -is předurčuje ženský rod řeckých jmen i v češtině (Akropolis/-l(e), Salamis/-ína, 

Kolchis/-ida). Vlastní jména řecká a latinská se tedy chovají stejně jako apelativa“ (MČ2, 1987, s. 347). 
62

 Exonyma zde neoddělujeme od endonym jako samostatné skupiny. Pojímáme je souhrnně. 
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frekventované, případně z více variant postupem času jedna může v úzu převážit. Jen 

omezená část toponym je zaznamenána v jazykových příručkách, kterými by se uživatelé 

jazyka mohli při jejich používání v komunikaci (psané i mluvené) řídit. V mnoha případech, 

zejména tam, kde v příručkách příslušná informace chybí, dochází v úzu ke kolísání a 

kritériem při výběru určité varianty bývá obvykle pouze její vyšší frekvence v úzu.  

Jako příklad kolísání mezi femininy a maskuliny lze uvést např. toponymum Dubaj. Jméno 

Dubaj mluvnice, slovníky ani PČP neuvádějí
63

 a v úzu název kolísá mezi rodem ženským (typ 

„píseň“) a mužským (typ „stroj“). Většina pádových tvarů je homonymní, proto lze oba 

skloňovací typy rozlišit jen na základě tvaru v instrumentálu, případně ve spojení 

s adjektivem či zájmenem. Podle internetového vyhledávače Jyxo je poměr mezi tvary 

Dubajem a Dubají  91 : 659 a ČNK uvádí pouze 30 výskytů tohoto jména v Isg, všechny ve 

tvaru Dubají.      

Další příklad kolísání mezi rodem středním a mužským je např. francouzské město Albertville 

[albervil]. Zde je příčinou kolísání odlišná grafická a fonická podoba jména. Přestože samotná 

fonická forma se souhláskou na konci zařazuje jméno mezi maskulina, nesoulad mezi oběma 

formami (souhláska × samohláskové písmeno) je orientuje k neutrům. Ve středním rodě se 

zachází s tímto jménem jako s nesklonným (Rekord v počtu sportovců (1801) zatím drží 

francouzské Albertville), v mužském rodě se skloňuje podle vzoru „hrad“ (…zastavili cyklisté 

na 32. kilometru po startu v Albertvillu včerejší 17. etapu Tour de France)
64

. Vzhledem 

k silné homonymii pádových koncovek a převaze nesklonných podob lze rod jména určit 

pouze na základě adjektiva či zájmena, které se k němu váže. Ta se však nevyskytují dost 

často na to, abychom mohli provést spolehlivé srovnání frekvence obou variant. Můžeme 

proto na základě výskytů v ČNK a na internetu pouze konstatovat, že toto kolísání existuje.
65
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 Zeměpisné příručky, které název obsahují, nezmiňují jeho gramatický rod, ani z textu jej nelze odvodit. 
64

 SYN2010. 
65

 Na příkladu kompozit s druhou částí -ville se ukazuje, že rod a následné přiřazení ke deklinačnímu  

paradigmatu je u cizích toponym velmi chaotické. Jméno pevně ukotveného v tvrdém paradigmatu mužského 

rodu vzoru „hrad“ je např. Nashville, u něhož jsou výskyty nesklonné formy spíše sporadické: V nepřímých 

pádech je poměr podoby nesklonné a sklonné 23 : 196 (v pátečním utkání v Dallasu a včera v Nashvillu x To by 

podle týmu dr. Raymonda DuBoise z Vanderbildtovy univerzity v Nashville mohlo zlepšit metody léčby rakoviny) 

Velké množství dalších jmen s komponentem -ville však kolísá mezi mužským a středním rodem a mezi 

nesklonností a vzorem „muž“. Dá se pouze konstatovat, že u nich nesklonné podoby převažují. V samotném 

přiřazení k rodu se podle nalezených dokladů neprojevuje žádná vysledovatelná tendence či příklon k jednomu 

typu: …došly i na ženskou kliniku v New Albany (stát Indiana), Louisvillu (stát Kentucky) a Knoxvillu (stát 

Tennessee). Od roku 1996 má v Jacksonsville na Floridě svou pobočku. …v noci na včerejšek v texaském 

Huntsvillu. Od roku 1975 se začal věnovat výzkumné práci, nejprve na Virginské univerzitě v Charlottesville 

(SYN2010). 
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U názvů homonymních s apelativy rod zůstává nezměněn – Loket, Most, (Kutná) Hora, 

(Horní) Bříza, Ústí. Na rozdíl od antroponym si toponyma ponechávají i změny kvantity 

samohlásek v jednotlivých nepřímých pádech, jak se objevují u homonymních apelativ: obec 

Kámen – 2. p. Kamene, Kamenu (zachovávají se zde i zbytky původního n-kmenového 

paradigmatu).   

 

6.2.3 Kategorie čísla 

 

Propria vykazují odlišné znaky i v gramatické kategorii čísla. Pro kategorii čísla je podstatné, 

že vlastní jména mají ve vztahu k denotátu individualizující funkci, vyjadřují jeho 

jedinečnost. Singulár je tedy u nich primární. „Vlastní jméno je základním prostředkem 

vyjádření jedinečnosti nějakého objektu, tj. osoby, zvířete, místa, společenského zařízení, 

lidského výtvoru atd. (Eva, Tolstoj, Alík, Praha, Vltava, Tvorba, Hlahol)… nebo celku 

objektů (Pyreneje, Francouzi), jeho odlišení od jiných jednotlivin (nebo celků) téhož druhu. 

Vlastní jména nemohou tedy klasifikovat ani označovat třídu objektů: jména Věra, Svoboda, 

Lhota vždy zůstávají jménem určité osoby, místa atd“
66

 (MČ2, 1987, s. 345).  

 

6.2.3.1  Antroponyma 

Osobní jména se až na výjimky nevyskytují jinak než ve formě singuláru. Na základě své 

sémantické odlišnosti od apelativ, kterou je pojmenovávání jednotlivostí, v tomto případě 

jednotlivých osob (viz výše), se u nich plurálové tvary objevují jen zcela výjimečně, ve 

specifických kontextech. Ve výjimečných případech může nastat potřeba pojmenovat více 

osob jedním jménem a pak je namístě plurálová forma, např. když se v kolektivu vyskytuje 

více lidí se stejným jménem (např. ve třídě máme dvě Hany). Další možná situace, ve které se 

můžeme setkat s plurálovým tvarem antroponym, je rozšíření pojmenovávacího rozsahu, tedy 

když jméno užíváme ve významu obecném (např. nevěřící Tomášové). Jsou to jména na 

přechodu mezi apelativy a proprii, nejde tu však ještě o apelativizaci v pravém slova smyslu, 

                                                           
66

 Vhodnost a užitečnost pojmu „jedinečnost“ pro charakteristiku proprií zpochybňuje M. Beneš (v tisku), jednak 

pro jeho sémantickou nejednoznačnost, ale především proto, že se vlastní názvy jako jména přidělují i skupinám 

objektů (např. názvy sad výrobků) – to má pak důsledek i pro pravopisnou podobu takových výrazů (psaní 

velkých či malých počátečních písmen.)  
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což dokládá i fakt, že zůstává pravopisná podoba s velkým počátečním písmenem; srov. 

nevěřící Tomášové – lazarové/lazaři). Méně často se množné číslo užívá pro souhrnné 

označení rodinných příslušníků (např. bratři Čapkové, náměstí Bratří Synků)
67

. Krátké tvary 

(Čapci, Synci, Nováci apod.) jsou v úzu spíše výjimečné, i u antroponym homonymních 

s apelativy (špačci i špačkové × Špačkové). Formou plurálových tvarů můžeme pojmenovat 

manžele a rodiny: Novotní (manželé Novotných), Novákovi.  

Z těchto důvodů můžeme mluvit o tvarech plurálu u antroponym jako o periferních v rámci 

gramatické kategorie čísla, a to především pro velmi nízkou frekvenci a funkční zatížení. 

Domníváme se, že v tomto případě lze periferními nazvat nejen samotné plurálové tvary, ale 

můžeme mluvit i o samotné kategorii plurálu jako o periferní.  Necháváme stranou tzv. 

skupinová antroponyma, která pojmenovávají celky, tedy jména rodová (Habsburkové, 

Přemyslovci), rodinná (Novákovi, Homolkovi), národní, kmenová a obyvatelská (Češi, 

Francouzi, Pražané, Inkové, Siouxové). MČ2 upozorňuje, že v singuláru tato jména 

neindividualizují, „neoznačují jedince, nýbrž kteréhokoliv příslušníka národa, státu, rodiny 

atd., a tedy nejsou přísně vzato již jmény vlastními“ (MČ2, 1987, s. 349). To ovšem neplatí 

vždy. Kontexty, ve kterých lze použít jméno označující příslušníka určité skupiny ve 

významu konkrétní osoby, jsou zcela běžné, obzvlášť v případech, kdy chceme jednotlivé 

osoby z různých skupin (národnostních, obyvatelských, rodových apod.) odlišit (Anderson 

nasadil kajícný výraz, vděčen, že Američan přijal, tak jak Mirit předpokládala, jeho vysvětlení 

bez dalších otázek. Habsburk [míněn Otto Habsburk] řekl, že až budou Češi vyjednávat o 

vstupu do Evropské unie, budou mít kvůli záležitosti Sudet problémy s právem občanů 

členských zemí […]
68

) a jméno rodinné v singuláru naopak ve většině případů označuje 

konkrétní osobu.  

 

6.2.3.2 Toponyma 

Přestože stejně jako antroponyma i toponyma označují pouze jednotliviny, nejsou u nich na 

rozdíl od antroponym plurálové tvary výjimečné. Pomineme-li plurálové tvary označující více 

míst, např. dvě Lhoty, Budějovice, Ústí, Koreje apod., (takové výskyty mají v úzu velmi 

nízkou frekvenci a lze je označit stejně jako u jmen osobních za periferní), jedná se o pluralia 
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 Tyto plurálové tvary mohou označovat rodinné příslušníky (méně často než přivlastňovací tvar), ale i nositele 

stejného jména bez příbuzenského vztahu.  
68

 SYN2009PUB. 
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tantum. Tato vlastní jména na základě množiny předmětů vytvářejí určitou jednotu a 

množným číslem označují pouze jednotlivá místa (města, vesnice, státy, pohoří, souostroví 

apod.). Jde o toponyma, jejichž denotát může být tvořen určitým celkem nebo množinou 

předmětů. Např. řeky se ve formě množného čísla nepojmenovávají, naproti tomu u pohoří 

(Beskydy, Alpy), souostroví (Bahamy, Azory) či obcí a jejich částí je to častý způsob 

(Stodůlky, Lázně, Napajedla). Pluralia tantum jsou mezi toponymy jev zcela běžný, nijak 

výjimečný a plurálové tvary zeměpisných jmen mají v rámci propriálního systému zcela 

pevnou pozici. Plurál zde vychází z původní slovotvorné motivace, z původního lexikálního 

významu základového slova. Slovotvorná motivace je v některých případech evidentní 

(Mariánské Lázně, Stodůlky, Říčany, Vysočany, Blata…), v jiných bývá již zastřená (Lysolaje, 

Petrovice, Vítkovice). V praxi je důsledkem to, že v případech, kdy má jméno homonymní 

koncovku -e/-ě, -í, která může patřit jak tvaru plurálu, tak singuláru (Kaliště, Sušice, Bechyně, 

Kamenice), si uživatelé jazyka, kteří název neznají, nemohou být jisti bez alespoň částečné 

znalosti etymologie názvu, zda zeměpisný název je ve tvaru singulárovém, či plurálovém. 

Občas v úzu (i v rámci kodifikace) existují i obě varianty zároveň, a to ve dvou případech:  

a) jde-li o dvě různé obce např. sg. Sušice (v Čechách) a pl. Sušice (na Moravě) nebo  

b) jde-li o tutéž obec s dvojím možným gramatickým číslem: Hostivice: 2. p. Hostivice (sg) i 

Hostivic (pl).   

U jmen cizích je situace mnohem složitější. Jsou dva případy, kdy toponymum může být 

chápáno jako pomnožné: 

(a) Už v původním jazyce je název v plurálovém tvaru a čeština tuto gramatickou 

kategorii přebírá. Jedná se o exonyma: Benátky, Pomořany, Alpy, Shetlandy, Antverpy, 

Filipíny. Plurálový morfém původního jazyka je zpravidla nahrazen plurálovým 

morfémem českým, jméno je adaptováno do češtiny, zařazeno do příslušné deklinace a 

skloňováno pomocí českých plurálových koncovek. V ostatních případech jméno 

obvykle zůstává nesklonné (pokud není zakončeno na -i/-y, aby mohlo být skloňováno 

podle plurálového paradigmatu). Sem se řadí německá jména zakončená na -ingen,      

-hausen (Tübingen, Göttingen, Meiningen, Schaffhausen). Mluvnice uvádějí, že lze 

respektovat původní plurál v němčině a ponechat jména nesklonná (srov. MČ2, 1987). 

Tento způsob je však dnes méně častý. Častěji se tato jména skloňují jako substantiva 

v jednotném čísle podle vzoru „hrad“ (Gsg Tübingenu, Göttingenu, Meiningenu, 
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Schaffhausenu)
69

. Tento způsob je v současnosti častější patrně proto, že se ztrácí 

povědomí o původním plurálu v němčině. Naopak u některých jiných jmen se při 

zachování plurálové charakteristiky vžila nesklonná podoba (Cannes, Versailles
70

, 

Queens).
71

  

(b) Na základě zakončení na -i/-y [i] (typické koncovky plurálu v češtině) je toponymum 

zařazeno mezi jména pomnožná (ať už v původním jazyce bylo ve tvaru 

singulárovém, či plurálovém): Helsinky (finsky Helsinki). 

   

 

6.2.4 Deklinační typy a kategorie pádu 

 

Aby mohla čeština coby flektivní jazyk vyjádřit gramatický význam a větněčlenskou funkci 

substantiv ve větě, musí je skloňovat, tedy přidávat koncovky k základu slova. V případě 

jmen snadno včlenitelných do českého morfologického systému je to činnost v podstatě 

mechanická, pro mluvčího intuitivní, bezproblémová. Problém nastává, když je třeba začlenit 

do systému jméno, (a) které je svým zakončením češtině cizí a neodpovídá jednotlivým 

skloňovacím typům a podtypům nebo (b) jehož fonická a grafická podoba se výrazně liší: na 

základě fonické formy (použité v mluvené komunikaci) jméno náleží k určitému paradigmatu, 

ale na základě podoby grafické (použité v komunikaci psané) ho řadíme k paradigmatu 

jinému. Takových komplikovaných případů je mezi proprii výrazně více než mezi apelativy a 

jedná se zpravidla o jména cizí, protože se na rozdíl od apelativ nepřekládají (viz výše) a 

přebírají se obvykle v původní grafické a fonické formě. Zatímco u cizích apelativ dochází k 

postupnému adaptačnímu procesu (po stránce grafické a fonické) tak, aby se slovo 
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 Plurálové podoby Tubinky, Gotinky jsou dnes spíše výjimečné.  
70

 SSČ a MČ2 uvádějí u názvu Versailles i možnost skloňovat jej pomocí ženských plurálových koncovek (2. p. 

Versaillí), ale v úzu se prosazuje spíše nesklonná podoba (korpus SYN neobsahuje dokonce žádný doklad 

skloňované podoby). 
71

 Existují rovněž další zeměpisné názvy původně v plurálové formě, se kterými se ovšem v češtině zachází jako 

se substantivy singulárovými, patrně proto, že stejně jako v případě typu německých názvů Tübingen, Göttingen 

je příliš slabé povědomí o tom, že jde o plurál. To se týká např. názvu amerického státu Massachusetts nebo měst 

Las Vegas, Los Angeles (nesklonné) nebo brazilského města Santos (skloňováné podle vzoru „hrad“). 
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přizpůsobilo českému fonologickému a morfologickému systému, u proprií tato možnost 

neexistuje
72

.  

Vlivem zvýšeného kontaktu češtiny s jinými jazyky a v důsledku otevření České republiky 

globalizujícímu se světu narůstá od 90. let 20. stol. počet cizích jmen (zeměpisných i 

osobních), která v komunikaci používáme. Jsou to jména, která jsou mnohdy českému 

deklinačnímu systému cizí, přesto se s nimi čeština jako flektivní jazyk musí vypořádat, aby 

bylo možné je v textu použít a vyjádřit jejich větněčlenskou funkci. Problematických případů 

je i v běžné komunikaci velmi mnoho (ve srovnání s apelativy, ale i ve srovnání s dobou před 

rokem 1989). Propriální morfologický systém se této situaci přizpůsobuje vytvářením 

skloňovacích podtypů a preferencí určitých deklinačních paradigmat před jinými. Lze říci, že 

právě tato potřeba a nutnost vypořádat se s problematickými a obtížně začlenitelnými typy je 

důvodem, proč je propriální kategorie v rámci morfologického systému hodnocena jako jeho 

periferie a zároveň proč je v ní morfologický vývoj tak dynamický a nové skloňovací 

tendence a přechody na ose centrum – periferie jsou zde velmi výrazné. Periferie jazykového 

systému obecně je dynamičtější než její centrum, jazykové prostředky jsou zde ve větším 

pohybu a jako první se zde projevují vývojové tendence, které se postupně prosazují i směrem 

k centrálnějším oblastem. Na rovině morfologické je to zejména příklon k deklinačním typům 

do té doby méně frekventovaným.  

Skloňování osobních jmen vychází primárně z fonické stránky, z mluvené formy jazyka, a jí 

se přizpůsobuje grafická podoba jména, která může být mnohdy od té vyslovované dost 

vzdálená. Např. Shakespeare [šejkspír] – Gsg Shakespeara, nikoli Shakespeareho; Nagy 

[naď] – Gsg Nagye, nikoli Nagyho; Greenwich [grinič] – Gsg Greenwiche, nikoli 

Greenwichu. Není to však jediný postup. Jak uvádí MČ2, „protože grafická podoba ovlivňuje 

morfologii proprií více než morfologii apelativ, řídí se skloňování cizích vlastních jmen kvůli 

snazšímu nebo vhodnějšímu začlenění i podle podoby psané, která zároveň umožní v textu 

snáze identifikovat původní podobu jména“ (MČ2, 1987, s. 350). Např. Dumas [dima] – Gsg 

Dumase, nikoli Dumy; Maurice [moris] – DLsg Mauriceovi, nikoli Mauricovi. V některých 

případech dochází v důsledku této odlišnosti ke kolísání a užívají se dubletní tvary: jeden 
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 Pomineme zde případ exonym (Graz – Hradec, Alpes/Alpen – Alpy, Thames – Temže, Loire – Loira), která už 

dnes nevznikají a kde se nejedná v pravém slova smyslu o překlad, ale spíše o počeštěnou formu jména, 

eventuálně o překlad částečný, a to tam, kde ve víceslovných toponymech má některá část lexikální význam: 

Nouvelle Caledonie – Nová Caledonie apod. Náhrada cizího antroponyma českým ekvivalentem (Angélique – 

Angelika, Jacques – Jakub) už dnes rovněž není obvyklá a u reálně existujících osob  (mimo beletrii) je přímo 

nepřijatelná. Srov. královna Alžběta II. ×  princ Charles, nikoli Karel; král Juan Carlos, nikoli Jan Karel apod. 

(pro používání českého ekvivalentu anglického jména Elisabeth patrně hrálo roli, že u předchozí nositelky tohoto 

jména Alžběty I. se rovněž užíval český ekvivalent, jak to v té době bylo obvyklé). 
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vychází z formy fonické, druhý z formy grafické. V takových případech se může u toponym 

lišit i zařazení ke gramatickému rodu: Jména Brisbane či Jacksonville mohou být zařazena 

mezi nesklonná substantiva středního rodu nebo mohou být skloňována podle vzoru „pán“ 

(Gsg Brisbanu, Jacksonvillu
73

). Cílem skloňovacích paradigmat uvedených v jazykových 

příručkách je (a mělo by být) přirozeně to, aby rozdíl mezi fonickou a grafickou podobou byl 

minimální. Přesto mohou nastat situace, které skloňování komplikují, a to většinou 

v souvislosti s jmény cizího původu.
74

 

 

6.2.4.1 Antroponyma 

Antroponyma se skloňují podle apelativních deklinačních typů mužských či ženských. Dále je 

možné na základě zakončení jména skloňovat podle adjektivních vzorů, případně použít 

zájmenné skloňování. Pozůstatky skloňování podle skloňovacích typů středního rodu se 

objevují jen ojediněle, a to u některých typů jmen homonymních s apelativy, např. typ Dítě, 

vždy však pouze jako dubletní pádové koncovky vedle tvarů podle výše uvedených vzorů 

maskulin: Dítě – 2. p. Dítěte i Dítě (tvary s rozšířeným kmenovým základem -et- jako u 

apelativního typu „kuře“). Vedle jména Dítě k tomuto typu spadají příjmení Kníže, Hrabě, 

Poupě atp.). 

Zásadní odlišnost proprií od apelativ je také v řazení k měkkému či tvrdému deklinačnímu 

typu podle zakončení základu na určitou souhlásku (v grafické podobě souhláskové písmeno). 

Přestože apelativa, jejichž základ je zakončen obojetnými souhláskami, resp. souhláskovými 

písmeny s, z, a x, jsou řazena k tvrdému mužskému skloňovacímu typu „pán“, propria se 

stejně zakončeným základem se v současnosti přiřazují k měkkému skloňovacímu typu 

„muž“: Alois – Gsg Aloise (vedle staršího Aloisa), Hlinomaz – Gsg Hlinomaze (dříve 

Hlinomaza), Marx – Gsg Marxe. V současném jazyce je skloňování podle vzoru „pán“ 

hodnoceno jako archaické a objevuje se už jen sporadicky (srov. MČ2, 1987, s. 356). Bez 

archaického příznaku se tyto koncovky udržují jen v nemnoha případech. Pádové tvary podle 

vzoru „pán“ se pociťují jako stylově rovnocenné u některých jednoslabičných jmen (volba 

koncovky obvykle závisí na rodinné tradici nositele jména); a to především u jmen 
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 Viz 6.2.2.2. 
74

 Podrobný popis deklinačních paradigmat proprií viz Smejkalová (v tisku) in Akademická příručka českého 

jazyka a Internetová jazyková příručka [online]. 
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homonymních s apelativy (Rys, Kos – Gsg Ryse i Rysa, Kose i Kosa.
75

 U jmen víceslabičných 

se koncovky tvrdého deklinačního typu objevují především z důvodů stylistických, např. u 

jména Johannes Brahms. V ČNK je 114 výskytů tvaru Johannesa Brahmse a 137 výskytů 

tvaru Johannese Brahmse.
76

 Koncovka -a u křestního jména se dá zdůvodnit snahou pisatele 

neopakovat dvě stejné koncovky za sebou.  

U cizích osobních jmen, jejichž tvar (resp. zakončení) je v češtině neobvyklý a cizorodý a 

čeština pro něj nemá vytvořeno skloňovací paradigma, se v úzu vyskytují dvě možná řešení. 

a) Pro mužská jména se užívá skloňování zájmenného, které je u apelativ výjimečné a 

nejen z hlediska systémového, ale i frekvenčního jej lze považovat za periferní (řadí se 

k němu obvykle cízí slova typu abbé, dandy apod.). Naproti tomu u proprií se 

vyskytuje poměrně často. Pro jména zakončená na -i/-y [i], -é je to jediná možnost 

(Visconti – Gsg Viscontiho; Pelé – Gsg Pelého), pro jména zakončená na [í], -e [e] je 

to dubletní varianta (Rilke – Gsg Rilka či Rilkeho; Lee – Gsg Leea či Leeho).
77

 

V současném úzu je tento způsob skloňování osobních jmen velmi produktivní, patrně 

proto, že umožňuje ze všech pádových tvarů odvodit základní podobu jména 

v nominativu a základ jména zůstává bez hláskových alternací. Produktivita tohoto 

skloňování je evidentní i při pohledu na jména česká, u kterých se dříve užívalo pouze 

skloňování podle vzorů „pán“ a „muž“: Šebrle – Gsg Šebrla i Šebrleho; Kubice – Gsg 

Kubice i Kubiceho. 

b)  Jméno zůstává nesklonné: např. většina ženských jmen zakončených na souhlásku 

(křestní jména a nepřechýlená příjmení) a některá jména orientální. MČ2 uvádí, že 

„ženská příjmení se v češtině užívají vždy v přechýlené podobě, nejčastěji odvozené 

formantem -ová, čemuž se přizpůsobují i cizí osobní jména do češtiny přejímaná nebo 

v ní užívaná“ (MČ2, 1986, s. 347). Dnes je však situace poněkud odlišná. 

V nepřechýlené podobě se objevují nejen jména cizí a obtížně zařaditelná do českého 

morfologického systému, ale i jména česká, jejichž nositelkami jsou Češky. Tradičně 

se ponechávala nepřechýlená (a to jen jako pouhá varianta podoby přechýlené) 

příjmení zakončená na -ů (Janů) a na -ó (Walló), viz Havránek – Jedlička (1960). 

Podrobněji se touto problematikou zabývá M. Knappová (2008) v publikaci Naše a 

cizí příjmení v současné češtině, kde zmiňuje některé další typy jmen, u kterých uvádí 
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 Jméno Hus se k měkkému skloňovacímu vzoru nepřiřadilo a tradičně zachovává pouze koncovky tvrdého 

vzoru „pán“ (Hus – 2. p. Husa) 
76

 SYN2010 
77

 Podrobněji viz Smejkalová (v tisku). 
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vzhledem k jejich zakončení vedle přechýlené varianty i variantu nepřechýlenou: 

Filipi (Filipiová i Filipi), Osolsobě (Osolsobová i Osolsobě) atd. Na rozdíl od MČ2 

tedy už nepovažuje přechýlenou variantu u všech typů jmen za jedinou možnou. Ve 

společnosti se množí jména nepřechýlená, a to nejen příjmení se substantivní formou  

(Anna Cícha Hronová, Laura Janda), ale i s formou adjektivní (Eliška Kaplicky) kde 

rod je někdy třeba dodat pomocí doprovodného substantiva paní, slečna apod.
78

.         

Jména, která zůstávají nesklonná, můžeme zařadit na periferii morfologického systému 

češtiny jako flektivního jazyka nejen vzhledem k faktu samotnému, ale i vzhledem k důvodu, 

který k nesklonnosti vede. Jsou to jména obtížně zařaditelná ke skloňovacímu paradigmatu 

(respektive nezařaditelná) a většinou i málo frekventovaná. To platí jak pro propria, tak pro 

apelativa. Ve spojení s opěrným substantivem se někdy v úzu objevují jako nesklonná i 

jména, která sama o sobě skloňovat můžeme (lze je zařadit ke skloňovacímu paradigmatu). 

Převážně jde o maskulina zakončená samohláskou (nikoli však samohláskovým písmenem) 

s výjimkou -a: Opěrným substantivem může být apelativum (např. pán) či druhá, respektive 

poslední, část víceslovného jména, z jejíž pádové koncovky poznáme větněčlenské postavení 

jména ve větě i přes jeho nesklonnou podobu: obleky od Hugo Bosse (vedle Huga Bosse), 

knihovna Arne Nováka (vedle Arna Nováka či Arneho Nováka), americký film s Tony 

Curtisem a Sidney Poitierem (vedle Tonym Curtisem a Sidneym Poitierem). Méně často se 

v pozici opěrného substantiva vyskytuje první část jména, zpravidla jméno křestní: …zprvu 

ale můžeme vidět Nicolae Ceauşescu před soudem (vedle Nikolae Ceauşesca/Ceauşeska). 

Sporadicky se tento jev vyskytuje i u jmen zakončených souhláskou: sbírka po Yves Saint 

Laurentovi (vedle Yvesu/Yvesovi Saint Laurentovi), film s Jean Paulem Belmondem (vedle 

Jeanem Paulem Belmondem). Souhlasíme s názorem A. Sticha, který vyjádřil v článku o 

skloňování jména Tycho de Brahe, že není třeba vyžadovat za každou cenu skloňování všech 

částí jména. Pro češtinu jako flektivní jazyk „je u těchto a podobných případů zapotřebí, aby 

gramatický význam pádu byl vyjádřen alespoň jednou, to znamená, aby příslušnou koncovku 

mělo buď jméno křestní (rodné), nebo příjmení, anebo jiné slovo (obecné), které je ke jménu 

připojeno“ (Stich, 1972, s. 229).    

V pádových tvarech mužských jmen zachovávají antroponyma životné koncovky (vyplývá to 

z gramatického rodu, který se řídí rodem přirozeným; viz výše) a na rozdíl od apelativ 
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 Problematika přechylování zasahuje vedle jazykovědy i oblast sociální, psychologickou, politickou apod. Je to 

aktuální problém, který by vyžadoval samostatnou analýzu. My se o něm zmiňujeme pouze okrajově, protože 

přechylování není tématem této práce.  

http://www.film-service.cz/sbirka-po-yves-saint-laurentovi-vynesla-na-aukci-rekordnich-56-miliardy/
http://www.film-service.cz/sbirka-po-yves-saint-laurentovi-vynesla-na-aukci-rekordnich-56-miliardy/
http://www.film-service.cz/sbirka-po-yves-saint-laurentovi-vynesla-na-aukci-rekordnich-56-miliardy/
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5639
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5639
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zachovávají kvantitu (Mráz – Isg Mrázem × mráz – Isg mrazem). Tvaroslovné odlišnosti se 

objevují i u příjmení homonymních s životnými apelativy (Kníže – Gsg Knížete i Kníže; Švec 

– Gsg Ševce i Švece – od pádových tvarů se pak odvozuje i přechýlená podoba; pro 

pojmenování ženy lze tedy utvořit tvary Knížová i Knížetová, Ševcová i Švecová). Volba tvaru 

záleží nejvíce na rodinné tradici, což je další odlišnost od apelativ – důležitost rodinného úzu 

(příklad mimojazykové reality v užívání proprií, který se v oblasti apelativ nevyskytuje) ve 

volbě koncovky či skloňovacího paradigmatu (někdy i výslovnosti, např. Wolker: [volkr] či 

[volker]). Je patrné, že u antroponym je v současném úzu při volbě pádových koncovek  pro 

uživatele důležité, aby hláskové alternace byly omezeny na minimum a základ zůstal pokud 

možno nezměněn, ať už jde o změnu kvantity samohlásek, či o přeskupování a vkládání 

hlásek. Tvoří se pak pádové tvary, ze kterých je snáze identifikovatelná základní podoba 

jména v Nsg. Důvod této tendence tkví patrně ve faktu, že propria nemají lexikální význam a 

jejich podoba nemusí respektovat gramatická či pravopisná pravidla. Mohou se v nich 

vyskytovat záměny i a y, hláskové přesmyčky apod. Nelze tedy spoléhat na to, že základní 

podoba, kterou odvodíme z nepřímého pádu, bude např. homonymní s některým apelativem či 

bude mít předpokládanou koncovku: Asg Jana – Nsg Jan nebo Jano. Lsg Kubicovi – Nsg 

Kubice, Kubica, Kubic.
79

   

U jmen, ve kterých se v nominativu neshoduje fonická a grafická stránka, se při skloňování ve 

většině případů vychází z fonické podoby a jí se přizpůsobuje podoba grafická, méně často je 

tomu naopak (viz 6.2.4). V nepřímých pádech se hláskové alternace v základu slova omezují 

na minimum, aby z pádového tvaru byla patrná základní podoba jména v Nsg (jak ukazuje 

úzus, je to v současné češtině obecná tendence, viz kapitola 5). Snahu tvarově neobměňovat 

příjmení pozorujeme i u jmen, jejichž skloňování by nemuselo činit uživatelům češtiny potíže 

nebo u kterých je základní podoba všeobecně známá: Brzezinski, Purkyně, Goethe, Gsg 

Brzezinskiho (vedle Brzezinského), Purkyněho (vedle Purkyně), Goetheho (vedle Goetha).
80
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 Lze předpokládat, že ze stejného důvodu se upouští např. od vkladného -j- u feminin  zakončených na -e 

(Dorotea), volí se skloňování podle vzoru „žena“ u feminin zakončených na -ia (Alexandria), dává se často 

přednost nesklonnosti u feminin zakončených na -h (Sarah, Deborah) apod. Zatímco v případě apelativ 

kolísajících mezi deklinačním typem „žena“ a „růže“ jsme uvedli, že nelze vyloučit ani to, že uživatelé jazyka 

nemusejí nutně zvolenou podobu opírat o racionální úvahu a pouze zvolí tvar, který už někde slyšeli či viděli a 

který jim připadá přijatelný, u proprií (především antroponym) dokládají četné dotazy směřované do  jazykové 

poradny ÚJČ, že možnost zpětného rozpoznání základní podoby jména je pro mnoho uživatelů podstatným 

faktorem při volbě pádového tvaru 
80

 U typu Goethe uvádějí mluvnice obě varianty (srov. MČ2, PMČ). U typu Purkyně jazykové příručky 

s výjimkou IJP připouštějí pouze tvary podle vzoru „soudce“, o zájmenném skloňování se nezmiňují, případně je 

považují u českých jmen za neobvyklé (Knappová, 2008). Zájmenné skloňování u typu Brezinski neuvádí žádný 

zdroj.  
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Důsledků této tendence je několik: 

1. Rozšiřuje se užívání zájmenné deklinace na úkor vzoru „pán“ (Goethe – Gsg Goetha i 

Goetheho) či „soudce“ (Kubice – Gsg Kubice i Kubiceho; viz přivlastňovací genitiv hojně 

užívaný v médiích: Kubiceho zpráva místo přivlastňovacího adjektiva Kubicova zpráva). 

Dosud se v mluvnicích uvádělo, že zájmenné tvary jsou časté především u jmen 

neobvyklejších, méně známých, ale úzus ukazuje, že se čím dál častěji užívají i u jmen 

známých a z hlediska gramatického neproblematických.  

2. Cizí ženská jména zakončená na jinou hlásku/písmeno než -a se často ponechávají 

nesklonná (Karin – Gsg Karin (vedle Kariny), Simone – Gsg Simone (vedle Simony), Kirké – 

Gsg Kirké (vedle Kirky)). V tomto případě se střetávají dvě tendence:  

a) Ponechání jmen v nesklonné podobě je v rozporu s  tendencí češtiny jako 

flektivního jazyka adaptovat cizí jména do českého morfologického systému a přiřadit 

je k určitému skloňovacímu typu (Simone – Simona, Karin – Karina). Důležitou roli 

hraje typ textu – beletrie má specifický charakter a počešťování cizích jmen je 

většinou pro překladatele či autory přijatelné (např. Sarah – Sára).  

b) Na druhé straně, pokud autor píše/mluví o reálně existující osobě, respektuje 

podobu jejího jména, snaží se je užívat v přesném znění v souladu s identifikačně-

diferenciační funkcí vlastních jmen a k počešťování se proto obvykle neuchyluje 

(Eleonor – nikoli Eleonora, Monique – nikoli Monika apod.). Tak tomu bývá v textech 

jiného typu než uměleckého, např. v publicistice či v úředních dokumentech.
81

  

 

3. U cizích, neprůhledných jmen zakončených na -er ponecháváme pohybné -e-. Zatímco u 

českých jmen vypouštění -e- kolísá (Wolker – Wolkera/Wolkera), pokud je nositelem jména 

cizinec, -e- zůstává. Podstatná je i výslovnost. Ke kolísání nedochází u jmen, u nichž se 

pohybné -e- vyslovuje. Naopak k němu dochází u jmen, ve kterých se ve fonické podobě 

objevuje. Mluvnice doporučují řídit se v takových případech rodinnou tradicí. Praxe 

v jazykové poradně ÚJČ AV ČR dokazuje, že kritérium rodinného úzu není vždy vhodným či 

spíše použitelným řešením, protože tazatelé, které zajímá, jakým způsobem s tímto typem 
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 Podobné argumenty uvádějí i zastánci jmen nepřechýlených (respekt k nositelce jména, nutnost užívat 

přesnou, tedy nepřechýlenou podobu atd.). Jde však o jinou situaci. Přestože jsou podobné argumenty důležité, 

nelze na druhou stranu pominout, že přechylovací přípona umožňuje nejen identifikovat pohlaví nositele jména, 

ale i skloňovat jméno v textu a vyjádřit tím jeho větněčlenskou funkci.   
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jmen zacházet, nezřídka nositele jména osobně neznají, proto se nemohou řídit ani 

výslovností jména ani rodinnou tradicí. V takových případech vždy dávají přednost tomu, 

ponechat v nepřímých pádech základ jména nezměněný. Takové je u těchto jmen i doporučení 

jazykové poradny ÚJČ.  

4. U jmen zakončených na -c, -ca, -co, -cu, kde se užívají v nepřímých pádech dubletní tvary 

(pádové koncovky se buď přidávají za koncové -c-, nebo se -c- mění v nepřímých pádech na  

-k-), je častější podoba bez souhláskové alternace. Objevuje se častěji než dřív i u jmen, kde 

se ocitá v sousedství koncovky -y (Gsg Casablancy, Biancy), což je v dané výslovnosti, tedy  

[ki], kombinace hlásek pro češtinu neobvyklá, obzvláště ve funkci pádové koncovky.
82

 

5. Jména původem latinská a řecká inklinují k větší začleněnosti do českého morfologické 

systému na úkor původního latinského a řeckého skloňování. Podoby Nsg se v některých 

případech přizpůsobily tvarům nepřímých pádů (Ilias – Iliada, Homéros – Homér, Kerberos – 

Kerber, Rubico – Rubikon, Artemis – Artemida, Afrodité – Afrodita). V současnosti se upouští 

od hláskových alternací v tvarotvorném základu, které respektovaly změny v latinských a 

řeckých deklinacích. PČP z r. 1993 uvádějí dubletní tvary u některých jmen v nepřímých 

pádech: Samos – Gsg Samu i Samosu; Adonis – Gsg Adonise i Adonida; Styx – Gsg Styxu i 

Stygu. 

     

6.2.4.2 Toponyma  

U toponym je situace poněkud odlišná od situace u antroponym. V oddíle 6.2.2.2 už bylo 

uvedeno, že toponyma se vyskytují ve formě všech tří gramatických rodů. Deklinace toponym 

homonymních s apelativy se nemění, zůstává i změna kvantity samohlásek v jednotlivých 

nepřímých pádech. U některých apelativ dochází postupem času k zániku krácení základové 

samohlásky, případně se tato podoba stává pouze dubletním tvarem vedle novější podoby se 

samohláskou nezkrácenou. Je-li však v rámci víceslovného toponyma užit pádový tvar 

s krátkou samohláskou, vývoj obou homonym neprobíhá stejně. V případě toponyma se od 

krácení neupouští a kvantita zůstává nezměněna, i když se od této podoby homonymního 

základového apelativa (tedy bez kvantity) postupně upustilo či upouští. Tvar toponyma 

zůstává ohledně kvantity samohlásek ustrnulý v podobě, v jaké se utvořil. Míníme tím střídání 

dlouhých a krátkých samohlásek v dvojslabičných femininech skloňovaných podle 
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 Hlásková kombinace cy se sice v češtině vyskytuje (viz Adam, 2003), ale s výslovností [ci], nikoli [ky].  



 

 

122 

 

deklinačního typu „žena“ a „růže“: skála – Isg skalou i skálou. Už při vydání PČP z r. 1958 

Fr. Váhala konstatoval že „vývoj směřuje k vyrovnávání délky, takže počet krátících jmen se 

zmenšuje a krácení se projevuje ve větší míře jenom v 2. pádě množ. čísla“ (Váhala, 1958, s. 

73). Přesto toponyma, která obsahují tento typ substantiv, podobnou vývojovou tendenci 

neprojevují: Např. v názvu obce Svatý Jan pod Skalou je pouze krátká samohláska. Tvar 

zůstává ustrnulý, k podobnému vývoji jako u apelativa skála zde nedošlo. Zároveň ani není 

pádový tvar s krátkou samohláskou považován za stylově příznakový, zastaralý, jako je tomu 

u apelativa. 

 

6.3 Závěr 

 

K propriálnímu morfologickému systému můžeme přistupovat dvěma způsoby. Můžeme jej 

chápat jako periferii systému substantivního, přičemž apelativa v tom případě budeme 

hodnotit jako jeho centrální část. V odborné literatuře se objevuje i termín periferie periferie 

(„periféria periférie“) pro cizí propria (konkrétně antroponyma, ale tento termín lze vztáhnout 

i na toponyma), která se ocitají na krajním pólu jazykového systému, na okraji periferie – na 

periferii periferie (Ološtiak, 2001, s. 46). Periferními jsou tato propria jako celek vydělený 

funkčně a sémanticky, v němž se v mnohem častěji než u apelativ objevují jednotky periferní 

systémově, formálně. Nelze totiž označit tuto skupinu celkově jako periferní z čistě 

systémového hlediska, protože se v ní vyskytují i jednotky, které jsou z hlediska systémového 

zcela pravidelné a spadají do centrální části morfologického systému. Abychom ji tak mohli 

označit, musíme se řídit množstvím systémově problematických jmen (jazykových jednotek) 

a pak můžeme mluvit o kategorii proprií jako o periferní proto, že v ní takové jednotky jsou 

zastoupeny výrazně častěji než u apelativ. 
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Substantivní systém 

    cizí propria     

    domácí propria     

    

apelativa 

    

       

         

        

                

                

od středu (= centra) k okrajům systému (= periferii) 

Na propria však lze nahlížet i jako na samostatný morfologický systém s vlastním centrem a 

periferií. Eventuálně vzhledem k výše uvedeným odlišnostem se lze na ně dívat i jako na dva 

subsystémy – antroponymický a toponymický – s prvky, které v tomto systému (a jeho 

subsystémech) mají stabilní, pevnou pozici, s těmi, které jsou spíše na jeho okraji, a s těmi, 

které se pohybují mezi těmito dvěma protipóly jedním či druhým směrem
83

.  
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 My jsme se v této kapitole zaměřili na antroponyma a toponyma, ale do propriálního systému spadají i další 

typy proprií na základě toho, co pojmenovávají. Ty zde však ponecháváme stranou. Z hlediska morfologického a 

syntaktického se jako poměrně dynamická kategorie jeví pojmenování firem, institucí, společností apod. 

V některých odborných statích jsou souhrnně pojmenovávána jako logonyma (např. Horecký, 1994). 

Z reklamních důvodů bývají občas tyto názvy ponechávány nesklonné. Jednak stávají-li se součástí víceslovného 

názvu v anteponované pozici (v Gambrinus lize, v Sazka aréně), jednak stojí-li samostatně (od Schwarzkopf, v 

Kika).    
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Pohled na propriální systém jako na periferii morfologického systému substantiv vede k tomu, 

že se vlastní jména stávají pouze souborem výjimek, odlišností a nepravidelností. Pokud však 

zaujmeme jiný úhel pohledu a budeme o něm uvažovat jako o samostatném subsystému s 

vlastními pravidly, můžeme zde vysledovat chování a tendence, které se sice jeví jako 

odchylky ve vztahu k apelativům, ale v rámci propriálního systému jako takového jsou 

pravidelné a pevně ukotvené, případně k takovému centrálnímu postavení směřují. V této 

souvislosti je stále třeba mít na paměti, že pojmy centra a periferie jsou termíny umožňující 

dynamický popis jazyka. Pohyb jazykových prostředků mezi oběma póly je neustálý, navíc 

jistá vágnost a intuitivnost těchto termínů a především malá exaktnost jejich kritérií 

znemožňují přesné stanovení statusu jednotlivých jazykových jednotek. Otázkou je, zda je 

požadavek přesnosti v tomto směru vůbec namístě. 

Můžeme například sestavit samostatný přehled skloňovacích paradigmat pro propriální 

systém, respektive antroponymický subsystém s vlastními vzory, některé shodné s apelativy, 

další, které u apelativ nejsou, jiné, které jsou pro potřeby proprií pozměněné. Především však 

s odlišnou distribucí jednotlivých druhů zakončení mezi deklinačními typy. Toponyma mají 

mnohem více shodných rysů s apelativy než antroponyma, což je dáno tím, že je na základě 

zakončení lze rozdělit do tří gramatických rodů, stejně jako apelativa. Distribuce jednotlivých 

typů jmen mezi deklinace je totožná jako u apelativ. Rozdíl je pouze v tom, že obsahují 

mnohem větší množství nesklonných jmen, případně kolísání mezi nesklonností a určitým 

deklinačním typem.  

Uvádíme zde přehled deklinačních typů antroponym a distribuci jednotlivých zakončení pro 

ilustraci odlišností od apelativního systému:  
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Maskulina: 
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 Stávající vzory jsou převzaty z MČ2. Pravopisná varianta je v závorce. 

typy                           -0 

      

           -a          -e      -y 

vzory, 

pod-

vzory 

pán
84

 

         dělník   Miró 

muž 

            lovec 

předseda (rikša)      

                 Maria 

   soudce Tony 

 

mladý 

N -0 -0 -a    

G -a -e -y (-i)         -ii/ie -e -ho -ého 

D -u/-ovi -i/-ovi -ovi -i/-ovi -mu -ému 

A -a -e -u             -io/ie -e -ho -ého 

V -e         -u         -0 -i             -e -o -e -0 -ý 

L -u/-ovi -i/-ovi -ovi -i/-ovi -m -ém 

I -em -em -ou -m -m -m 
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Feminina: 

typ                                    -a -e 

vzory,  

podvzory 

žena (Danica) 

        Andrea             Sofia           

Efua           

  růže 

N -a -e (ě) 

G -y (i)         

                   ey/eje
85

           -ie/ii 

-e (ě) 

D -ě (e/i) 

                  -eji/ei/ee          -ii              

- ui 

-i 

A -u                                       

                                          -ii/-iu 

-i 

V -o 

                                         -ie/-io 

-e (ě) 

L -ě (e/i) 

                  -eji/ei/ee          -ii              

- ui 

-i 

I -ou -í 

 

 

V morfologickém vývoji vlastních jmen se projevují vývojové tendence, které nejsou dány jen 

vnitřními systémovými zákonitostmi, ale jsou ovlivňovány mnohem více než apelativa také 

okolnostmi mimojazykovými (jsou společensky podmíněné). V rámci mimojazykové reality 

hraje roli tradice, rodinný úzus, politicko-společenské poměry (zejména v souvislosti 

s přechylováním či adaptací cizích jmen, viz např. Ološtiak, 2003).  
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 Koncovka –eji, kterou uvádí MČ2, se v úzu nevyskytuje. 
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V jazykových příručkách se řešení jednotlivých problematických typů jmen různí a některé 

typy ani nejsou dosud zpracovány. Podrobnější popis jednotlivých jmen a deklinačních typů 

by nejen pomohl usnadnit praktické užívání těchto jmen při tvorbě komunikátů, ale zároveň 

umožnil hlubší teoretické zkoumání zákonitostí této specifické oblasti morfologie a upřesnil 

kritéria pro zařazování jednotlivých pojmenovávacích typů na osu mezi centrem a periferií. 

Vývoj gramatických vlastností toponym a antroponym v dnešní češtině, který jsme výše 

podrobili analýze, dává tedy za pravdu názoru Danešovu, že je třeba klasifikační kritéria 

podrobit hlubší analýze, protože nejsou jednoduchá a dále neanalyzovatelná, nýbrž jsou 

komplexní a jsou vytvářena strukturovaným a hierarchizovaným souborem určitých rysů. 

Obrazem této strukturace je právě rozložení centra a periferie dané kategorie. (Daneš, 1966) 
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7   Závěry 

 

V této práci jsme vyložili koncept centra a periferie vycházející z teorie Pražské lingvistické 

školy a ukázali, jakým způsobem jej lze aplikovat při popisu jazykového systému a v teorii 

jazykové kultury. Systém, v němž koncept centra a periferie funguje, je dynamický, 

heterogenní, jasně hierarchizovaný a otevřený (autoregulativní) a jeho jednotlivé části jsou 

charakterizovány vysokým stupněm závislosti na celku a naopak.  

V úvodu této práce jsme si kladli následující otázky:  

1) Jaké je místo konceptu centra a periferie mezi jazykovými univerzáliemi? 

2)  Je tento koncept užitečný v současné lingvistice pro popis jazykového systému,   

případně které jeho aspekty mohou být pro současné směry směry jazykovědného      

bádání inspirativní? 

3) Jak lze aplikovat koncept centra a periferie při popisu konkrétních jazykových kategorií 

na jednotlivých jazykových rovinách (v našem případě při popisu substantiv na 

morfologické rovině)? 

4) Jak lze využít koncept centra a periferie v teorii jazykové kultury při zkoumání 

jazykové normy a při kodifikační práci? 

 

Ad 1) První otázka zasahuje do oblasti jazykové typologie. Na základě zkoumání konceptu 

centra a periferie jsme dospěli k závěru, že je tento princip empiricky nutnou vlastností 

jazyka, protože postihuje neostrost jednotlivých jazykových kategorií a stupňovitost prvků, 

které se do nich řadí, a ve svém důsledku také dynamiku jazykového vývoje. Řadí se mezi 

univerzálie formální, protože popisuje uspořádání jazykového systému a chování jazykových 

jednotek v rámci tohoto systému a jednotlivých subsystémů. Jeho existence není podmíněna 

žádným dalším faktorem, což je charakteristika tzv. neomezených univerzálií. Vzhledem 

k tomu, že postihuje fungování všech přirozených jazyků, spadá do kategorie absolutních 

univerzálií.   
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Ad 2) Na druhou otázku můžeme odpovědět kladně. Koncept centra a periferie je užitečný 

v tom, že postihuje dynamiku, strukturovanost a otevřenost jazykového systému. Právě díky 

svému dynamickému aspektu umožňuje zachytit a popsat pohyb jednotlivých prvků v rámci 

neustále se měnícího a vyvíjejícího se jazykového systému. 

Důsledkem dynamiky systému a jeho jazykových jednotek a zároveň otevřenosti a 

prostupnosti jednotlivých kategorií je i jistá míra vágnosti. Vzhledem k tomu, že vágnost je 

jednou z vlastností přirozeného jazyka, není třeba ji brát jako jeho defekt. Pomocí konceptu 

centra a periferie můžeme naopak oblast vágnosti začlenit do popisu jazykového systému jako 

jeho integrální součást. Zároveň by princip škálovitosti a neostrého přechodu kategorií neměl 

vést k pouhému konstatování vágnosti jazyka a k rezignaci na jeho přesnější uchopení, ale 

naopak by měl být motivem k hlubšímu a detailnějšímu zkoumání jak samotné dichotomie 

centra a periferie, tak i jednotlivých jazykových prvků a kategorií.  

Ad 3) Aplikovali jsme koncept centra a periferie na dvě dílčí oblasti jazykového systému. 

Nastínili jsme současný stav interdeklinačních pohybů mezi femininy typu „žena“ a „růže“ a 

ukázali jsme, jak lze pomocí konceptu centra a periferie zmapovat postupný přechod 

jednotlivých lexémů od jednoho deklinačního typu k druhému, resp. pozici jednotlivých 

lexémů v rámci obou kategorií, v tomto případě deklinačních typů.  

Pohyb mezi oběma centry potvrzuje dynamický charakter konceptu centra a periferie včetně 

Danešových (1966) tzv. pobočných center, které zde zosobňuje tzv. podtyp „sója“, který 

kombinuje paradigmata obou hlavních center. Tato pobočná centra jsou však mnohem méně 

stabilní než obě tzv. hlavní centra, mezi nimiž se kolísající substantiva pohybují. 

Ukázali jsme, jakým způsobem lze pomocí aplikace teorie vágnosti zobrazit postupný 

přechod jednotlivých substantiv (resp. pohyb) mezi jednotlivými centry na základě rysů, 

kterými jsou tyto jazykové jednotky charakterizovány. 

Koncept centra a periferie je užitečný i při popisu dynamiky gramatických kategorií 

v propriálním systému. Ukázali jsme, že pohled na propriální systém jako na periferii 

morfologického systému vede k tomu, že vlastní jména se stávají pouze souborem výjimek, 

odlišností a nepravidelností. Chápeme-li oblast proprií jako jeden ze samostatných 

subsystémů, pak se některé odchylky od apelativ jeví jako pravidelné a pevně ukotvené, 

centrální systémové zákonitosti, případně zákonitosti, které k takovému centrálnímu postavení 

směřují.  
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Ad 4) Koncept centra a periferie je podle našeho názoru vhodnou pomůckou i pro popis 

stylových charakteristik jazykových prostředků a jejich posunů v normě, a proto může sloužit 

i k analýzám jazykověkulturním a stylistickým, pokud ke kritériím dosud přisuzovaným 

centru a periferii a spojeným s vnitrojazykovým systémem přidáme i hledisko stylové 

charakteristiky, kterou uživatelé jazyka danému prostředku přisuzují. Stupňovitost na škále 

centra a periferie dobře postihuje variantnost normy a změny stylové charakteristiky, kterou 

jim uživatelé jazyka přisuzují.  

Abychom mohli stylovou charakteristiku jazykového prostředku poznat (případně konstatovat 

její pohyb, změnu), je potřeba mít k dispozici empiricky získaná data. Ta lze v dnešní době 

získávat z elektronických korpusů (a zkoumat tak produkční stránku procesu komunikace) 

nebo prostřednictvím speciálních psycholingvistických testů a experimentů (a analyzovat tak 

recepční stránku). Uvědomujeme si, že pouhé spoléhání na současné zdroje empirických dat 

má svá omezení, protože poznání podstaty jazyka není nikdy přímé, ale zprostředkované jeho 

jevovou složkou, a nelze proto opomíjet ani lingvistickou teorii a pouze popisovat jevovou 

složku jazyka. Přesto se domníváme, že tyto metody (i při vědomí zmíněných problémů, které 

se v souvislosti s nimi mohou objevit) jsou podstatnou a nezbytnou součástí budoucích 

výzkumů v oblasti teorie jazykové kultury.   

V oblasti zkoumání jazykové normy zůstává stále mnoho otevřených otázek a 

problematických aspektů, které se týkají především samotné metodologie zkoumání stylových 

charakteristik jazykových prostředků a jejich místa v rámci jazykové normy. To však 

přisuzujeme spíše samotné problematice postihnutí jazykové normy, resp. normy spisovného 

jazyka, než aplikaci konceptu centra a periferie na oblast jazykové kultury 

Zásluhou lingvistů Pražského lingvistického kroužku a jejich pokračovatelů se koncept centra 

a periferie stal integrální částí jazykovědného bádání a jeho užitečnost pro současnou 

lingvistiku se potvrzuje také tím, že některé jeho principy přejímají a používají i novější 

jazykovědné směry, nikoli jen strukturalismus. Aspekty konceptu centra a periferie (zejména 

princip stupňovitosti a neostrého přechodu kategorií) lze nalézt v teoretických východiscích 

např. tzv. neostré gramatiky (fuzzy grammar), sémantických polí (semantic fields) a 

především v teorii prototypů vycházející z kognitivní psychologie, kterou přejala kognitivní 

lingvistika.  

V oblasti výzkumu konceptu centra a periferie je stále dost otevřených otázek a aspektů, 

jejichž zkoumání by bylo užitečné pro analýzu jazykového systému a jeho rovin. Např. další 
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propracování jednotlivých kritérií, zkoumání aspektu vágnosti při popisu dynamické stránky 

jazykového systému, metody aplikace konceptu centra a periferie při analýze jednotlivých 

jazykových rovin a kategorií apod. Domníváme se, že je vhodné podrobit dichotomii centra a 

periferie dalšímu zkoumání, které následně povede k přesnějšímu popisu jazykového systému, 

jeho zákonitostí i dílčích aspektů.  
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8   Abstrakt 

 

Tématem této disertační práce je problematika konceptu centra a periferie při popisu 

jazykového systému. Zabýváme se zde teoretickými otázkami tohoto konceptu, analyzujeme 

jednotlivé aspekty, které se s ním pojí (dynamika, neostré hranice kategorií, vágnost apod.), 

jeho místem mezi jazykovými univerzáliemi a jeho využitím v teorii jazykové kultury. 

Ukazujeme, že užitečnost tohoto konceptu se projevuje i v tom, že přítomnost některých jeho 

aspektů můžeme nalézt v teoretických východiscích pozdějších lingvistických směrů, např. 

tzv. neostré gramatiky (fuzzy grammar), sémantických polí (semantic fields) a především 

v teorii prototypů vycházející z kognitivní psychologie, kterou přejala kognitivní lingvistika. 

Zároveň se věnujeme možnostem aplikace konceptu centra a periferie při popisu vybraných 

jazykových jevů a určitých vývojových tendencí současné češtiny na morfologické rovině: 

Demonstrujeme přechody jazykových jednotek mezi dvěma kategoriemi na materiálu feminin 

kolísajících mezi deklinačními typy „žena“ a „růže“. Pomocí proprií (antroponym a toponym) 

si klademe otázku, zda tuto skupinu substantiv chápat jako periferii jedné kategorie (systému) 

nebo jako samostatný subsystém s vlastními pravidly.   
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9   Abstract 

The topic of this dissertation is the concept of centre and periphery in language system  

description. We deal with theoretical issues of this concept and we analyze particular aspects 

associated with this concept (dynamics, fuzzy boundaries of categories, vagueness, etc.), e.g. 

its position among other language universals and its use in the theory of language culture. We 

also demonstrate that the benefits of this concept are, after all, manifested by presence of 

some of its aspects in the theoretical grounds of the following linguistic schools, for example 

fuzzy grammar, semantic fields and – most importantly – theory of prototypes, a theory based 

on cognitive psychology and then adopted by cognitive linguistics. We also focus on the 

possibilities of applying the centre and periphery concept to the description of selected 

linguistic phenomena and particular developmental tendencies of contemporary Czech, 

specifically its morphological level: We demonstrate the shifts of linguistic units between two 

categories on feminins oscillating between the declension types „žena“ and „růže“. We 

elaborate on the question whether proper nouns (anthroponyms and toponyms) form the 

periphery of one category (morphological subsystem) or an individual subsystem with its own 

rules.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


