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I. Úvod 

Tématem diplomové práce „K problematice užívání variantních 

koncovek podstatných jmen rodu mužského v současném ruském jazyce" je 

zachycení změn určitých jevů v morfologické struktuře současného ruského 

jazyka. I přesto, že k těmto změnám dochází méně často a probíhají méně 

intenzivněji než např. změny v lexikální struktuře jazyka, je důležité se jimi 

zabývat a nové poznatky reflektovat při výuce ruštiny jako cizího jazyka, 

tzn. začlenit je do obsahů vyučování. Hlavním motivem pro výběr tématu 

z oblasti morfologie byla tedy snaha o postihnutí aktuálního stavu ve vývoji 

morfologické struktury ruského jazyka a o přiblížení některých z těchto 

změn učitelům ruského jazyka a studentům rusistiky. Prostor pro 

morfologické změny se otevírá především v případech, kdy je gramatická 

norma nejednotná, nestálá, jako je tomu např. u variantních forem. 

Konkrétně se diplomová práce zabývá variantními koncovkami 

podstatných jmen rodu mužského v singuláru i plurálu a má za úkol podat 

základní přehled jednotlivých typů variantních koncovek rodu mužského, 

přiblížit historický vývoj a změny v užívání variantních koncovek 

podstatných jmen, ke kterým došlo v průběhu vývoje jazyka jako celku, 

zvláště v posledních desetiletích. 

Dále je úkolem diplomové práce přiblížit "pojem variantnost 

v morfologii, nastínit klasifikaci variantních koncovek podstatných jmen na 

základě různých aspektů a zmínit problematiku výběru variantních 

koncovek vzhledem k jejich funkční charakteristice. 

Kromě výše uvedeného obsahuje první, teoretická část diplomové 

práce dále obecnou charakteristiku gramatické kategorie pádu a 

deklinačního systému ruských podstatných jmen. Druhou, empirickou část 
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diplomové práce tvoří dotazník, obsahující kromě konkrétních otázek také 

soubor cvičení a zkoumající změny ve frekvenci a způsobu užívání 

variantních koncovek pádů podstatných jmen rodu mužského v současném 

ruském jazyce v mluveném projevu a jeho vyhodnocení. V normě užívání 

koncovek genitivu dochází v posledních letech k podstatným změnám, 

norma v užívání koncovek nominativu plurálu je velmi nestálá a rychle se 

měnící. To jsou hlavní důvody, proč se dotazník bude zabývat právě těmito 

dvěma pády. 

1. Cíl diplomové práce 

1. Cílem teoretické části diplomové práce je podat ucelený přehled 

podstatných jmen rodu mužského, která připouštějí variování 

v pádové koncovce. Česká odborná literatura, zabývající se 

morfologií ruského jazyka, zkoumá variantnost pouze okrajově, uvádí 

nejvíce typické příklady a obsáhlejší seznam těchto podstatných jmen 

dosud chyběl. 

2. Cílem empirické části je provést a vyhodnotit dotazník, zjišťující 

změny v užívání variantních koncovek podstatných jmen rodu 

mužského, a to v genitivu singuláru a nominativu plurálu. 

2. Hypotézy 

Na základě tezí, uvedených v teoretické části, byly stanoveny 

následující 2 hypotézy, které by měl dotazník potvrdit nebo vyvrátit: 

1. variantní koncovky -y, -to ustupují u podstatných jmen rodu 

mužského v užívání i v partitivním významu genitivu singuláru, a to i v 

projevu mluveném, 

2. koncovka nominativu plurálu -a, -*? vytlačuje v užívání koncovku 

-U, -fa/. 

7 



3. Metodologie zpracování tématu 

Teoretická část diplomové práce má na základě studia odpovídající 

literatury, slovníků a statí za úkol zprostředkovat základní teoretické 

informace o ruské substantivní deklinaci, o gramatické kategorii pádu v 

ruském jazyce, podat přehled pádů podstatných jmen ruského jazyka a 

variantních koncovek, které jednotlivé pády připouštějí. 

První oddíl teoretické části je věnován obecné charakteristice 

gramatické kategorie pádu v ruském jazyce, vymezení tohoto pojmu, dále 

uvede přehled jednotlivých pádů ruského jazyka, s tím související výklad 

termínů paradigma a pádové koncovky, pokusí se nastínit problematiku 

genitivu a prepozitivu, tak jak k ní přistupují jednotliví autoři - lingvisté. Na 

základě více významů, které jsou genitivu a prepozitivu singuláru vlastní, lze 

v rámci těchto dvou pádů vydělit více pádů, resp. jejich podtypů, a právě 

v posuzování autonomie těchto podtypů se jednotliví autoři rozcházejí. 

Nakonec bude stručně srovnán systém pádů ruského a českého jazyka. 

Ve druhém oddílu teoretické části se čtenář seznámí se základní 

charakteristikou skloňování podstatných jmen v ruském jazyce. Dále by tato 

část měla přiblížit problematiku klasifikace skloňovacích typů, resp. 

problematiku přiřazení podstatných jmen k jednotlivým deklinačním typům. 

Vzhledem k tématu diplomové práce, kterým jsou variantní koncovky, 

je práce ochuzena o podrobnější a obsáhlejší charakteristiku kategorie pádu 

a skloňování a zaměřuje se na tento problém především vzhledem 

k vytyčenému tématu. 

Dále bude blíže charakterizován pojem variantnost v morfologii a 

uveden přehled podstatných jmen rodu mužského, která připouštějí 
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variování v pádové koncovce. Při psaní této kapitoly mi byly nápomocny 

cenné rady Prof. V.J. Koprová, vedoucího katedry ruského jazyka 

Voroněžské státní univerzity, se kterým jsem vedl elektronickou 

korespondenci a který mi zaslal svoji monografii „BapnaHTHbie cfciopMbi B 

pyccKOM H3biKe: yne6Hoe noco6we a ^ 3aHfl™íí c MHOCTpaHHbíMM 

yHaiuMMMCfť' (viz. Seznam použité literatury). 

Před vypracováním empirické části jsem se seznámil s odbornou 

literaturou k pedagogickému výzkumu a jako nejvhodnější formu průzkumu 

jsem zvolil dotazník, jehož výsledky by měly potvrdit nebo vyvrátit výše 

uvedené hypotézy. Dotazník má dvě verze. První je určena pro rodilé mluvčí 

(tzn. i pro ruské studenty, studující na území České republiky) druhá poté 

pro české studenty. Obě verze dotazníku se sestávají ze dvou částí, 

teoretické a praktické, přičemž teoretická část obou dotazníků obsahovala 

otázky otevřené, praktická část uzavřené. Teoretická část dotazníku pro 

rodilé mluvčí obsahuje tři otázky, dotazník pro české studenty pouze dvě. 

Obsah praktické části obou dotazníků je shodný, liší se pouze ve formulaci 

zadání. Úkolem teoretické části dotazníku je zjistit, jaké mají studenti 

teoretické znalosti o variantnosti v morfologii, resp. jaké variantní koncovky 

znají. Praktická část dotazníku má za úkol potvrdit či vyvrátit výše 

stanovené hypotézy o užívání variantních koncovek genitivu singuláru a 

nominativu plurálu u podstatných jmen rodu mužského (vzor dotazníku viz. 

str 108). Obšírněji se charakteristice a zpracování dotazníku věnuje kapitola 

Metodologie zpracování a vyhodnocení dotazníku. 

Dotazník určený českým studentům byl zadán studentům 3. a 4. 

ročníku rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Celkem se jednalo o 12 respondentů, z toho byly dvě studentky 

rodilé mluvčí, a proto vyplňovaly dotazník pro rodilé mluvčí. 
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Dotazník pro rodilé mluvčí byl zadán studentům 1., 2. a 3. ročníku 

Pedagogického Institutu v Moskvě během pobytu členů katedry rusistiky a 

lingvodidaktiky v tomto roce v Moskvě. Dotazník vyplnilo 35 respondentů. 

Hlavní vypovídací hodnotu a stěžejní význam pro potvrzení nebo 

vyvrácení hypotéz bude mít samozřejmě dotazník zadaný rodilým mluvčím 

v Moskvě. Výsledky dotazníku jsou procentuelním vyjádřením frekvence 

užití jednotlivých koncovek u jednotlivých podstatných jmen a slovních 

spojeních. 
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1. Obecná charakteristika ruské substantivní deklinace 

Podstatná jména ruského jazyka jsou určována gramatickými 

kategoriemi pádu, čísla, rodu a životnosti (se stejnými kategoriemi 

podstatných jmen se setkáváme i v českém jazyce). Kromě toho český 

jazyk pracuje ještě s kategorií vzoru podstatných jmen, která blíže 

charakterizuje paradigmata jednotlivých deklinačních typů. Naopak 

v ruském jazyce není až v takové míře kladen důraz na gramatickou 

kategorii rodu při vydělování jednotlivých typů skloňování, ale více jsou 

akcentovány pádové koncovky, resp. zakončení kmene v nominativu 

plurálu. Pro další výklad je stěžejní především kategorie pádu podstatných 

jmen, proto bude v následující kapitole stručně charakterizována. 

1.1 Gramatická kategorie pádu podstatných jmen 

Gramatická kategorie pádu je lingvistický termín, který byl již zcela 

konkrétně vymezen, a proto se lze u jednotlivých autorů setkat s definicemi, 

které se prakticky nerozcházejí, pokud ano, pak pouze v drobnostech 

a formulacích jinými slovy. 

Odborná literatura uvádí následující definice gramatické kategorie 
pádu: 

D. E. Rozental charakterizuje kategorii pádu jako gramatickou 

kategorii podstatného jména, vyjadřující vztah k předmětům, jevům, 

příznakům. [18] 

Ruská gramatika Akademie Věd SSSR se v definici gramatické 

kategorie pádu neomezuje pouze na vztahovou stránku mezi dvěma 
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předměty nebo jevy, ale do kategorie pádu zahrnuje také systém 

jednotlivých tvarů slov („Kamesopua nadexa - srno 

crioeou3MeHumefibHan Kameaopun UMeHU, ebipaxatouiaficn e cucmeMe 

npomueonocmaeneHHbix dpya dpyay pndoe qbop/w u o6o3HayaK)ui,aH 

omHouieHue UMeHU K dpyaoMy cnoey (cnoeocpopMe) e cocmaee 

cnoeoco^emaHUfi unu npednoxeHun TaKUM 06pa30M, mepMUHOM 

"nadex" o6o3Havaemca, eo nepebix, ecn coomeemcmeytoman 

MopcfronoauvecKaf! Kameaopun, eo emopbix, pnd cpopM, očbeduHeHHbix 

očineú cucmeMoú nadexHbix 3Ha^eHuů"). [37] 

Kameaopun nadexa - amo cnoeou3MeHumenbHaa 

Kameaopun UMeHU (cymecmeumenbHoao, MecmouMeHua 

cymecmeumenbHoao u vucnumenbHoao), ebipaxafouiancfl e cucmeMe 

npomueonocmaeneHHbix dpya dpyay padoe qbop/w, o6o3HavaioiMux 

0mH0LueHue UMeHU K dpyaoMy cnoey (cnoeocpopMe) e cocmaee 

cnoeocovemaHUR unu npednoxeHun. Kamesopun nadexa npedcmaeneHa 

Luecmbio padaMu qbop/w, Kaxdan U3 Komopbix nenaemcn HOCumeneM 

onpedeneHHoao KOMnneKca KameaopuanbHbix MopcponoauvecKux 

3HaveHuů. [31] 

Pád podstatného jména je tedy takový tvar jména, který vyjadřuje 

jeho vztah k ostatním předmětům nebo jevům, přičemž je tento vztah 

nejčastěji vyjádřen pomocí koncovek (cfrneKCWM, 0K0HHaHMfl), pomocí 

hláskové změny v kmeni slova, nebo doplňujícími akustickými 

charakteristikami (posuny přízvuku). Po formální stránce slouží tedy 

k odlišení tvarů jednotlivých pádů především koncovky (3aBOfl -0 , 3aBOfl-

a,3aBOfl-y). 

Koncovky jsou vlastní morfologické prostředky, kterých využívá 

výrazová stránka mluvnických významů podstatných jmen. [10] Koncovky 

slouží k vyjádření gramatických kategorií čísla a pádu (3aBOfl-a - genitiv 

singuláru; 3aBO,q-oe - genitiv plurálu), nicméně i absence koncovky (nulová 
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koncovka - 3aBOfl -0) může být ukazatelem pádu, a to nominativu 

(uMeHmenbHbiíí naAe>K). 

Soubor všech tvarů jednoho slova se nazývá paradigma 

(napaflHrMa). Termín paradigma v lingvistice obecně označuje souhrnný 

systém tvarů jednoho slova, které vznikají na základě jemu vlastních 

gramatických kategorií (např. rod, číslo, pád u substantiv, osoba, čas, vid u 

sloves). Velmi často je paradigma zobrazováno tabulkou s koncovkami pro 

jednotlivé pády. („ílapaduaMa om apev. parádeigma - npuMep, o6pa3e14, 

cucmeMa cpopM odHoao cnoea, ompawaiomafi eudou3MeHeHua cnoea no 

npucymuM eMy apaMMamuvecKUM KameaopunM, HanpuMep no pody, vucny 

u nadexy dna cymecmeumenbHbix, nuuy, epeMeHU, eudy u npovee dna 

anaaonoe; cxeMa u3MeHeHua cnoea no apaMMamuvecKUM KameaopuaM; 

o6pa3eu, muna cmnoHeHun unu cnpaweHun. TaK KaK napaduaMa 

xapaKmepu3yemcfi neKCU^ecKUM moxdecmeoM ocHoebi, eě nepedKO 

u3o6pa»<atom e eude ma6nuubi OKOH^aHuú, cnyxau\ux 06pa3u,0M dnn 

cnoeou3MeHeHun unu (p0pM006pa30eaHun daHHOú vacmu pew"). [22] 

Koncovky podstatných jmen českého a ruského jazyka se příliš neliší, 

v obou jazycích obsahují vždy samohlásku (žena, weHa), nebo mohou 

obsahovat samohlásku a souhlásku ( stolem, cTonoM) apod. 

1.2 Přehled pádů současného ruského jazyka 

V současném ruském jazyce je kategorie pádu charakterizována 

šesti „řadami" tvarů, přičemž každá z nich je nositelem morfologických 

významů a syntaktických funkcí. V ruském i českém jazyce rozlišujeme 

pády prosté, bezpředložkové a pády předložkové. Nominativ je nazýván 

pádem přímým, ostatní pády jsou nepřímé. 
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V ruském jazyce rozlišujeme tedy 6 pádů: 

MMeHUTenbHbiíí naAew (nominativ) oTeu 

poflmenbHbiíí naAew (genitiv) om-a 

flaieribHbiíí nafle>K (dativ) om-y 

BMHMTenbHbifi nafle>K (akuzativ) om-a 

TBopmejibHbití nafle>K (instrumentál) OTM-OM 

npeflno>KHbiM naAe>K (prepozitiv) om-e 

Nicméně díky počtu vztahů, které mohou mezi jednotlivými předměty 

a jevy vzniknout, není těchto šest pádů s to vyjádřit všechny tyto vztahy a 

dochází k tomu, že některé pády plní více syntaktických funkcí, mají více 

významů. 

Proto se i různí lingvisté a autoři v počtu pádů v ruském jazyce 

rozcházejí. Podle V. V. Vinogradova je možné považovat dva z těchto šesti 

pádů, a to genitiv (poflmenbHbiíí naAew) a prepozitiv (npeAJio>KHbiií 

naflew) za jakousi syntézu nebo spojení dvou dalších pádů. V současném 

ruském jazyce se podle V. V. Vinogradova setkáváme s genitivem 

rozděleným na: 
1. KonuMecTBeHHO-OTAen/TenbHbiíí, nebo také 0TJI0>KMTenbH0-

AocTMraTeiibHbiÉí (př. MaiuKa na-w, KycoK Cbip-y) 
2. KanecTBeHHo - onpeAenmenbHbiíí, nebo také CO6CTB6HHO-

poAmenbHbiíí (př. 3anax na-n, np0H3B0ACTB0 cbip-a) [24] 

Termínu KonnHecTBeHHO-OTAeJimenbHbiíí v české terminologii 

nejvíce odpovídá termín genitiv numerativní, popř. genitiv množství, termínu 

KanecTBeHHo - onpeAejiMTenbHbiií poté genitiv vlastní. [10] 

Adamec a kol. používají ve své Morfologii ruštiny termín 

poAUTenbHbiři napTm/BHbiií, nebo prostě napímnB. [1] Jedním z hlavních 

rozdílů mezi těmito dvěma podtypy genitivu je kromě odlišností ve 

významech také ta skutečnost, že se u genitivu množství setkáváme 
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s variantní koncovkou -y, -to u některých podstatných jmen rodu mužského. 

U genitivu vlastního se s variantními koncovkami -y, -to nesetkáváme. 

Také prepozitiv je v současném ruském jazyce některými autory 

(Adamec, Vinogradov, Švédova) považován za spojení dvou pádů. První 

z těchto pádů je charakterizován předložkou o a je doprovázen především 

slovesy typu mluvit, myslit, uvažovat atp. (např. roBopmb o KHure, AyMaTb o 

coflepwaHw/i dJMJibMa). Pro druhý z těchto pádů jsou typické předložky e a 

Ha , sloužící k označení místa, polohy, a proto bývá v literatuře označován 

názvem lokativ (B necy, Ha nony). [1,24,37] Kromě odlišností v předložkové 

vazbě a významu, který vyjadřují, se tyto pády liší z formální stránky také 

tím, že se v lokativu podstatných jmen rodu mužského velmi často 

setkáváme s variantní koncovkou -y, -/o. V případě, že se v lokativu 

setkáváme s variantní koncovkou -y, -/o, dochází vždy k posunutí přízvuku 

právě na tuto koncovku. 

Adamec a kol. ve své Morfologii ruštiny s odvoláním na jiné ruské 

autory neposuzují partitiv a lokativ jako jakési podtypy genitivu a prepozitivu, 

nýbrž jako samostatné pády, které se odlišují právě použitím variantních 

koncovek.[1] 

Odlišně přistupuje k problematice ruského genitivu a prepozitivu 

Isačenko, který na základě faktu, že tvary s množstevním a partitivním 

významem nejsou vlastní zdaleka všem podstatným jménům, nepovažuje 

partitiv za samostatný pád a zastává názor, že tento partitivní význam je 

pouze jedním z významů genitivu. S partitivním významem se setkáváme 

pouze u některých látkových substantiv mužského rodu typu: caxap, naň, 

cbip, necoK, BOCK, Ta6aK; no>KKa caxap-y, KycoK cwp-y, X xne6a; KycoK 

xne6-a a také u některých jmen abstraktních: uiyM; HaflenaTb wyM-y. [8] 

To samé platí dle Isačenka i u prepozitivu, kdy má lokální význam 

s variantními koncovkami -y, -KJ pouze omezený počet podstatných jmen 
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rodu mužského. Proto nelze považovat lokativ za samostatný pád, nýbrž 

lokativní význam je pouze jedním z významů prepozitivu. K lokativu bývají 

přiřazována také některá jednoslabičná podstatná jména rodu ženského 

(denb, neMb). Tato podstatná jména sice nemají variantní koncovky, ale 

lokativní formy ve spojení s předložkami e a Ha se odlišují od formy 

prepozitivu místem přízvuku: o nén-n X Ha neM-w [8] 

Souhrnně lze říci, že toto rozdělení genitivu a prepozitivu na 2 pády 

má čistě vědecký a teoretický význam. 

1.3 Systém pádů v ruském a českém jazyce 

Na základě faktu, že ruský a český jazyk jsou jazyky blízké, patřící 

do skupiny slovanských jazyků, jsou si i systémy pádů obou jazyků velmi 

podobné. V obou jazycích rozlišujeme pád přímý (nominativ, 

UMeHmejibHbiíí naflew) a pády nepřímé (KOCBeHHbie naflewM), pády 

předložkové (c npeflJioroM - roBopuiTb o cecrpe, mluvit o sestře) a 

bezpředložkové (6ecnpeAJio>KHbie - KynuTb xne6, koupit chléb). 

Hlavní rozdíl mezi oběma jazyky spočívá v té skutečnosti, že systém 

pádů v českém jazyce zahrnuje také tvar vokativu (5. pád v českém 

systému), který používáme, pokud se obracíme k určité osobě. O tom, zda 

je vokativ plnohodnotným pádem, by se dalo polemizovat, neboť podle 

Adamce je jednou z hlavních funkcí pádu vyjadřovat syntaktické vztahy 

mezi slovy. Forma vokativu však žádné takové vztahy nevyjadřuje. [1] 

V ruském jazyce neexistuje zvláštní tvar, sloužící k oslovování určité 

osoby, a proto se používá v současném ruském jazyce tvar nominativu (srv. 

Petře, pojď k tabuli. X něTp, nofloťiflM K AOCKe.). V mluveném projevu je 

ovšem možno pozorovat tendenci nepoužívat úplné tvary nominativu a 

místo nich se používá nový tvar, který má nulovou koncovku (TaHb, Onb, 
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Mam). Tyto formy jsou charakteristické pro hovorový jazyk a jsou 

doprovázeny zvláštní intonací (ik2). [1] 

Isačenko uvádí nicméně příklady, kdy se lze v beletrii setkat s tvary 

oslovování, jedná se však o archaizmy nebo ukrajinismy (např. nan-e, 

CbiHK-y u Gogola). [8] 

1.4 Skloňování podstatných jmen ruského jazyka 

Termínem skloňování v lingvistice rozumíme jednak změny tvarů 

slova v jednotlivých pádech (deklinace) a také jím označujeme třídu slov, 

které spojují společné morfologické charakteristiky (1., 2. a 3. skloňování). 

(„CKnoHeHue, nadexHoe cnoeouaMeHeHue. CK/ioHeHue ceoúcmeeHHO 

uMeHaM, M6cm0UM6HUHM u uMGHHbíM cpopMaM anasona. nadexHbie 

3HaveHua ebipaxaumca e IWČOM MbiKe, HO ne ece R3biKU očnadatom 

CKiioHeHueM, npu KomopoM nadexHbie 3HaveHU* nonyvaicm peaynapnoe 

MopcponoauvecKoe (m. e. e cocmaee cnoeocpopMbi) ebipaxeHue, 

o6a3ameribHoe dna ecex unu óonbuiuHcmea cnoe (e a3biKe ecmb u m. H. 

HecKnoHaeMbie cnoea, HanpuMep, e pyccKOM a3biKe - nanbmo, JlaHme, 

<-/unu) B xode ucmopuvecKoao pa3eumua cucmeMa CKnoHeHua 

Moxem ynpomambca u yHUCpuwpoeambca, nanpuMep, e pyccKOM a3biKe 

dpeeHaa 6oaamaa cucmeMa CKnoHeHua cymecmeumenbHbix cMeHunacb 

cucmeMoů U3 3 ocHoeHbix mu noe (maK Ha3bieaeMoe 1-e, 2-e, 3-e 

CKnoHeHue), ducpcpepeHUuaiiua Komopbix čekana c podoebíMU 

pa3nuyunMu u dna Komopbix onopHou aenaemca cpopMa uMeHumenbHoao 

nadexa eduHcmeeHHoao vucna - doM (1-e C.), eoda (2-e C.), wowb (3-e 

C.)") [22] 
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1.4.1 Skloňování jako změna tvarů slova 

Základním tvarovým prostředkem i základní charakteristikou 

jednotlivých vzorů skloňování je soustava koncovek. Soubor tvarů 

jednotlivých pádů lingvistika označuje termínem paradigma, přičemž 

rozlišujeme paradigmata singuláru a plurálu. Nelze se ale domnívat, že by 

každé paradigma mělo 6 tvarů (6 různých koncovek), jak by odpovídalo 

počtu pádů. Koncovky jednotlivých pádů se u konkrétních podstatných 

jmen, v závislosti na příslušnosti k určitému deklinačnímu typu, mohou více 

či méně shodovat (např. akuzativ životných podstatných jmen rodu 

mužského se shoduje sgenitivem, u neživotných s nominativem: A. = 

ynuTerm, G = yMwerm X A.= 3aBOfl, N.= 3aBOfl). 

Paradigmata prvního a druhého skloňování v singuláru a 

paradigmata všech deklinačních typů v plurálu mají pět různých tvarů, 

paradigma třetího skloňování má tři různé tvary. [37] 

V odborné literatuře se pro označení tohoto jevu používá termín 

homonvmie koncovek. [1,24] Jedná se o jev, kdy se v jednotlivých 

paradigmatech setkáváme se stejnými koncovkami. Jako homonymní lze 

označit např. koncovky nominativu a akuzativu, nebo genitivu a akuzativu 

singuláru podstatných jmen rodu mužského, nebo koncovky genitivu, dativu 

a prepozitivu podstatných jmen třetího skloňování: TeipaAb 

TeipaA-i/ 

TeTpafl-u 

TeTpaflb 

TeTpafl-u 

TeTpaAbio 
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Lingvisté pracují také s termínem absolutní homonymie, která je 

vlastní podstatným jménům nesklonným a znamená, že jsou koncovky 

všech pádů totožné: 

HěpHblŇ KOCfDe 

MěpHoro Kocfce 

MěpHOMy KO(J)e 

HěpHoe Kocfce 

MěpHblM KOCfte 

O MěpHOM KO(£e [1] 

Velmi často se jedná o slova cizího původu (KMHO, MeTpo, 6ap0KK0, 

Kyne, pe3ioMe, moce, TaKCM, Renflu, wvinpeccapno). Jediným formálním 

ukazatelem gramatické kategorie pádu je v těchto případech přívlastek 

shodný, resp. větný kontext (něpHbiíí Kocfce, H0B0e pafluo, KpacnBoe 

nanbTo). Někdy bývá toto skloňování označováno jako nulové. 

1.4.2 Skloňování jako třída slov 

Na základě systému koncovek v singuláru a také částečně na 

základě rodové příslušnosti se podstatná jména v ruském jazyce přiřazují 

k jednomu ze tří typů skloňování (obecně přijatá a nejrozšířenější 

klasifikace). — 

U různých autorů se setkáváme s různou klasifikací deklinačních typů 

(typů skloňování), které jsou konstituovány na základě různých kritérií 

(míníme tím hlavní kritérium, ne jediné), jako např. na základě koncovek 

jednotlivých pádů podstatných jmen, na základě rodové příslušnosti, nebo 

na základě přízvuku, nicméně většina z nich zastává tradiční rozdělení na tři 

typy skloňování jehož hlavní předností je názornost a přehlednost. 
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Velmi podrobně se skloňováním podstatných jmen zabýval Kopecký, 

který ve svém díle „CKnoHeHue cymecTBUTenbHbix B coBpeMeHHOM pyccKOM 

jimepaTypHOM «3biKe" analyzoval všechna podstatná jména, obsažená v 

BonbujoM pyccKO-MeiucKOM cnoBape (59 999 slov) a klasifikaci provedl na 

základě gramatické kategorie rodu, charakteru kmene a přízvuku. Tato 

klasifikace je velmi podrobná, vyčerpávající, ovšem na úkor přehlednosti. 

Kopeckého klasifikace velmi dobře poslouží pokročilým studentům a 

učitelům, kteří budou hledat konkrétnější a přesnější informace ke 

skloňování jednotlivých podstatných jmen, není však příliš vhodná např. pro 

výuku na středních nebo vysokých školách. [9] 

Zároveň zde Kopecký uvádí také jiné přístupy ke klasifikaci 

skloňování, se kterými se můžeme v ruské gramatice setkat. Například 

v Akademické gramatice z roku 1970 se setkáváme s koncepcí A. A. 

Zaliznjaka, který rozlišuje první substantivní skloňování (převážná většina 

podstatných jmen) a druhé substantivní skloňování (podstatná jména 

ženského roku s nulovou koncovkou v prvním pádě, podstatné jméno nyTb, 

podstatná jména středního rodu na - M* a podstatné jméno rodu středního 

AM-rn. [9] 

M. V. Panov rozděluje ruská podstatná jména do 6 typů skloňování, 

na základě koncovek, které vyjadřují jednotlivé pády: 

I. 3eMna, TKam/ixa, lOHOiua 

II- KOHb, CTapuK, Becjio, cymecTBO 

III. BpeMfi 

IV. OTenb 

V. Hacbi, cyTKM, H e p H m i a , Bopoia 

VI. pa6oMníí, MOCTOBafl, MopoweHoe [9] 

Tradičním v lingvistice a nejvíce frekventovaným je však již zmíněné 

rozdělení podstatných jmen do tří typů skloňování podle systému pádových 
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koncovek v singuláru, neboť v plurálu dochází k unifikaci těchto koncovek. 

K prvnímu typu skloňování patří podstatná jména rodu mužského, 

která mají v nominativu singuláru nulovou koncovku (3aBOfl- 0, MSM- 0, 

dyn- 0, KOHb- 0, TpaMBaíí- 0, aBTOMo6unb-0) a podstatná jména rodu 

mužského a středního, která mají v nominativu singuláru koncovku - o , -ě 

(OKHO, Koneco, 3BeHO, flepeBO, pywbě, MyTbě) a -e, -ue (none, Mope, 

3flaHne, 6biTne). 

K druhému typu skloňování patří podstatná jména rodu ženského a 

rodu mužského, která mají v nominativu singuláru koncovku -a, -n (weHa, 

TpaBnfl, Týna, seivma, ne lepá - rod ženský; ciapocia, My>KMMHa, K)Howa, 

cyflbfl - rod mužský). K druhému typu skloňování patří také podstatná 

jména obourodá (o6mero pofla), která označují jak osoby rodu ženského, 

tak i osoby rodu mužského (ukazatelem gramatické kategorie rodu u těchto 

podstatných jmen je přívlastek shodný nebo sloveso ve třetí osobě času 

minulého, nebo větný kontext). Jedná se např. o slova cwpoia, SeHAflra, 

Spoflara, paciana, HeAOTpora, ne>Ke6oKa. 

Ke třetímu typu skloňování náleží podstatná jména rodu ženského 

s nulovou koncovkou v nominativu singuláru, jejichž kmen končí měkkou 

nebo šeplavou souhláskou (Mbiujb, no>Kb, noMomb, TKaHb, rpaHb). 

Kromě podstatných jmen, která lze zařadit k jednomu z těchto typů 

skloňování, se v ruském jazyce setkáváme i s podstatnými jmény, která se 

charakterem svého paradigmatu nacházejí mezi dvěma typy skloňování, 

tzn. část koncovek mají z jednoho typu skloňování a část ze druhého typu. 

Tato podstatná jména bývají označována jako hybridní a řadíme k nim 

podstatná jména rodu středního, která v prvním pádě jednotného čísla končí 
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na -M * . U této skupiny slov se mísí koncovky prvního skloňování, druhého 

skloňování a třetího skloňování: 

BpeM-tf 2. skloňování 

BpeMeH-u 3. skloňování 

BpeMeH-u 

BpeM-í? 

BpeMeH-ew 1. skloňování 

BpeMeH-u [37] 

Zvláštním podstatným jménem je i slovo nyib, které má koncovky 

třetího typu skloňování ve všech pádech, kromě instrumenálu, ve kterém 

přebírá koncovky druhého skloňování. Někteří lingvisté řadí tato hybridní 

podstatná jména ke třetímu typu skloňování. [37] 

Do těchto tří základních typů skloňování podstatných jmen nelze 

zařadit také zpodstatnělá přídavná jména, která mají koncovky přídavných 

jmen a která se skloňují podle jednotlivých typů skloňování přídavných jmen 

(ĎonbHoíí, BepxoBoíí, BowaTbiií, necHMMMíí; Synoda*, nepeAHaa, cTonoBaa; 

MopoweHoe, >KtiB0TH0e, rpflAymee - aAteKTi/iBHoe CKnoHeHue; KyaHeuoB, 

PesaKHH; neipoBa, MnbMHa; BonuueBO, TyiuuHO - cMewaHHoe 

CKnoHeHne).[37] 

Dále stojí mimo deklinační typy samozřejmě také podstatná jména 

nesklonná (KMHO, Meípo, 6ap0KK0, Kyne), která řadíme k takzvanému 

nulovému skloňování a podstatná jména pluralia tantum (ĎptoKU, Ayxu, 

6yAHM, HOJKHnqbi), která se vyskytují pouze v plurálu. 

Poněkud odlišně přistupuje ke klasifikaci jednotlivých typů skloňování 

Isačenko ve svém díle „rpaMMaTunecKuíí cípotí pyccKoro fl3biKa I", kde 

vyděluje čtyři deklinační typy, které rozlišuje z hlediska produktivnosti a 

neproduktivnosti. K produktivním typům skloňování řadí první tři skloňováni, 
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přičemž tyto tři skloňovací typy odpovídají klasické klasifikaci (Švédova) 

s tím rozdílem, že ke třetímu skloňování nepřiřazuje podstatná jména rodu 

středního na Čtvrté skloňování je dle Isačenka neproduktivní a patří 

sem všechna podstatná jména, u kterých dochází při skloňování ke změně 

v kmeni (TeněHOK-TenflT, aHrnuMaHHH, MaTb, AOHb, BpeMfl, HyAO,...). 

Vinogradov tato podstatná jména označuje jako zkamenělé zbytky starých 

typů skloňování („oKaMeHenbie penuKmbi cmapbix munoe CKfiOHeHuď). [8] 

Kromě toho Isačenko uvádí dělení na typy skloňování, které se 

ustálilo v ruské školní praxi a které neodpovídá klasické lingvistické 

klasifikaci. K prvnímu skloňování se řadí všechna podstatná jména rodu 

ženského na -a, -b* ,-un (U36a, 3eMna, ceMba, apMMa), ke třetímu 

skloňování všechna podstatná jména na -b (Bemb, MaTb) a slovo nyTb. 

Všechna ostatní podstatná jména rodu mužského a středního náleží ke 

druhému typu skloňování (don, KOHb, MecTO none, wenaHi/ie, TeněHOK, 

aHmiiHaHMH, BpeMH, nyAo). [8] 

Zvýše uvedeného vyplývá, že se v současném ruském jazyce 

projevuje různý přístup ke klasifikaci jednotlivých skloňovacích typů a že se 

jednotliví autoři v této klasifikaci rozcházejí. 

Přehled paradigmat skloňovacích typů je uveden v každé učebnici 

gramatiky a proto nepokládám za důležité jej uvádět a podrobněji 

charakterizovat. Jednotlivé deklinační typy budou charakterizovány 

především vzhledem k tématu diplomové práce, kterým je variantnost 

pádových koncovek. 

1.4.3 První skloňování 

Jak již bylo uvedeno výše, patří k prvnímu typu skloňování drtivá 

většina podstatných jmen rodu mužského (podstatná jména rodu mužského 
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s nulovou koncovkou) a podstatná jména rodu středního s koncovkami 

-o, -e, -ě, -ue. Paradigma prvního skloňování tvoří sice šest pádových 

forem, ale pouze pět koncovek, neboť u životných podstatných jmen rodu 

mužského jsou shodné formy genitivu a akuzativu, u neživotných 

podstatných jmen pak formy nominativu a akuzativu. 

Podstatná jména rodu mužského prvního skloňovacího typu mohou 

mít v genitivu dvojí koncovku, jednak standardní -a, (ueHa caxap-a) 

jednak variantní -y, -to (nowKa caxap-y). S variantní koncovkou se 

setkáváme také v prepozitivu jednotného čísla, ve kterém se vedle obvyklé 

koncovky -e (o nec-e) vyskytuje v místním významu variantní koncovka -

y, -to (B nec-y). U podstatných jmen rodu středního se v těchto pádech 

variantní koncovky nevyskytují. 

U podstatných jmen, jejichž kmen končí na šeplavou souhlásku a - m 

se v instrumentálu jednotného čísla objevuje kromě koncovky -ew její vždy 

přízvučná ortografická varianta -ÓM. [37] 

U prvního skloňování se setkáváme také s podstatnými jmény 

odvozenými pomocí sufixů -ULUKO (AOMMUJKO) a -UIU,E (flpywume), které 

připouští variantní koncovky druhého skloňování: 

AOMMUJKO APYWHLAE 

AOMMLUK-a/-l/ APy>*<MLil-

AOMmuK-y/-e — APywnuj- y/-e 

AOMMUJKO APy>KHLU-a/-y 

AOMMWK-OM/-KOŮ fxp\jym\i\-eM/-eu 
AOMMLUKe APywume 

Tvary druhého skloňování u slova AOMMUJKO jsou zastaralé, u slova 

Apy>KMine nespisovné. [37] 
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1.4.4 Druhé skloňování 

Ke druhému skloňování patří především podstatná jména rodu 

ženského, která mají v nominativu singuláru koncovku -a, -a (weHa, WKona, 

Heflenq, cfroTorpactMfl), dále podstatná jména obourodá (o6mero pofla -

cupoTa, ĎeHflHra, Spofl^ra, pacTflna, Hefloipora, ne>Ke6oKa), která 

v závislosti na kontextu mohou označovat osoby rodu mužského i 

ženského, a dále podstatná jména rodu mužského s koncovkami -a, 

OoHowa, flafla, ciapocia) a dále podstatná jména odvozená od 

podstatných jmen prvního skloňování (6paTwwKa od 6paT). 

U obourodých podstatných jmen se v hovorové řeči objevuje také 

koncovka -no (Maawno). V těchto případech označují tato podstatná jména 

pouze osoby rodu mužského a některá z nich připouští v instrumentálu 

kromě koncovky -ou (Aypunofi) také variantní koncovku -OM (AypuJioM), 

která je však velmi málo frekventovaná. [1,37] 

Co se týče homonymie pádových koncovek, shodují se ve druhém 

skloňování u všech podstatných jmen dativ a prepozitiv. V instrumentálu 

používá ruský jazyk kromě pravidelných koncovek -ou, -ěů, -eu, take 

variantní koncovky -o/o, -ěw, -e/o, které jsou typické pro umělecký styl a 

široce se používají v literatuře. Podstatná jména druhého skloňování 

nevyjadřují v jednotném čísle kategorii životnosti a neživotnosti. [1,37] 

1.4.5 Třetí skloňování 

K třetímu typu skloňování náleží všechna podstatná jména rodu 

ženského, jejichž kmen končí v prvním pádě jednotného čísla měkkou nebo 

šeplavou souhláskou a která mají v nominativu singuláru nulovou 
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koncovku. Měkkost kmenové souhlásky je ortograficky vyjádřena měkkým 

znakem (o6nacTb, noMomb, >KM3Hb,...). 

Někteří autoři k třetímu typu skloňování řadí také již zmiňovaná 

podstatná jména rodu středního na -M*, kterých je v současném ruském 

jazyce 11. Patří k nim: 6peivm, Bpewm, BbíMH, 3HAMFL, nnewia, MMH, NNAMH, 

nonbíMa, ceMH, CTpeMa, l eu * . Dále k třetímu typu skloňování bývají 

přiřazována podstatná jména nyTb a auta. [1,8,37] 

Podstatná jména AOMb a MaTb rozšiřují v nepřímých pádech kmen o 

-ep-. V umělecké stylu se také můžeme setkat s tvarem nominativu 

singuláru: MaTepb, Aonepb. 

Také třetí typ skloňování připouští variantní koncovky, a to 

instrumentálu, kde se setkáváme především v básnické řeči s koncovkou 

-UK) (BnaCTMK), >KM3HMKD, nKDĎOBMK), CMepTWO, CTpaCTWO, KpOBWK)). 

S určitým typem variantnosti se lze setkat také v prepozitivu, kde se kromě 

nepřízvučné koncovky -u (cTenb - o CTénu - B CTenú) vyskytuje 

v místním významu po předložkách e a Ha také přízvučná koncovka -ú. 

Přízvučnou koncovku -ú mohou mít slova jako: my6b, rpa3b, Aanb, Menb, 

nbinb, CBa3b, ceHb, TMLiib; 6poBb, ropcTb, rpyAb, ABepb , KpoBb, HOHb, ocb, 

neMb, pwcb, ceTb, CTenb, TeHb, uenb, menb, nonyTeHb. Vyskytuje se také 

v některých ustálených slovních-spojeních typu: Aeno Ha Ma3n (npocT.), 

uiupoK B KOCT/, aHren BO nnoTH (upoH.), ĎbITb B MeCTl/1. [1,37] 

u podstatných jmen rodu středního na -um se můžeme setkat 

v básnické nebo poetické řeči s tvary bez rozšíření kmene (fl ne 3Hari 

dpyaoao um (JlepM.) V současné ruštině se v hovorové řeči 

prosazuje konstrukce typu cK0nbK0 BpeM*. V písemném projevu je to však 

narušení normy. [37] 
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I u podstatného jména AUT* se lze setkat s variantními formami 

nominativu a akuzativu - AUTě a tvary nepřímých pádů mohou být tvořeny 

podle vzorů prvního nebo druhého skloňování, např. v instrumentálu mohou 

být tvary: autém i AUTěíí. [37] 

1.4.6 Množné číslo 

K prezentaci paradigmat množného čísla podstatných jmen ruského 

jazyka přistupují různí autoři odlišným způsobem. Někteří (Švédova - Ruska 

gramatika) uvádějí paradigma plurálu odděleně, jako samostatnou kapitolu, 

přičemž jako důvod uvádějí značnou míru unifikace pádových koncovek a 

stím spojenou absenci distinktivních prvků, charakterizujících jednotlivé 

skloňovací typy. Všechna podstatná jména, nehledě na to, k jakému typu 

skloňování náleží, mají, až na několik výjimek daných především 

historickým vývojem, shodné tvary dativu -a/w/-*M 
instrumentálu -BMUI-HMU 

prepozitivu -ax/-nx [37] 

Jiní autoři (Isačenko, Havránek) uvádějí tvary plurálu hned po tvarech 

singuláru v rámci jednotlivých skloňovacích typů, neboť i na základě znacne 

unifikace se nelze domnívat, že mezi koncovkami singuláru a plurálu 

neexistuje žádná spojitost. Lze říci, že nominativ a genitiv plurálu mají 

koncovky odlišné podle typu skloňování v jednotném čísle. Havránek ve sve 

Příruční mluvnici ruštiny se při klasifikace skloňovacích typů drží českého 

pojetí a rozděluje podstatná jména podle gramatických rodů a uvádí k nim i 

množné číslo. [5,8] 

Plurál netvoří podstatná jména singularia tantum, vyskytující se pouze 

v jednotném čísle, a některá jména látková a abstraktní. Pokud podstatná 

jména látková tvary plurálu tvoří, dochází ve většině případů k významovým 

posunům. Paradigma množného čísla zahrnuje 5 tvarů, neboť se na 
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základě gramatické kategorie životnosti a neživotnosti setkáváme 

s homonymií pádových koncovek, a to buď v nominativu a akuzativu u 

neživotných podstatných jmen nebo v genitivu a akuzativu u podstatných 

jmen životných. 

Unifikované koncovky dativu, instrumentálu a prepozitivu všech 

podstatných jmen v plurálu mají dle Havránka původ v původních 

koncovkách podstatných jmen rodu ženského v množném čísle a srovnává 

tento proces unifikace s prosazováním instrumentálové koncovky -ama 

v obecné češtině (kamenama, lopatama, prknama). Výjimku v této unifikaci 

koncovek tvoří některá podstatná jména třetího skloňování, která připouštějí 

variantní koncovku -bMU namísto pravidelné koncovky - Í Í M U (deepbMU, 

dovepbMu, 3eepbMu, cne3bMu). [5] 

Některá podstatná jména mohou mít v nominativu plurálu koncovku 

-a. Koncovka -a může vystupovat jako jediná možná, nevariantní (nebo 

převažující), dále jako variantní, rovnoprávná se standardní koncovkou 

-u, -bi (TpaKTop-a X TpaKTop-b/) a jako variantní se stylovými příznaky 

(AM3en-u X AM3en-f?) a jako variantní s významovými rozdíly (yMmen-u x 

ynuT en-*?). 

Pouze koncovka -a se vyskytuje u podstatných jmen, která Isačenko 

dělí na tři skupiny. Do první skupiny patř-í-slova, u kterých je koncovka -a 

pozůstatkem dvojného čísla a která označují především párové předměty 

(6eper-a, 6o«-a, ma3-a, wepHOB-a). 

Do druhé skupiny řadí podstatná jména s věcným (předmětným) 

významem (aapec-a, AOM-a, BeK-a, BeMep-a, ropofl-a, nec-a, nyr-a, xynoji-

a, noe3fl-a, TOM-a, TOH-a, HOMep-a, opAeH-a, ronoc-a, weMMyr-a). 

Do třetí skupiny pak patří názvy některých profesí cizího původu, 

končících na -op/-ep (AnpeKTop-a /ale i flupeKTop- bil, AOKTop-a 
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MHcneKTop-a M a c r e p - a npocfeeccop-a peiaop-a X ale pouze peBM3op-w 

apxnTeKTop-b/). Koncovka - a je vždy přízvučná. [1,8,31,37] 

Ortografickou variantou koncovky je koncovka také vzdy 

přízvučná, která se vyskytuje u podstatných jmen „měkkého skloňování" (s 

kmenem zakončeným měkkou souhláskou). Koncovka může opět 

vystupovat jako spisovná forma (Kpaíí-Kpa-*, Tononb-Tonon-a, neKapb-

neKap-a), jako jeden z tvarů dvojího užití v nominativu plurálu (ynuTenb: 

yMmen-u X ym/rreji-*) nebo variantní koncovka ke koncovce -u (AU3en-* X 

flH3en-u, neAen-5i X uep,en-u, ameKap-* X ameKap-u, X 6w6nnoTeKap-* X 

6n6nnoTeKap-u), lišící se svým stylovým příznakem (jedná se o slova 

nespisovná nebo o profesionalismy). [37] 

Některá podstatná jména mají v nominativu plurálu přízvučnou 

koncovku -fa* (flpy3-btf, KH33-b*, cbíHOB-b*). Tato podstatná jména 

označují osoby a genitiv plurálu má poté koncovkou -eu (APys-eů KH*3~eu 

cbmoB—QŮ). Setkáváme se také s omezeným počtem podstatných jmen, 

která tvoří nominativ plurálu pomocí nepřízvučné koncovky -w? (6paT-b*, 

JIMCT-bp, cyM-b*, cTyji-w?). Tato podstatná jména poté mají v genitivu 

plurálu koncovkou -bee (6paT-bee, nwcT-bee, cyn-bee, CTyn-bee). V řadě 

případů vystupují formy nominativu plurálu s koncovkou -bn jako variantní 

k tvarům nominativu s koncovkou -u, -b/, přičemž slouží většinou jako 

významově odlišující-prvky (3y6-b/ zuby člověka X 3y6-b* - zuby pily, 

Bonoc-b/ - vlasy X Bonoc-b* - chlupy). [13] 

Skloňování podstatných jmen rodu ženského je v množném čísle 

pravidelné, bez morfologických variant. Pouze některá podstatná jména 

připouští v genitivu vedle nulové koncovky také variantní koncovku - eu 

(cBen i cBeMeíí, Mew i Meweíí) a v instrumentálu se lze setkat s variantní 

koncovkou -BMU místo tradiční -BMU (AOMepbMu). [37] 
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2. Variantnost v tvarosloví 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, je sice gramatická stavba jazyka 

značně stabilní a na změny nereaguje tak pružně jako např. lexikální 

stránka, nicméně není bez výjimky imunní vůči působení různých vlivů a 

činitelů, je ve své podstatě dynamická, měnící se během vývoje jazyka pod 

vlivem různých faktorů jazykového i mimojazykového charakteru. Faktory 

jazykové dále dělí Valginová ve své knize „AKTMBHbie npoueccbi B 

C0BpeMeHH0M pyccKOM H3biKe" na vnitřní (dány strukturou jazyka 

samotného, tenzí k jazykové ekonomii) a vnější (interakce s jinými jazyky, 

vliv dialektů, sociální diferencovanost jazyka).[23] 

„Polyfunkční spisovný jazyk je charakterizován jednak jednotnou a 

relativně ustálenou normou, ve které tkví jeho pružná stabilita, jednak 

diferencemi uvnitř této normy, představujícími jeho variantnost." [10] 

Variantnost v tvarosloví jednotlivých jazyků (nejen ruského) je velmi 

úzce spjata s jeho vývojem, během kterého se jednotlivé složky jazyka více 

či méně rychle mění. Současný morfologický systém ruského jazyka je dán 

historickým vývojem, během něhož na něj působily různé vlivy a činitelé a 

během něhož se vytvořila na jedné straně spisovná norma jazyka a na 

straně druhé její varianty. Variantnost jazyka se tedy projevuje souběžnou 

existencí výrazových prostředků, které se konstituovaly během historického 

vývoje. [10] 

Variantnost je vyjádřením jakési jazykové nadbytečnosti (ovšem 

pouze vtom případě, kdy se jedná o varianty rovnocenné, neimplikující 

v sobě žádný distinktivní příznak), která je zase zpětně živnou půdou pro 

další vývoj jazyka (v tom smyslu, že se mohou rovnocenné varianty 

v průběhu vývoje diferencovat, získávat nové stylistické odstíny, archaizovat 
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apod.) a tím obohacovat systém jazyka. Jazyková variantnost svědčí o 

životaschopnosti a dynamičnosti daného jazyka. 

Variantnost jazykových prostředků lze pojímat jako konkurenční boj, 

v němž vítězí varianty, které nejlépe odpovídají cílům a sférám komunikace. 

V této souvislosti mluvíme o vývojové perspektivě jednotlivých variantních 

forem, tzn. jejich potencí začlenit se do spisovné normy jazyka. Perspektivní 

varianty bývají poté kodifikovány v slovnících, což má za následek eliminaci 

variant neperspektivních. Varianty, které nejsou vhodné, neodpovídají těmto 

cílům, se postupně ocitají na okraji jazykového systému, archaizují, nebo 

mizí úplně. Z toho vyplývá, že počet variantních forem a prostředků není 

stálý, nýbrž se během vývoje mění. [23] 

S existencí variantních tvarů souvisí také problematika jejich 

klasifikace a výběru. 

2.1 Klasifikace variantních koncovek 

Podrobnou klasifikaci variantních prostředků nacházíme u 

Valginové, která dělí varianty na: lexikální (BeTep - Beip) a morfoloqické 

(B o-rnycKe - B omycxy; qexu - qexa, w-weHepbi - MHweHepa, CTO rpaMMOB -

CTO rpaMM), dále na úplné (odlišují se pouze formálními příznaky jako 

přízvukem a výslovností) a neúplné (odlišují se také funkčně - ve svém 

užití). Dále rozlišuje podle charakteristických formálních příznaků varianty, 

akcentové (přízvukové, odlišující se místem přízvuku: TBopor - TBopor, 

nu-r. nopTcjaenb - HennT. nopT$e;ib) fonetické (zvukové varianty, vznikající 

např. ve spojeních -HH- (6ynoMHaa - 6yjio[w]Haa, kohcmho - KOHe[w]HO, 

CKBopeMHMK - cKope[w]HMK) m -wm- (HTO - [w]TO), fonematické (v 

současném ruském jazyce zastoupeny v menší míře než dříve, což je dano 

kodifikací spisovného jazyka; jedná se např. o: Maipau - MaTpac, Horib -
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Hynb, TOHHeiib - TyHHenb, SBepyLiJKa - 3Bep»oiijKa) a gramatické 

(morfologické a z části také lexikální). [23] 

Morfologické varianty charakterizuje Valiginová jako formální 

modifikace slov při zachování morfologické struktury, lexikálního a 

gramatického významu. Morfologické variování se často projevuje v tvarech 

gramatických kategorií rodu (3a«yTa - saKyr, Bonbepa - Bonbep, wnpoTa -

LunpoT, naHrycTa - naHrycT), čísla ( K p y w e B a - Kpy>KeBO, flBepu - flBepb ) a 

pádu. 

Lingvistka L. K. Graudinová hovoří dokonce o více než tisíci 

podstatných jménech rodu mužského, která připouštějí variování v jedné 

z následujících pádových forem: nominativ plurálu: TpaKTopbi - Tpaiaopa, 

peflaicropbi - peaaKTopa, ceicropbi - ceiaopa; genitiv množného čísla: 

MMKPOHOB - MMKpOH, rpy3MHOB - rpy3MH, r p a M M O B - rpaMM, ane i lbCMHOB -

anenbCMH; genitiv jednotného čísla: CHera - CHery, Hapofla - Hapofly, Maa -

naio, caxapa - caxapy; a prepozitiv singuláru: B uexe - B uexy, B omycKe - B 

omycKy, B ca f le (B AeTCKOM caAe) - B cafly (ryn^Tb B cafly), Ha Mbice - Ha 

Mbicy. Dále se variantnost na úrovni gramatické kategorie pádu projevuje u 

jednotlivých slov jako: npocTbiHb - npocTbmeíí, KOMMeHTapníí -

KOMMeHTapneB, yrofluíí - yroflbeB, n o n o i e H e u - n o j i o T e H u e B . Variant 

syntaktických je v ruském jazyce méně a spíše se v této souvislosti hovoří o 

synonymech než o variantách. [3,23] 

Mluvnice češtiny dělí varianty na rovnocenné (neimplikují v sobe 

žádný z uvedených distinktivních příznaků, kterými by byl omezen jejich 

výběr a užití, mohou se uplatňovat obě bez rozdílu a jsou volně 

zaměnitelné) a diferencované (stylisticky a sémanticky), v rámci kterých 

dále rozlišuje varianty regionální, zastarávající a zastaralé. [10] 
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Na rozdíl od rovnocenných variantních prostředků (koncovek), nelze 

druhou skupinu variant (varianty diferencované) volně zaměňovat. 

Diferentnost, rozdílnost těchto variantních prostředků spočívá v stylové 

charakteristice a na ní často navazující charakteristice sémantické. Záměna 

variantních prostředků v jejich konkrétním užití má tedy za následek 

stylisticky nesprávná vyjádření nebo významové posuny. Rozlišujeme take 

varianty, které jsou charakteristické pro určité geografické oblasti (varianty 

regionální, oblastně podmíněné, např.: vyslovování zvuku h namísto g 

v některých ruských dialektech). 

Variantní prostředky nejsou ve svém užívání statické, i v této oblasti 

tvarosloví je možno pozorovat změny, probíhající během delších časových 

období. Některé varianty se stylistickými příznaky se mohou stát neutrálními 

a naopak (česká mluvnice používá pro tento proces termín stylová 

neutralizace, resp. zknižnění). Termín zknižnění je spojován s dobovou 

vázaností tvaru a označuje ústup varianty v užívání. Opět se jedná o proces 

pozvolný, dlouhodobý, proto můžeme rozlišovat zastarávající (zčásti ješte 

užívané) a zastaralé (zcela vyšly z užívání). [10] 

V mateřském jazyce probíhá výběr variantního prostředku v ústním 

nebo písemném projevu ve většině případů neuvědoměle a automaticky. Při 

realizaci promluvy v cizím jazykovém kódu je tato volba nezautomatizovana, 

a proto je nutno znát faktory, které volbu variantního prostředku ovlivňují. 

Tyto faktory velmi úzce souvisí s předešlou charakteristikou variantních 

prostředků (stylistickou, významovou, syntaktickou, regionální,...) 

Diplomová práce se bude vzhledem k tématu zabývat variantami 

morfologickými, které vznikly uvnitř jednotlivých deklinačních typů, jejich 

funkční charakteristikou a změnami ve frekvenci užívání v současném 

ruském jazyce. 
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Variantnost koncovek v paradigmatech jednotlivých deklinačních typů 

se projevuje tím, že u stejného lexému je možno uplatnit více koncovek, 

které sice mají stejnou gramatickou funkci (označují gramatické kategorie 

pádu a čísla), ale mohou se lišit např. svým stylistickým zabarvením, 

zastaralostí, frekvencí užití, významem. Ve spisovném jazyce se jich užívá 

za účelem funkční stylové diferenciace. V tomto smyslu je vždy jedna 

varianta z variantního páru základní, neutrální, druhá varianta se odlišuje od 

normy nějakým z uvedených příznaků a její výběr je omezen např. právě její 

příslušností k některému stylu. 
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3. Variantní koncovky pádů ruského jazyka 

Podstatná část této kapitoly se bude zabývat problematikou 

variantních koncovek v užším slova smyslu, tzn. koncovek, vyskytujících se 

u jednoho lexému. S tímto pojetím variantnosti v rámci paradigmat 

jednotlivých deklinačních typů se setkáváme např. Ruské gramatice, u 

Isačenka nebo u Koprová. 

Tato kapitola má za úkol podat přehled jednotlivých variantních 

koncovek podstatných jmen rodu mužského v současném ruském jazyce, 

přiblížit jejich morfologickou a stylistickou charakteristiku a uvést typické 

příklady, ve kterých se tyto koncovky užívají. Nejvíce charakteristické jsou 

pro ruský jazyk variantní koncovky genitivu a prepozitivu (pokud je těmito 

koncovkami vyjádřen význam partitivní, resp. lokativní) podstatných jmen 

rodu mužského v jednotném čísle, proto jim bude věnována podstatná část 

této kapitoly. Dále budou v této kapitole uvedeny koncovky nominativu 

plurálu podstatných jmen rodu mužského. 

Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, je existence variantních forem 

a prostředků velmi úzce spjata s historickým vývojem jazyka, během něhož 

se pod vlivem různých faktorů právě tyto varianty generovaly. Obecně lze 

říci, že čím je daný jazykový systém starší, resp. čím déle se rozvíjí, tím 

větší počet variantních prostředků a forem-obsahuje. Určitou úlohu, co se 

týče počtu variant daného jazyka, hraje také jeho analytický, resp. syntetický 

charakter. V jazycích, které mají převážně syntetický charakter (např. ruský 

a český jazyk), tzn. jednotlivé pády vyjadřují především pomocí pádových 

koncovek, je dán větší prostor variování než v jazycích analytických (např. 

současný německý jazyk), jež kategorii pádu vyjadřují pomocí jiných 

jazykových prostředků (např. člen v německém jazyce). 
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V porovnání s českým jazykem nedisponuje ruský jazyk tak širokým 

spektrem variantních koncovek, aie i přesto se v ruském jazyce setkáváme 

se značným počtem variant. Havránek ve své Příruční mluvnici ruštiny 

hovoří o 17 variantních koncovkách v ruském jazyce a 24 variantních 

koncovkách v jazyce českém. O tomto uváděném počtu by se dalo 

spekulovat, neboť Havránek pod pojmem variantní koncovky označuje 

nejen čistě morfologické varianty, ale i variantní koncovky ortografické, které 

ovšem budou stát na okraji našeho zájmu. Dále počítá mezi variantní 

koncovky také např. koncovky genitivu množného čísla podstatných jmen 

rodu mužského, kde se lze setkat s větším počtem koncovek (-běe, -eů, 

nulová koncovka) [5] 

Pokud ovšem budeme vycházet z tvrzení uvedeného v předchozí 

kapitole, že variantnost koncovek v paradigmatech jednotlivých deklinačních 

typů se projevuje tím, že u stejného lexému je možno uplatnit vícero 

koncovek, které sice mají stejnou gramatickou funkci (označují gramatické 

kategorie pádu a čísla), ale mohou se lišit např. svým stylistickým 

zabarvením, zastaralostí, frekvencí užití, významem apod., je zřejmé, že 

koncovky, které Havránek označuje jako variantní, se neváží k jednomu 

lexému. Dle mého názoru by bylo vhodné, za účelem exaktnějšího 

vymezení pojmu variantní koncovky, označovat variantní koncovky, 

uvedené Havránkem, za variantní koncovky v rámci jednotlivých 

deklinačních typů, nebo za variantní koncovky v širším slova smyslu. Těmto 

koncovkám bude věnována pozornost pouze okrajově, neboť již byly 

uvedeny a okomentovány při prezentaci jednotlivých deklinačních typů, 

resp. jejich vzorů. 

Relativně velkou pozornost věnuje problematice variantních koncovek 

Ruská gramatika Akademie Věd, dále Isačenko ve svém díle 

„rpaMMaTUHecKHií CTpoíí pyccKoro fl3biKa", Koprov ve své nedávno vydané 
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publikaci „Bapi/iaHTHbie CJJOPMBI B pyccKOM «3BIKE" a především 

„CTnnucTMMecKuíí c/iOBapb BapnamoB" L. K. Graudinové. Převážně z těchto 

čtyř zdrojů bude tato kapitola při charakteristice variantních koncovek 

v ruském jazyce čerpat. 

3.1 Variantní koncovky genitivu singuláru podstatných jmen mužského 

rodu 

Ruský genitiv vystupuje v několika funkcích. Jednou z nich je i funkce 

partitivní (označující částečné množství). Partitivu byla věnováno pozornost 

již v úvodní kapitole Kategorie pádu v ruském jazyce, kde byly nastíněny 

teoretické přístupy jednotlivých autorů k problematice partitivu. Nyní se 

dostáváme k praktické části, tzn. k podstatným jménům, která jsou schopna 

tvořit genitiv singuláru nejen pomocí standardní koncovky -a, ale také 

pomocí koncovky -y, -/o . Někteří autoři tyto formy posuzují jako samostatný 

Pád, jiní jako jeden z významů genitivu. Koncovky -y, -/o jsou v drtivé 

většině případů koncovkami variantními ke koncovkám -a, a výběr jedné 

z nich je ovlivněn řadou faktorů, např.: lexikální význam slova, frekvence 

užití koncovek, sféra komunikace. 

3.1.1 Podstatná jména, tvořící genitiv s koncovkami -y, -AO a -a, -n 

Genitivní formy na -y, -/o a -a, -R mohou mít podle „CnoBapa 
rPaMMaTMMecKnx TpyflHocTeíí pyccKoro H3biKa", podle Ruské gramatiky a 

Podle „CTHJiMcruHecKoro cnoBapa BapnaHTOB" následující podstatná 

jména: 
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Nominativ Genitiv 

a6pw<OTMH a6pnKOTMH-a 

Partitiv- a6pMKOT MH-y 

aĎcem a6ceHT-a 

a6ceHT-y 

ane6acip ane6acTp-a 

ane6acTp-y 

aHanbruH aHaribruH-a 

aHanbr/H-y 

aHMJlMH amnm-a 

amnm-y 

aHnc aHMC-a 

aHne-y 

ac6ecT ac6ecT-a 

ac6ecT-y 

acnupwH aonnpnH-a 

acnupMH-y 

amac auiac-a 

auiac-y 

aueTOH aueTOH-a 

ai4eTOH-y 

oanbiK 6anbiK-a 

6anbiK-y 

oajib3aM 6aiib3aM -a 

6anb3aM-y 

oapxaT 6apxaT-a 

6apxaT-y 

SeHeflMKTUH oeHeflMKTMH-a 

oeHeflMKTMH-y 

6eH3MH 6eH3MH-a 



6eT0H 

6ncep 

6OP>KOM 

6paK 

6pe3eHT 

6ynbOH 

Ba3ennH 

Bane>KHMK 

6eH3MH-y 

6eT0H-a 

6eT0H-y 

6ncep-a 

6ncep-y 

6op>KOM-a 

60p>K0M-y 

6paK-a 

6paK-y 

6pe3eHT-a 

6pe3eHT-y 

6ynbOH-a 

6ynbOH-y 

Ba3ennH-a 

Ba3ennH-y 

Bane>KHMK-a 

Bane>KHMK-y 

BaHMJlMH 

Bap 

BaTMH 

BenbBeT 

BMHerpeT 

BHHorpafl 

BaHuniiH-a 

BaHuriMH-y 

Bap-a 

Bap-y 

BaTMH-a 

BaTUH-y 

Be/ibBeT-a 

BeribBeT-y 

BMHerpeT-a 

BMHerpeT-y 

BUHorpa A-a 

BUHorpafl-y 

B03flyX B03flyx-a 



B03flyx-y 

BOŇJIOK B0íín0K-a 

BoíínoK-y 

BOpc Bopc-a 

Bopc-y 

BOCK BOCK-a 

BOCK-y 

ra6apflMH ra6apAHH-a 

ra6apAHH-y 

ra3 ra3-a 

ra3-y 

ra3onnH ra3onnH-a 

ra3onnH-y 

runc runc-a 

mnc-y 

r/ia3ei rna3eT-a 

ma3eT-y 

rnnHTBeííH rjinHTBeiíH-a 

rnMHTBeŇH-y 

rnnqepnH rn/MepnH-a 

rnuMepMH-y 

THOÍÍ THO-fl 

mo-w 
ropox ropox-a 

ropox-y 

rpaBMří rpaBM-H 

rpaB M-/O 

rpaA rpa A-a 

rpaA-y 
rPUM rpuM-a 
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•puM-y 

rpor •por-a 

-por-y 

rpyHT -pyHT-a 

rpyHT-y 

ryflpoH ryAPOH-a 

ryAP0H-y 

ryiajiMH ryiannH-a 

lyra/iMH-y 

fleroTb fleroT-^ 

AeroT-/o 

fle pMaHTMH AepMaHTUH-a 

AepMaHTMH-y 

AepH AepH-a 

AepH-y 

A>KeM A>KeM-a 

A>KeM-y 

AUHaMMT AUHaMm-a 

AUHaMUT-y 

Apan Apan-a 

Apan -y 

AblM AbiM-a 

AbiM-y 

eneíí ene-w 

ene-K) 

âCMMH >KacMMH-a 

>KacMHH-y 

^enaTMH wenaTMH-a 

>KenaTMH-y 

>Kei\/i4yr >KeMHyr-a 



weMHyr-y 

>Kl/ip >Knp-a 

>Knp-y 

3ecfc>Mp 3ecjDnp-a 

3ect»np-y 

H3BeCTHflK M3BeCTHHK-a 

M3BeCTHflK-y 

H3ÍOM M3ŘOM-a 

H3fOM-y 

MM6npb MM6MP-H 

HM6MP-/O 

HH>KMp MH>KMp-a 

HH>KMp-y 

HOfl ííofl-a 

Ňofl-y 

Karop Karop-a 

Karop-y 

KanpoH KanpoH-a 

KanpoH-y 

Kap-rocfcenb KapToc}3en-í7 

KapTOC|DeJl-K) 

Kacfcenb Kadpen-n 

Kadpen-K) 

KaiueMnp KaiueMup-a 

KaiueMup-y 

KBac KBac-a 

KBac-y 

KepocnH KepocnH-a 

KepocnH-y 
Kec|Dnp KecfDup-a 



KecfDi/ip-y 

KM3HJ1 KM3MJl-a 

K\A3\AH-y 

KMriPITOK KunfiTK-a 

KunaTK-y 

KMCeJlb KUCen-« 

Kncen-/o 

Kucnopofl KucnopoA-a 

KMcnopoA-y 

KJieBep KJieBep-a 

KiieBep-y 

KTieŇ icne-j? 

KJie-/o 

KneíícTep KneíícTep-a 

KneŇCTep-y 

KOBepKOT KOBepKOT-a 

KOBepKOT-y 

KOfleMH KOflenH-a 

KOflenH-y 

KOKaMH KOKanH-a 

KOKanH-y 

KoneHKop KoneHKop-a 

KoneHKop-y 

KOMnOT K0Mn0T-a 

K0Mn0T-y 

KOHbflK KOHbfiK-a 

KOHbHK-y 

KOpM KopM-a 

KOpM-y 

Koc^eŇ 



KO dpe-K) 

Kpaxivian KpaxMan-a 

KpaxMan-y 

KpeM KpeM-a 

KpeM-y 

K p e 0 3 0 T Kpe030T-a 

Kpe030T-y 

KpenfleiuMH KpenAeiiJMH-a 

KpenAeiiJMH-y 

Kpbl>KOBHMK Kpbl>KOBHMK-a 

Kpbl>KOBHMK-y 

KPKDLLIOH KpK)LilOH-a 

KptOULJOH-y 

KVMblC KyMbic-a 

KyMbic-y 

Kynopoc Kynopoc-a 

Kynopoc-y 

na^aH naflaH-a 

naAaH-y 

naK naK-a 

naK-y 

naHoriMH jiaHonnH-a 

naHonnH-y 

naHflpuH naHflpuH-a 

naHflpuH-y 

nactyrr nacfwT-a 

nacJwT-y 

n e f l nb p,-a 

nbfl-y 

neH nbH-a 



nbH- y 

nec nec-a 

nec-y 

ni/iBep nnBep-a 

nnBep-y 

nuKep nuKep-a 

nuKep-y 

niiMOHafl nuMOHafl-a 

nuMOHaA-y 

nyK nyK-a 

nyK-y 

nariMc nanuc-a 

nanuc-y 

MaflanonaM MaflanonaM-a 

MaflanonaM-y 

Ma3yT Ma3yT-a 

Ma3yT-y 

MaK MaK-a 

MaK-y 

MapraHeq MapraHeq-a 

MapraHeq-y 

MaprapnH MaprapnH-a 

MaprapnH-y 

^apnHafl MapnHafl-a 

MapwHa A-y 

^apKM3eT MapKM3eT-a 

MapKM3eT-y 
MapMenafl MapMenafl-a 

MapMenaA-y 
MaTepnari MaTepna/i-a 



MaTepnan-y 

Mefl Mefl-a 

Mefl-y 

Men Me/i-a 

M en-y 

Mex Mex-a 

Mex-y 

MMHflanb MMHAan-fl 

MMHflan-/o 

MMTKailb MMTKaJl-fř 

MMTKan-řo 

M03r M03r-a 

M03r-y 

MOpctDMÍí MOpc|DM-fl 

MOpcjDM-fO 

Mox Mx-a 

MX-y 

M p a M O p MpaMop-a 

MpaMop-y 

MycKaT MycKaT-a 

MycKaT-y 

MyCJlMH MycjiMH-a 

MycjiMH-y 

Mycop Mycop-a 

Mycop -y 

•VlblLUbaK MbllUbflK-a 

MblLLIbflK-y 

HaBap HaBap-a 

HaBap-y 

H a B 0 3 HaB03-a 



HaB03-y 

Ha>KflaK Ha>KflaK-a 

Ha>KflaK-y 

HaneT HaneT-a 

HaneT-y 

Hap3aH Hap3aH-a 

Hap3aH-y 

HaCTOÍÍ HaCTO-fř 

HaCTO-ZO 

HacjDTa/lMH Hac|)TariMH-a 

Haĉ DTariMH-y 

HawaTbipb HawaTbip-.» 

HaiuaTbip-K) 

HeŇJlOH HefínoH-a 

HeíínoH-y 

HOBOKaMH HOBOKaMH-a 

HOBOKaHH-y 

OfleKonoH ofleKonoH-a 

ofleKonoH-y 

OMneT OMneT-a 

OMiieT-y 

oriMíí On Kl-FL 

on M-/O 

OTBap OTBap-a 

OTBap-y 

nap nap-a 

nap-y 

napacJwH napac|)MH-a 

napacf)MH-y 

naujTeT naLUTeT-a 



nawTeT-y 

neHuqminH neHimuriMH-a 

neHMMMnuH-y 

neneji nenen-a 

nenen-y 

neperap neperap-a 

neperap-y 

nepemotí nepemo-f? 

nepemo-/o 

nepeu nepi4-a 

nepq-y 

necoK necK-a 

necK-y 

nupaMMflOH nupaMMflOH-a 

nupaMMflOH-y 

n/iacTMnuH nnacTMJiMH-a 

nnacTMiiHH-y 

nnoB nnoB-a 

nnoB-y 

noMeT noMeT-a 

noMeT-y 

nonnuH nonnuH-a 

nonnuH-y 

nopox nopox-a 

nopox-y 
nopTBeííH nopTBeííH-a 

nopTBeííH-y 

^POUJOK nopoiiiK-a 

nopoiiiK-y 
n°PTep nopiep-a 



nopTep-y 

noT noT-a 

noT-y 

npuneK npuneK-a 

npuneK-y 

nyHiu nyHULi-a 

nyHiii-y 

nyx nyx-a 

nyx-y 

paccon paccon-a 

paccori-y 

pacTBop pacTBop-a 

pacTBop-y 

pac{)MHafl pacjDMHafl-a 

pacj3MHa fl-y 

peBeHb peBeH-fr 

peBeH-/o 

peííHBeííH peŇHBeííH-a 

peííHBeííH-y 

penc penc-a 

penc-y 

PMC puc-a 

puc-y 

PMcnuHr puciiMHr-a 

pucnuHr-y 

POKLOP poKcfc)op-a 

poKcfjop-y 

POM poM-a 

poM-y 

canaT canaT-a 



canaT-y 

caMoroH caMoroH-a 

caMoroH-y 

CaTMH caTMH-a 

caTUH-y 

CacfDbPH cacfDbaH-a 

ca4)baH-y 

caxap caxap-a 

caxap-y 

caxapnH caxapnH-a 

caxapnH-y 

cenbflepeíí ceribflep-í? 

cenbflep-/o 

CHflp cnflp-a 

cnAP-y 

CMJIOC cnnoc-a 

cmíoc-y 

cnpon cupon-a 

cupon-y 

ciiTeq cmi4-a 

CMTq-y 

CMTHMK CMTHMK-a 

CMTHMK-y 

CKMnuflap CKMnuflap-a 

CKMnuflap-y 

CHer CHer-a 

CHer-y 

COK coK-a 

:oK-y 
COJLOFL D0Ji0fl-a 



conofl-y 

cop cop-a 

cop-y 

coyc coyc-a 

coyc-y 

cnnpT cnupT-a 

cnupT-y 

CTeapnH CTeapnH-a 

CTeapnH-y 

CTpilXHMH CTpUXHMH-a 

CTpMXHMH-y 

cyn cyn-a 

cyn -y 

cypuK cypuK-a 

cypuK-y 

Cbip cbip-a 

cbip-y 

Ta6aK Ta6aK-a 

Ta6aK-y 

TanbK TaribK-a 

TaribK-y 
TBopor TBopor-a 

TBopor-y 

Tec Tec-a 

rec-y 

TUK ruK-a 

ruK-y 

TMMH rMMH-a 

rMUH-y 

TOBap roBap-a 



TOBap-y 

TOp$ TopcjD-a 

TopcJ>y 

TyMaH TyMaH-a 

TyMaH -y 

yrap yrap-a 

yrap -y 

yKpon yKpon-a 

yKpon-y 

yKcyc yKcyc-a 

yKcyc-y 

ypiOK ypfOK-a 

ypKDK-y 

l a p i l i (ftapuj-a 

cfDapiiJ-y 

^opMannH C}DOpMaJlMH-a 

cfc>opManMH-y 

^yKCMH CfDyKCMH-a 

4)yKCHH-y 

XBOPOCT XBOpOCT-a 

XBOpOCT-y 

xepec xepec-a 

xepec-y 

XMHMH XMHMH-a 

XMHUH-y 

XNAM xnaM-a 

xnaM-y 

^OpOCjDOpM xnopocfcopM-a 

xnopocjDopM-y 

XM en-n 
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xMen-/o 

xpeH xpeH-a 

xpeH-y 

Mej-ijiocfraH Me/inoctDaH-a 

i4ennocjDaH-y 

UeMeHT MeMeHT-a 

LieMeHT-y 

UHKopuří qnKopn-íí 

MMKOpM-AO 

UMHK MMHK-a 

MMHK-y 

na A-a 

naA-y 

Haň na -B 

Ma-/o 

^epH03eM nepH03eM-a 

nepH03eM-y 

êCHOK MecHOK-a 

MecHOK-y 

Wan<£eM wancjDe-fl 

Lua;ic|De-/o 

WeBMOT LUeBMOT-a 

LUeBMOT-y 

^eriK LiieiiK-a 

LueriK-y 

UJUcfjep Luncř>p-a 

HMCfDp-y 

^HnOBHMK JUHnOBHMK-a 

HlinOBHMK-y 

WnaK ujiaK-a 



u / i a K - y 

u j n a r a T iinaraT-a 

u n a r a T - y 

l u n u K LunuK-a 

LijnuK-y 

u j n u H a T L u n n H a T - a 

uunnHaT-y 

u J T a n e r i b uuanen-fl 

u j T a n e n - K ) 

i M e 6 e H b u i e 6 H - 5 ř 

m e 6 H - / o 

U4enoK menoK-a 

m e n o K - y 

3CjDMp ac^i/ip-a 

acjwp-y 

qfl-a 

flA-y 

^ H T a p b H m a p - f l 

a map-to 

^ M M e H b H H M e H - f í 

« H M e H - / 0 

[3,13,30,36,37] 

Uvedená podstatná jména mají v partitivním významu genitivu a 

v záporu koncovku -y, -to, v ostatních významech genitivu si ponechávají 

standardní koncovku -a, -a. Velmi často je partitivní význam genitivu, spolu 
s variantními koncovkami, doprovázen charakteristickým lexikálním 

Materiálem, jako např. slovesy: AOCTaTb, Kynmb, npMHecTM; podstatnými 

jmény: Tapema, MawKa, KycoK; příslovci: Mano, MHoro. 
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L. K. Graudinová ale na základě nejnovějších výzkumů uvádí, že se 

v současném spisovném ruském jazyce upřednostňuje koncovka -a, -n , a 

to ve všech významech genitivu, tedy i pokud se jedná o význam partitivní. 

Normativní jsou tedy v současné době spojení HawKa Ma-f?, flo6aBMTb 

caxap -a. Formy na -y, -to jsou vytěsňovány ze všech konstrukcí, i když 

s nestejnou intenzitou. Nejvíce se tento proces projevuje podle Graudinové 

ve volných syntaktických spojeních, ve kterých je partitivní význam oslaben 

užitím ostatních větných členů, např. ve spojeních: CTaKaH KpenKoro naa, 

Haflo Kynmb ceroAHfi 3eneHoro cbipa, npuBe3nn HecKonbKo BaroHOB 

caxapa-necKa. Proces vytěsnění variantní koncovky -y, -to ve všech 

významech genitivu je blízko k završení v oficiálním, písemném projevu a 

řeči masmédií a nyní probíhá také v mluveném jazyce, ve kterém postihuje i 

nejvíce užívaná slova typu na-to, necK-y. Je samozřejmé, že tento proces 

Probíhá v hovorovém jazyce pomaleji než ve spisovném. [3] 

Formy genitivu partitivního významu na -y, -to se relativně stále 

vyskytují u podstatných jmen se sufixy, označujícími zdrobněliny (KO$eěK, 

° r o H ě K , yroněK) a také u slov odvozených od podstatných jmen výše 

uvedených (necoHeK, ropoweK, KuceněK, cynnwK, cyneq) a dále ve 

specifických replikách, kde je užití koncovky -y, -to lexikálně nebo 

sémanticky podmíněno. 

3.1.2 Lexikálně a sémanticky podmíněné užití variant -y, -to v genitivu 

V ruském jazyce se ale setkáváme také se spojeními, ve kterých se 

koncovky -a, -n a -y, -to uplatňují v závislosti na lexikálním významu slov, 

resp. jejich lexikální spojovatelnosti. I přesto, že v současném spisovném 

•"Uském jazyce formy na -y, -to ustupují a jsou nahrazovány formami na 

setkáváme se s případy, kdy je užití forem na -y, -to povinné. Jedná 
Se o případy, kdy je podstatné jméno užito v ustálených frazeologických 

55 



spojeních (podstatné jméno se vyskytuje pouze s koncovkou -y, -K> a pouze 

v určitém ustáleném spojení, nebo připouští obě koncovky, přičemž pro 

frazeologizmy je charakteristická koncovka -y, -/o a koncovka -a, k ní 

vystupuje jako variantní a je více typická pro běžnou promluvu) a o 

případy, kdy se podstatné jméno vyskytuje jako zdrobnělina, pokud se 

Přízvuk nachází na koncovce: MeflOK - MeflK-y , neflOK - neflK-y , naěK -

MaťíK-y , (výjimečně i s nepřízvučnou koncovkou: KecjDupnuK - KecfeupHMK-y, 

6eH3MHMHK - 6eH3MHMHK-y ). [13,37] 

Formy na -y, -/o jsou chrakteristické pro vyjádření záporu, 

frazeologismy, ustálená větná spojení, přísloví a okřídlená rčení. Jedná se 

např. o: 

Nominativ Genitiv 

6OK 6oK-a 

Formy na -y, -/o—• c 6oK-y Ha 6OK, C npaBoro 6OK-

y, He c Toro 6oK-y (He c TOIŽI 

CTOpOHbl) 

6OŇ 

6paib c 60-/0 

eepx Bepx-a 

c caMoro Bepx-y 
BMfl BMA-a 

C BMfl-y, CKpblTbCP M3 BHfl-,y 

BMA-y ne noflaTb, p,nn BHA-y 

Bec Bec-a 

6e3 Bec-y 

B03 B03-a 

MTO c B03-y ynano 

ma3 rna3-a 
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c r/ia3-y Ha ma3 

rofl rofl -a 

c roA-y Ha TOA, TOA OT roA-y (c 

Ka>KAblM CJieAyKDIAMM TOAOM) , M3 

roA-y B TOA, 6e3 roA-y HeAena 

rojioc ronoc-a 

c ronoc-y cnacTb 

flOM FLOM-a, A O AOM-a (AO 3AAHMFL) H3 

AOM-a (M3 3AAHNA) 

AO AOM-y (AO CBoero wmiMma) 

H3 AOM-y (n3 CBoero wmiwna) 

Aociyn AOCTyn-a 

flocTyn-y HeT 

ayx flyx-a 

fjyx-y He xBainno, mo6bi Ayx-y 

TBoero 3Aecb He 6bino, HH cnyxy 

HM Ayx-y 

>Kap wap-a 

c wap-y c nbiny 

>KMB >KMB-a 

ČbITb 6bl >KMB-y 

>KUp >Knp-a 

c wnp-y 6ecmbc?I, He AO wnp-y 

30B 30B-a 

6e3 30B-y 

">3HOC H3HOC-a 

H3HOC-y 

'"criyr ncnyr-a 

z ncnyr-y 
KPatí <p a-R 



KOHqa-Kpa-/o, HeT c Kpa-ío 

KPIOK KpfOK-a 

flaTb KpřOK-y 

nec nec-a 

M3 nec-y 

nniiiK nmuK-a 

flaTb nmjjK-y 

MMp Mnp-a 

C MMp-y HO HMTK6 

HM3 HM3-a 

c caMoro HM3-y, flo caMoro HM3 -

y 
Hoc Hoc-a 

M3 Hoc-y, KOMap Hoc-y Hei 

nOflTOMUT 

OT60Ň OT6O -H 

OT6O-to, c 60-to 

OTflblX OTflblX-a 

HM OTflblX-y HM CpOKy 

nap nap-a 

noflflaTb nap-y 

nepeBo,q nepeBOfl-a 

nepeBOfl-y HeT (KOMy-neMy-H.) 

non non-a 

c no/i-y, flo non-y 

noriK noxiK-a 

Hauuero no/iK-y npn6bmo 
moP«AK nopaflK-a 

gna nopflflK-y 

"PUCTyn npucTyn-a 



npucTyn-y HeT 

npoMax npoMax-a 

6e3 npoMax-y 

npoxoA npoxoA-a 

HM npoxoA-y, npoxoA-y ne 

AaBaTb 

npoe3fl npoe3A-a 

HM npoe3A-y 

Pa3 pa3 -a 

pa3 OT pa3-y, c nepBoro pa3-y, 

HM pa3-y 

Pa36er pa36er-a 

c pa36er-y 

pa36op pa36op-a 

6e3 pa36op-y 

Pa3roH pa3roH-a 

c pa3roH-y 

Pa3roBop pa3roBop-a 

pa3roBop-y 6biTb He MO>KeT, 6e3 

pa3roBop-y 

Pa3nei pa3JieT-a 

c pa3neT-y 

Pa3Max pa3Ma x-a 

c pa3Max-y 

PacneT pacMeT-a 

pacneT-y HeT 

POT poT-a 

M30 pT-y (HO M30 pTa) 

POfl poA-a 

6e3 poA-y 6e3 nneMeHM (o 
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nenoBeKe Hen3BecTHoro 

npoMcxo>KAeHMa) 

CB6T CBeT-a 

C>KMTb CO CBeT-y 

CKTiafl CKJia fl-a 

HM CKnaA-y HM nafly 

cne f l cnefl-a 

eAy-efly - cnefl-y Heiy 

CHOC CHOc-a 

CH0C-y HeT 

cnop cnop-a 

cnop-y HeT 

cnpoc cnpoc-a 

6e3 cnpoc-y 

cnycK cnycK-a 

cnycK-y He AaBaTb 

CMeT cneT-a 

cneT-y HeT, 6e3 cneT-y 

TOJIK TOJIK-a 

c6MTb c ToriK-y 

TbIJi TblJl-a 

c Tbin-y 

yroBop yroBop-a 

yroBop-y He 6bmo 

4>opc cjDopc-a 

paAM cfiopc-y 

*o fl <OA-a 

HeT xoA-y, c xoA-y (He 

DCTaHaBJíMBaficb nocne 

EJBM>KeHMfl) 
-



Luar ujar-a 

HH Luar-y, npn6aBMTb mar-y 

LUMK LUMK-a 

ÍJJIH LLII/IK-y 

nac nac-a 

HE nponino v\ nac-y, OKOJIO nac-y 

[3,13,30,36,37] 

Koncovka -y, -w je dále typická pro nespisovná spojení typu: 

Aaib, 3aflaTb flěp-y (npocT.) 

AaTbflpan-y (npocT.) 

Ao 3ape3-y, pewe - AO 3ape3a (pa3r.) 

Aaib Max-y, c Max-y, c OAHoro Max-y, 

co Bcero Max-y (pa3r.) 
c HacKOK-y (pa3r.) (n c HacKOKa) 

c6nTb(ca) c namanbiK-y (pa3r.) 
h®T M noMMH-y (pa3r.) 
5©3 npn3op-y (pa3r.) (M 6e3 npw3opa) 

cnaA-y HeT c KeM-neM (pa3r.) 
cnac-y HeT (npocT.) 
repne>K-y HeT (npocT.) 

VfOMOH-y HeT (pa3r.) 
5 e 3 yAep>K-y , yAepw-y HeT, yAep>K-y 
He 3HaTb (pa3r.) 

OTBan-Y (M AO OTBa/ia) 
6 e 3 npocbin-y 
6 e 3 YMOJIK-y 

yna A-y 

113,36,37] 



Podstatná část těchto frazeologizmů je charakteristická pro mluvený 

projev a pro vytvoření patřičné atmosféry v projevu psaném a odlišují se 

svými stylistickými a emocionálně expresivními příznaky. 

Z uvedeného vyplývá, že koncovka -y, -to je charakteristická 

převážně pro frazeologizmy, ustálená spojení, částečně ještě pro výrazy 

s partitivním významem (především v mluveném projevu) a pro vyjádření 

záporu, její užití je tudíž omezeno a právě to je jeden z hlavních důvodů, 

proč se v současném ruském jazyce upouští od jejího užívání a je 

upřednostňována velmi produktivní koncovka -a, která variantní 

koncovku -y, -to postupně vytlačuje, a to i ve významu partitivním. 

Na rozdíl od jiných variantních koncovek, u kterých lze pozorovat 

odlišnosti v stylistických příznacích, koncovkám genitivu tyto příznaky 

vlastní nejsou, resp. už vymizely. Rozdělení koncovek na vysoké a nízké, 

které uváděl Lomonosov, když srovnával formy CBflTaro Ayxa, aHrenbCKoro 

rnaca X poaoBoro flyxy, nTUHbfl roriocy, již dávno není aktuální. [26] 

3-2 Variantní koncovky prepozitivu singuláru podstatných jmen 

mužského rodu 

Prepozitiv v ruském jazyce patří k pádům, které také mohou na 

základě svých významů tvořit pádový tvar za pomoci variantní koncovky. 

^ případě prepozitivu se jedná o koncovku -y, -K> , která se používá jako 

variantní ke koncovce -e, pokud je v prepozitivu přítomen lokativní význam 

(méně často význam časový B MBET-y, B rofl-y), který je charakterizován 
lexikálně, předložkami e, Ha. 

Koncovka - e je typická pro volná syntaktická spojení. Variantní 

koncovku mohou přebírat pouze podstatná jména rodu mužského, zpravidla 
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jednoslabičná nebo dvojslabičná, neodvozená, označující např. „prostorové 

vztahy", (tzn. někde se nějaký předmět nachází, na něčem leží: 6eper, 

Kpaíí, nec, MOCT, nopT), seskupení lidí (MMP, nom) a také různé časové 

úseky (BeK, rofl, flonr, OTnycK). Na základě excerpce ze slovníků lze uvést 

následující seznam podstatných jmen, u kterých v lokativním významu 

prepozitivu vystupuje koncovka -y, -/o. 

3-2.1 Podstatná jména s variantními koncovkami v prepozitivu 

Nominativ Genitiv 

afl 06 afl-e 

lokativ —> Ba fl-y 

aaponoT 06 aaponoT-e 

B aaponoT-y 

6an 0 6an-e 

Ha 6an-y 

§eper 0 6eper-e 

Ha 6eper-y 

°epe>KOK 0 6epe>KK-e 

Ha 6epe>KK-y 

6oň 0 60-e 

b 60 - / 0 

6OK 0 6oK-e 

B,Ha 6oK-y 

6op 0 6op-e 

B 6op-y 

oopT 0 6opT-e 

B,Ha 6opT-y 

SOMOK 0 6oHK-e 
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B, Ha 6oHK-y 

6pefl o 6pefl-e 

B 6pefl-y 

6bu o 6biT-e 

B 6blT-y 

Ban o Ban-e 

Ha Ban-y 

eepx o Bepx-e 

Ha caMOM Bepx-y 

eeiep o BeTp-e 

Ha BeTp-y 

B03 0 B03-e 

Ha B03-y 

BOJlbT 0 BOJlbT-e 

Ha, B BO/lbT-y 

rna3 o ma3-e 

B rna3-y 

rofl o roA-e 

B roA-y 

rpo6 o rpo6-e 

Ha rpo6-y 

flonr o Aonr-e 

B Aonr-y 

*ap o wap-e 

B >Kap-y 

3afl o 3aA-e 

B, Ha 3aA-y 

KOJÍ D Kon-e 

Ha Kon-y 

KOH 3 KOH-e 



Ha KOH-y 

Kpyr o Kpyr-e 

B Kpyr-y 

NĚFL o Jibfl-e 

BO,Ha nbf l -y 

nec o nec-e 

B nec-y 

no6 o n6-e 

BO, Ha n 6 - y 

nyr o nyr-e 

Ha Jiyr-y 

Men o Men-e 

B Me/i-y 

Mnp o Mnp-e 

B Mnp-y 

M03R o M03r-e 

B M03r-y 

Mon o Mon-e 

Ha Mon-y 

MOCT 0 MOCT-e 

Ha MOCT-y 

MblCOK 0 MblCK-e 

Ha MblCK-y 

HM3 0 HM3-e 

B HM3-y 

Hoc o Hoc-e 

B,Ha Hoc-y 

°TnycK • 6 0TnycK-e 

B 0TnycK-y 

NA3 o na3-e 



B na3-y 

nap o nap-e 

B nap-y 

nax o nax-e 

B nax-y 

nneH o nneH-e 

B nneH-y 

nepefl o nepefl-e 

Ha nepefl-y 

nnau o nnaq-e 

Ha nnaq-y 

nnoT o nnoT-e 

Ha nnoT-y 

non o non-e 

Ha non-y 

nopT o nopT-e 

B nopT-y 

noT o noT-e 

B noT-y 

noriK o no/iK-e 

B nonK-y 

noc i o nocT-e 

Ha nocT-y 

nPYfl o npyfl-e 

B, Ha npyq-y 

nyx o nyx-e 

nyx-y 

Hbm o nbin -e 

B nbin-y 

Paíí o pa-e 



B pa-FO 

paHT o paHT-e 

Ha paHT-y 

POB o pB-e 

BO pB-y 

POT o pT-e 

BO, Ha pT-y 

caifl o caA-e 

B cafl-y 

CKMT 0 CKMT-e 

B CKMT-y 

cnefl o cneA-e 

B cneA-y 

CHer o CHer-e 

B,Ha CHer-y 

CTpoíí o CTpo-e 

B d p o - w 

cyK o cyK-e 

Ha cyK-y 

TepeM o TepeM-e 

B TepeM-y 

TOK 0 TOK-e 

Ha TOK-y 

Topr o Topr-e 

Ha Topr-y 

Tbin 0 TblJl-e 

B Tbi/i-y 

yronoK • yroriK-e 

B yroriK-y 

$opT o c£opT-e 



Ha cfc>opT-y 

XMenb o xMen-e 

BO XMeil-K) 

xonofl o xonofl-e 

Ha xonofl-y 

UBeT o MBeT-e 

B MBET-Y 

o nafl-e 

na fl-y 

Luar o Luar-e 

Ha Ka>KflOM luar-y 

UJKac|D o LUKa(J)-e 

B LUKact)-y 

LUpUCjDT o wpnc|)T-e 

Ha LiipucjDT-y 

Rp o ap-e 

Ha np-y 

flOH o floH-e 

Ha floH-y 

KJIMH o KnuH-e 

B KNMH-y 

KpbIM o KpbiM-e 

B KpbiM-y 

[3,13,30,36,37] 



3.2.2 Rovnocenné varianty v lokativním významu 

Dále se lze v prepozitivu s lokativním významem setkat s variantami 

rovnocennými, tzn. že se i v lokativním významu prepozitivu mohou 

objevovat obě koncovky, jak -e, tak variantní -y, -/o. 

Koncovka - e je více charakteristická pro písemný projev a pro 

spisovnou promluvu, koncovka -y, -/o naproti tomu pro projev mluvený, pro 

hovorovou řeč. Ruská gramatika uvádí koncovky -e a -y, -to jako 

rovnocenné v lokativním významu u těchto slov: 

aaponopT B aaponopT-e 

B aaponopT-y 

6an Ha 6a/i-e 

Ha 6an-y 

BeTep Ha B e T p - e 

Ha B e T p - y 

ra3 B ra3-e 

B ra3-y pa3r. 

THOÍÍ B mo-e 

B THO-K) 

rpo6 B rpo6-e 

B rpo6-y 
rPyHT Ha rpyHT-e 

Ha rpyHT-y pa3r. 

Ha Ay6-e 

Ha A Y 6 - Y 

flblM B A W M - E 
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B flbiM-y 

>KMp B,H3 >KMp-e 

B >KHp-y 

306 B 306-e 

B 306-y 

3y6 Ha 3y6-e 

Ha 3y6-y 

KBac B KBac-e 

B KBac-y 

KOJÍ Ha Kon-e 

Ha Kon-y 

KOpM Ha KopM-e 

Ha KopM-y 

KpřOK Ha KpioK-e 

Ha KpjoK-y 

nor B nor-e 

B nor-y 

Mefl B Mef l -e 

B Mefl-y 

Mex Ha Mex-e 

Ha Mex-y 

Mox BO,Ha MX-y 

BO MX-e 

Háci Ha HacT-e 

Ha HacT - y 

°TnycK B OTnycK-e 

B omycK-y 

naň B na-e 

B na-to 

nwp na nnp-e 



\L 

a- aaux e aSLTX 

AUCÁ E 

a-ueA G 

A-NLTOJA 8 

A-MLTOJÁ 0 MOLTOJA 

Á- H R I a 

9- HIRl 9 Hiqj. 

JEBd /í-wadai a 

a-iAiadai a lAiadaj. 

Á- UÁO a 

a-uAo a uAo 

tw-odio a 

e-odio a wodio 

X-JOIO a 

a-joio a JOIO 

X-HBIO BH 

a- HBIO BH HBIO 

/í-idwuo a 

a-idnuo a idwjo 

Á- dlOIAlO BH 

a- d±oi/\io BH dioi/\io 

OZ-OLTO a 

a-OLTO a MOLTO 

o/-od a 

a-od a Mod 

A- XÁU a 

a-xÁu a xAu 

A- 10 Li LI BH 

A-LOLTU BH 10LTU 

A-dllU BH 



B xneB-y 

XOJ1M Ha xonM-e 

Ha xonM-y 

XOJlOfl Ha xonofl -e 

Ha xonofl-y pa3r. 

L|ex B qex-e 

B qex-y 

Maří B Ma-e 

B Ma-/O 

HaH B MAH-E 

B naH-y 

liieiiK B rnenK-e 

B MEJIK-y 

ujjiax Ha wnax-e 

Ha UJnax-y 

[37] 

3.2.3 Lexikálně a sémanticky podmíněné užití variant 

Další skupinu tvoří podstatná jména, která připouští užití obou 

koncovek, ale jejich výběr je omezen, a to jejich sémantickou 

charakteristikou, nebo po stránce lexikální. Graudinová dochází na základě 

výzkumu k tvrzení, že je v současném ruském jazyce možno pozorovat 

tendenci směřující k omezení počtu slov, která připouští koncovku -y, -to. 

Tato tendence je doprovázena na jedné straně specializací významů 

variantních koncovek -y, -k> v jednotlivých lexikálních párech slov a na 

straně druhé procesem, kdy se jednotlivé předložkové konstrukce 

s koncovkou -y, -/o stávají frazeologismy.[3] 
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Výsledkem tohoto procesu je fakt, že u celé řady slov je možno 

pozorovat odlišnosti ve významech daných užitím té či oné koncovky. 

Koncovka - e se užívá v gramaticky volných spojeních, koncovka -y, -/o 

zpravidla ve spojeních, která mají charakter ustálených slovních spojení. 

„CnoBapb rpaMMaTMHecKMX TpyflHocTeíí pyccKoro «3biKa", „PyccKaa 

rpaMMaTMKa" a „CnpaBOMHMK no npaBoniicaHwo, np0M3H0LiieHMK), 

nmepaiypHOMy peflaKTMpoBaHwo" uvádí různé formy s koncovkami -e nebo 

-y, -to v závislosti na významu a lexikální spojovatelnosti: 

6er B 6er-e Ha 100 ME IPOB 

3aflbixaTbCíi Ha 6er-y 

6oíí ynacTBOBaTb B 60-/0 

B 60-e HaCOB 

6pefl 0 6pe,q-e 

6biTb B 6pefl-y 

6blT B 6bn-e flepeBHM 

B ceMeŇHOM 6biT-y 

seK B 12 BeK-e 

Ha CBOěM BeK - y 

Bec NPN6ABMTB B Bec-e 

Ha Bec-y 

BUfl B ncnpaBJíeHHOM BMA -e 

Ha BUfl-y y Bcex, nnbiTb Ha BHA -y 

ĎeperoB 

BOpOT 6paHb Ha BopoT-y 

He BMCHeT LUOB Ha BOpOT-e 

rna3 0 ma3 -e 

nbinnHKa B rna3-y 6enbMO B ma3 -y 

flonr BCnOMHMTb 0 flOJir -e 
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He ocTaTbca B flonr-y 

flOM pa6oTa Ha flOM-y 

HOMep Ha flOM-e 

flyx B flyx -e BPEMEHM 

6biTb He B flyx-y, KaK Ha flyx-y 

flblM 3aflbixaTbcn B flbiM-y 

BflbiM-e no>Kapnin 

mp Becb B >Knp-y 

nnaBaeT B >Knp-e 

Kneíí nofloujBa Ha Kne-/o 

coeflUHeHne Ha Kne-e HOBOÍÍ MapxM 

KOpeHb Ha KopH-e pacTeHnq, nepeceMb B 

KopH-e, B KopH-e He comaceH, 

TpeLflMHa Ha KopHe 3y6a 

Ha KopH-/o, rHmb Ha KOPH-/o, nec Ha 

KOpHK) 

KOpM HeflocTaTKa B KopM-e 

Ha nOflHO>KHOM KOpM-y (o CKOTe) 

KpaŇ Ha caMOM Kpa-/o, Ha Kpa-fo cena, B 

Kpa-/o peK n 03ep 

Ha nepeflHeM Kpa-e 

Kpyr B Kpyr-y flpy3eií 

B cnacaTejibHOM Kpyr-e 

Mex Ha j i n c b e M M e x - y 

CHewMHKM 6/iecTHT Ha Mex-e 

Mnp (3eMJl«) nepBbiíí B Mnp-e 

Ha Mnp-y n CMepTb KpacHa 

Mo3r onepauna Ha M03r-e 

Mbicxib npoMeriKHyjia B M03r-y 

MbIC DacnonoKmbca Ha Mbic-y pe«n 



Ha Mbic-e /}o6pofi HaAe>KAbi 

noT Becb B noT-y 

TpyAUTbca B noT-e Jinqa 

POA B CTapnHHOM poA-e 

y Hac B poA-y 

P^A B pflA-y HEAOCTATKOB , B pflA-y 

nOKOJieHMÍÍ, B OBOLUHOM pflA-y 

B p a A - E CNYMAEB 

CBeT B C0J1H6HH0M CBeT-e, B CBeT-e 

nocneAHMX co6mm 

Ha CBeT-y (npn ocBemeHnn ) 

CMOTp Ha BOeHHOM CMOTp-y 

Ha CMOTp-e caMOAeflTenbHOCTM 

CMeT Ha xopoiueM CMeT-y 

Ha pacneTHOM cneT-e 

TOK B SJíeKTpUHeCKOM TOK-e 

Ha K0J1X03H0M TOK-y, Ha myxapnHHOM 

TOK-y 

yro/i CToaTb B ym-y, B tomhom ym-y 

B ym-e TpeyronbHUKa, B npHMOM ym-

e 

XOA ManiMHa Ha xoA-y, TOBap B xoA-y 

0Tpa3mbCR Ha xoA-e Aena, nepe6on 

B xoA-e nacoB 

UBeT caA B MBeT-y 

BO MBET-e JieT 

Mac B Mac-e xoAbĎbi, B aKaAeMunecKOM 

Mac-e 

B nepBOM Mac-y HOHU 

ujar B KA>KAOM luar-e 



Ha Ka>KFLOM Luar-y, 6P(OKM y3KM B 

uuar-y 

[3,13,36,37] 

3.2.4 Stylisticky podmíněné užití variant 

V následujících spojeních lze v lokativním významu partitivu užít 

koncovky -e i -y, -to, přičemž tvary na -e implikují příznak zastaralosti, 

knižnosti. Ještě před několika lety uváděla Švédová tyto varianty jako 

rovnocenné, v současné době je možné podle Graudinové pozorovat posun 

v normě jejich užívání, tzn. koncovka - e se stává knižní.Tvary na -y, -to 

jsou neutrální, nebo mohou mít příznaky jazyka hovorového, resp. 

profesního. [3,37] 

a f l B afl-y 

B afl-e yciap. 

6oíí B 60-/0 

B 60-e yciap. 

B03 Ha B03-y 

Ha B03-e yc iap. — 

rpo6 B rpo6-y 

B rpo6-e yciap. 

rpyHT B (Ha) rpyHT-yy npocf). 

B(Ha)rpyHT-e 

AOM B flOM-y (nosí. pa3r. M 

npocT.) 

B flOM-e 

cafl B cafl-y 

76 



B cafl-e yciap. 

CHer B (Ha) CHer-y 

B (Ha) CHer-e 

cnnpT B(H3) cnupT-y 

Ha cnupT-e yciap. 

cyn B cyn-y pa3r. 

B cyn-e 

CjDOpT B cfc>opT-y 

B cjDopT-e yciap. 

XMenb BO XMen-/o 

B XMEN-E 

xop B xop-y npocT. 

B xop-e 

uiKacJ) B (Ha) LUKacft-y 

B (Ha) LiJKacj>e yciap. 

V těchto spojeních se nejedná o varianty rovnocenné, nýbrž každá 

z nich má své stylistické nebo sémantické charakteristiky. Formy 

s koncovkou - e jsou obvykle knižní a je s nimi spojován příznak 

zastaralosti. Naproti tomu formy na -y, -to jsou obvykle stylisticky neutrální, 

nebo jsou charakteristické pro řeč hovorovou, popř. profesní. Samozřejmě 

lze i v této oblasti pozorovat posuny v stylistické charakteristice variantních 

koncovek, z čehož vyplývá, že se nejedná o stav trvalý. Lze ale říct, že 

v místním významu prepozitivu se variantní koncovka relativně stabilně 

zabydlela a její postavení jako variantní koncovky ke koncovce - e je 

pevnější než tomu bylo u variantní koncovky -y, -/o partitivního genitivu, 

která má v současné ruském jazyce tendenci ustupovat v užívání, možná i 

pozvolna zastarávat, a to i v partitivním významu. [13] 

77 



Naproti tomu variantní koncovka -y, -/o prepozitivu v lokativním 

významu se ukázala jako vhodnější a v dnešním ruském jazyce se jí užívá 

ve většině případů jako stylisticky neutrální, oproti jinak standardní 

koncovce -e, která sice v některých případech může vystupovat jako 

rovnocenná, ale ve většině případů se stává knižní, zastarává, ustupuje 

koncovce -y, -to a své uplatnění nachází především v umělecké próze a 

poezii, za účelem dotvoření časového koloritu, v příslovích a okřídlených 

výrazech (např. názvy uměleckých děl - B "Jlece" A. OdpoBCKoro, B 

"BmuHeBOM cafle" MexoBa). [37] 

Výjimku zvýše uvedeného tvoří spojení, ve kterých je sice užito 

prepozitivu v lokativním významu, ale toto spojení je doplněno o přívlastek 

shodný. V takových případech se většinou dává přednost standardní 

koncovce - e (Ha Kparo X Ha nepe^HeM Kpae). 

3.3 Variantní koncovky nominativu plurálu podstatných 

jmen mužského rodu 

3.3.1 Obecná charakteristika 

Pro nominativ plurálu podstatných jmen rodu mužského jsou 

charakteristické především koncovky -u, -bi a -a, přičemž mohou 

vystupovat v různých vztazích k sobě navzájem. Některá podstatná jména 

připouští pouze koncovku -u, -bi, jiná naopak pouze koncovku -a, -n (může 

to být i z toho důvodu, že v průběhu historického vývoje jazyka tato forma již 

zcela vytlačila koncovku -u, -bi). Některá podstatná jména mohou přibírat 

koncovky obě, přičemž se tato podstatná jména poté liší sémanticky, svým 

významem (v tomto případě mluvíme o dvojím užití množného čísla). 
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U některých podstatných jmen variují koncovky -u, -bi a -a, -n a 

slouží stylistické diferenciaci vyjádření. Norma, která by určitým způsobem 

korigovala užívání koncovek -u, -bi a -a, je značně nestabilní a 

převážně ve 20. století, pod vlivem hromadných sdělovacích prostředků, lze 

pozorovat mnoho posunů této normy. Obecně lze říct, že formy na -a, 

jsou mladší, produktivnější a postupně formy na -u, -bi vytlačují. [23] 

Současný ruský spisovný jazyk totiž díky velmi těsným vztahům, které 

má jednak k řeči profesní a jednak k publicistické řeči, které jsou hlavním 

zdrojem forem na -a, -n, aktivně přijímá tyto koncovky i do svého repertoáru 

(TpaKTopa, npocfjeccopa, yHmejifl, nHcneKTopa, Kpeíícepa, npo>KeKTopa, 

KaTepa) 

Podle Valginové koncovky -u, -bi a -a, mohou v současném 

ruském jazyce vystupovat jako: 

1. variantní, obě se pohybující v rámci spisovného jazyka (roflbí -

rofla; TOMbi - TOMa; npoweKTopbi - npo>KeKTopa; BeKcenu - BeKcejin) 

2. koncovky -a, -H jsou spisovné formy a koncovky -u, -bi mají určité 

stylistické příznaky (npocjDeccopa, yHmejiaX npocfeeccopbi, yMMTenu) 

3. formálně se rozlišující, kdy forma na -a, jsou spisovné a formy 

na -u, -bi jsou charakteristické pro profesní řeč peflaKTopbi, Koppeicropbi, 

Al lenu, TopTbi, ULIJIK)3bi, ropHbi, cynbi, cjiecapu, nexapu, TeHopw X 

pefla«Topa, Koppeiaopa, AH3ejia, nopia, iunK)3a, ropHa, cyna, cnecapa, 

neKapyi, TeHopa, 

4. varianty, lišící se svojí spisovností, hovorovostí, až nespisovností: 

AoroBopbi - floroBopa, flupeKTopbi - flupeKTopa, 6oííjiepbi - ĎořiJiepa. [23] 

Je zřejmé, že norma v užití tvarů na -u, -bi a -a, -n není v současné 

ruském jazyce zdaleka stabilní, nicméně lze říci, že tvary s koncovkou -a, 

pronikají stále více do spisovného jazyka a koncovky -u, -bi tím ustupují v 

užívání a někdy bývají v slovnících označeny jako zastaralé. V některých 

případech ale mohou nadále vystupovat jako varianty rovnocenné. 
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Valginová dále uvádí i jiné faktory, kromě stylistických a 

sémantických, které mohou mít vliv na prosazování se koncovky -u, -bi a 

-a, -A. Určitou roli může hrát přízvuk slova, tzn. podstatná jména, která mají 

přízvuk na kmeni, si častěji ponechávají koncovku -u - TpaKTopbi, naproti 

tomu podstatná jména s přízvukem na koncovce většinou tvoří nominativ 

množného čísla pomocí koncovky -a - qexa. Následujícím aspektem je 

sémantická charakteristika podstatného jména, kdy podstatná jména, 

označující předměty, tvoří nominativ často s koncovkou -a, cianena, 

SyHKepa, ceKTopa, CBmepa a podstatná jména, označující osoby, přibírají 

koncovku -u, -bi. qeH3opbi, cnecapw, Ďyxrajrrepbi, TOKapu. [23] 

Určitou roli připisuje také struktuře slova, kdy slova jednoslabičná a 

dvouslabičná pružněji přibírají koncovku -a, naopak slova trojslabičná 

jsou v tomto ohledu méně přizpůsobivá npwviycbi - npwviyca (častěji 

npuMycbi), njiMHTycbi - nnumyca (častěji nnnHTycbi), ale pouze: pečycbi, 

rpaflycbi, rno6ycbi, KaKTycbi. [23] 

K stále většímu vytěsňování tvarů na -u, -bi přispívá také jazyk 

hromadných sdělovacích prostředků, ve kterém se velice často ojevují 

hovorové formy na -a, dosud posuzované jako nespisovné. 

... Srno Moaym 6bimb doaoeopbi c topuduvecKijMu u (PU3UV6GKUMU 

nuu,aMu Ha cmpoumeribcmeo doMoe, dav u m.d., cnema Ha npuočpemeHue 

cmpoúMamepuafioe, KpedumHbie doaoeopa, K8LimaHU,uu K npuxodHOMy 

KaccoeoMy opdepy Ha noaauieHue Kpeduma, dpyaue doKyMeHrribi (Au®, 

1993, No 13) 

Cymecmeyem e cmpane u eme odHa nevamb - npe3udeHmcKaa. Ee 

cmaeam Ha pamucpuKau,uoHHbix apaMomax e mex cnyvanx, Koada 
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MewdyHapodHbie doaoeopa ymeepwdaem (pamucpuu,upyem) 

napnaMeHm (MK, 1993, 17 anpenn) [23] 

V užívání koncovek -u, - t / a -a, -n je možno pozorovat i jinou 

ambivalentní tendenci, a to v případech, kdy se tvary na -a, používají 

často, se tento proces zrychluje a zintenzivňuje, naopak v případech, kdy se 

koncovky -a, -n užívají méně často, bývají užívány ještě méně často. [3] 

3.3.2 Dvojí užití nominativu; sémantická diferenciace 

Některá podstatná jména tvoří formy nominativu plurálu koncovkou 

•u, -fa/, nebo -a, -a, přičemž užití těchto koncovek má vliv na význam slova. 

Odborná literatura tento jev označuje jako dvojí užití nominativu a je typický 

pro podstatná jména, která tvarem jednotného čísla mohou označovat více 

předmětů. 

N. Sg. N. Pl. 

60p0B 6opoB-fa/ (KačaHbi) 

60p0B-a (flblMOXOflbl) 

3y6 3y6-b/ (HenoBeKa wnBOTHoro) 

3y6-bfl (MauiMHbi) 

KoneHo KO/ieH-u (no KOJieHM B BOfle) 

KOJieH-fafl (6ai\/i6yKa,>Kene3Hoíí 

Tpy6bi) 

KoneH-a (conoBbUHoro neHna) 

KOHflyKTOp KOHflyKTOp-b/ (fleTaJlU MaLUHHbl) 

KOHflyKTOp-a (paĎOTHUKbl) 

Kopnyc Kopnyc-fa/ (/1KDfleíí>KHBOTHblX) 

Kopnyc-a (AOMOB, cy^OB) 

KopeHb KopH-(7 (y pacTeHMií; TaioKe B 
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MaTeMaTUKe) 

KopeH-9\ (OBOLEM) 

KpfOK KpiOK-U (TOJICTbie CTep>KHM c 

3arHyTbiMM KOHMaMM) 
! 

KpiOM-í? (Aeiann AJIH noABeuiMBaHMfl) 

Kynon Kynon-bi 

Kynon-a 

narepb narep-tv (nonmuHecKue) 

narep-«? (nMOHepcKue, TypudCKue) 

J1MCT HMCT-ba (pacTeHMfl) 

nucT-fa/ (ĎyMarn) 

Mex Mex-a (HaiypanbHbie) 

Mex-u (nymucTbie) 

My>K My>K-bH (M >KěHbl) 

My>K-u (HayKM) 

o6pa3 o6pa3-t./ (xyAO>KecTBeHHbie) 

o6pa3-a (MKOHbi) 

opfleH opAeH-fo/ (pbmapcKue M 

MOHamecKi/ie) 

OpAeH-a (3H3KM OTriMHMa) 

opflep opAep- bi (B apxmeKType) 

opAep-a (AOKyMeHTbi) 

npoBOfl np0B0A-w (npn orbe3Ae) 

np0B0A-a (aJieKTpuMecKue) 

nponycK nponycK-W (B TeKCTe) 

nponycK-a (AOKyMembi) 

Po A po A-fa/ (CTapnHHbie) 

poA-a (opywMfl) 

co6orib C060n-U (>KMBOTHbie) 

DO6OJI- n (Mexa) 



CMeT cneT-b/ (npncnoco6neHne ,qrm 

cneTa) 

CMeT-a (flOKyMeHTbi) 

CblH CblHOB-fafl (OAHOří MaTepu) 

CblH-fa/ (pOflMHbl) 

TOK TOK-U (anetapuMecKue) 

TOK-a (MeCTO M0fI0Tb6bl) 

TOH TOH- fa/ (My3biKanbHbie 3ByKM) 

TOH- a (nepenuBbi qBeTa) 

T0pM03 T0pM03-fa/ (npenaTCTBM^) 

T0pM03-a (yCTpOMCTBO) 

yHmenb yMMTen-fl (LUKOJibHbie) 

ynuTen-t/ (BeriMKne) 

xne6 xne6-a (B none 

xne6-b/ (Kpyrnbie) 

UBeT L4BeT-fa/ (pacTeHna)) 

MBeT-a (oKpacKu) 

KDHKep toHKep-fa/ (npyccKue noMemuKM) 

HDHKep-a (B BoeHHbix yHHJinuiax flo 

1917 rofla) 

[3,8,13,30,36,37] 

3.3.3 Rovnocenné varianty nominativu plurálu 

Koncovky mohou také vystupovat jako rovnocenné varianty bez 

sémantických a stylistických diferencí. Často se jedná o podstatná jména, 

označující osoby podle profese. I přesto, že se jedná o koncovky 

rovnocenné, lze obecně říci, že v písemném projevu a spisovném jazyce se 

dává přednost koncovkám -u, -fa/, v hovorové řeči poté koncovkám -a, -H 
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a m ariT-a 

am-bi 

SyHKep 6yHKep-b/ 

6ym<ep-a 

seep Beep-a 

Beep-b/ 

BeKTOp BeKTop-a 

BeKTOp-b/ 

BeH3erib BeH3en -n 

BeH3en-u 

Bopox Bopox-u 

Bopox-a 

rofl rofl-b/ 

roA-a 

^HcneKTop nHcneKTop-b/ 

MHcneKTop-a 

HHCTpyKTOp MHCTpyKTOp-b/ 

MHCTpyKTOp-a 

KJIOK KJIOK-Í/ 

KJ10Hb-« 

koppeiaop KOppeKTOp-b/ 

KoppeKTop-a 

Kopo6 Kopo6-b/ 

Kopo6-a 
KPeHflenb KpeHflen-í; 

<peHflen-« 

KY30B <y30B-b/ 

<y30B-a 

nocKyT nocKyT-b/ 



nocKyT-i? 

Mecflq Mecpq-t/ 

MecflM-a 

HeBOfl HeBOfl-fa/ 

HeBOfl-a 

OBOfl OBO fl-fa/ 

OBOfl-a 

omycK OTnycK-a 

OTnycK-w 

noííHTHep noŇHTHep-jb/ 

noŇHTHep-a 

nojiyioH nonyTOH-b/ 

no/iyTOH -a 

nOJIKDC nojiK)c-b/ 

noniooa 

no/iox nonox-fa/ 

nonox -a 

npo>KeKTop npo>KeKTop-fa/ 

npo>KeKTop-a 

nyflenb nyflen-u 

nyflen-» 

peflaKTop peflaKTop-fo/ 

peflaicrop-a 

pefly«Top peAyKTop-fa/ 

peAyKTop-a 

ceiaop ce«Top-b/ 

ceicrop-a 

CKyiep CKyTep-b/ 

SKyTep-a 

cnecapb : / iecap-u 
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cjiecap-a 

CTanerib danen-u 

CTanen-a 

TeHflep reHflep-b/ 

TeHflep-a 

TeHop TeHop-bl 

TeHop-a 

TOKapb TOKap-W 

TOKap-H 

<í>eííjifl3repb c^eříriflarep-u 

cj3eííjifl3rep-fl 

cjDJinrenb cjDJinre/i-u 

cjDrinren-w 

xneB xneB-b/ 

xneB-a 

Uex u,ex-u 

qex-a 

ujKnnep LUKnnep-b/ 

LUKnnep-a 

ixiHMMerib niHMMen-í/ 

LUHMMeJl-fl 

UJOMnOJl LUOMnon-b/ 

LUOMnon-a 

ujTencerib LUTencen-i/ 

LLiTenceji-í? 

UJTOpM JUTOpM-b/ 

i UTOpM-a 

acipe6 qcipe6-bi 

qcTpe6-a 

HMMeHb J =IHMeH-ťV 



HMMeH-fl 
t 

[3,36,37] 

3.3.4 Podstatná jména,u kterých jedna varianta převažuje 

3.3.4.1 Převažuje koncovka -a, n 

I přesto, že ve výše uvedených podstatných jménech mohou obě 

koncovky vystupovat jako rovnocenné, bývá jedna z těchto dvou koncovek 

převažující, více frekventovaná ve svém užívání. U následujících 

podstatných jmen je koncovka -a, -a převažující, nicméně se připouští i 

koncovka -u, -£»/. 

6yHKep 6yH«ep-a 

6yHKep-b/ 

BeKcenb BeKceri-fl 

BeKcen-u 

BeH3enb BeH3en-H 

BeH3en-u 

flynerib qynen-H 

flynen-u 

erepb erep-H 

erep-u 

Kme/ib KMTen-« 

mien-u 

cfrenbALijep cjDe/ibfliuep-a 

4)enbALuep-b/ 

cjj/inrenb $nnren-H 

(^ jmen-u 

UiTa6e/ib jjTa6ejri - r 
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LUTa6enn 

<tmiorep cjDJiřorep-a 

cfc>n»orep-b/ 

xyTop xyTop-a 

xyTop-b/ 

>Kepex >Kepex-a 

wepex-u 

KMTeJlb Kmen-H 

Kmen-u 

Kpeíícep Kpeřícep-a 

Kpeíícep-b/ 

HeBOfl HeBOfl-a 

HeBOfl-b/ 

OBOfl OBOA-a 

OBOfl-b/ 

npucTaB npuciaB-a 

npuciaB -bi 

danenb danen-íí 

CTanen-u 

TeHop TeHop-a 

reHop-b/ 

TpeH3enb rpeH3en-5? 

rpeH3eJi-í/ 

UiTeMnenb meMnen-w 

UTeMnen-i/ 

ujyjiep uynep-a 

L uynep-b/ 

[13,36,37] 



Druhou skupinu tvoří podstatná jména, která připouští obě koncovky, 

přičemž koncovka -u, -bi vystupuje jako variantní ke koncovce -a, -a a je 

nositelem stylistických příznaků, ve většině případů příznaku zastaralosti. 

6opT 6opT-a 

6opT-b/ yciap. 

AOM AOM-a 

flOM-fa/ ycTap. 

KOpM KopM-a 

KOpM-bl yciap. 

por por-a 

por-u yciap. n noaT. 

COpT copT-a 

copT -bl yciap. 

TOM TOM -a 

TOM -bl yciap. 

Anpeiaop flupeKTop-a 

ftUpeKTOp-fe/ yciap. 

KneBep KiieBep-a 

KJieBep-t./ 

OKpyr OKpyr-a 

OKpyr-u yciap. 

omycK omycK-a 

omycK-t/ yciap. 

napyc napyc-a 

napy c-bi yciap. 

nacnopT nacnopT-a 

nacnopT-bi ycTap. 

npocfreccop ipocfreccop-a 

ipocfjeccop-b/ yciap. 

89 



Tonofib Tono/i- n 

Tonon-t/ (yciap. n 

noaT.) 

[3,13,36,37] 

3.3.4.2 Podstatná jména, u kterých převažuje koncovka -u, -bi 

Druhou skupinu podstatných jmen tvoří podstatná jména, u kterých 

v nominativu plurálu převažuje koncovka -u, -bi, která může i nemusí být 

nositelem určitých stylistických příznaků. Stylisticky rovnocenné jsou 

koncovky -u, -bi a -a, -n u následujících podstatných jmen: 

aBMOKOHCTpyKTOp aBMOKOHCTpyKTOp-b/ 

aBMOKOHCTpyKTOp-a 

aBTOp aBTOp-b/ 

aBTop-a 

aBTocnecapb aBTOcnecap-u 

aBTOcnecap-íř 

aKymep aKyuuep-bi 

aKyiuep-a 

ameKapb ameKap-u 

ameKap-í? 

apxmeKTop apxnTeKTop-b/ 

apxmeKTop-a 

6n6;inoTeKapb 6n6nnoTeKap-í; 

6n6/inoTeKap-H 

6oíí/iep 5oíínep-b/ 

5oíínep-a 

SOJIT SOJIT-bl 

5o m-a 
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6oHflapb 6oHAap-u 

čoHAap-* 

6op 6op-b/ 

6op-a 

6poA 6poA-b/ 

6poA-a 

6pycTBep 6pycTBep-b/ 

6pycTBep-a 

6yiibA03ep 6ynbA03ep-b/ 

6ynbA03ep-a 

BaxTep BaxTep-bi 

BaxTep-a 

BepoyHmerib BepoyHMTen-í/ 

BepoyHmen-^ 

B03paCT B03paCT-b/ 

B03pacT-a 

BOÍÍnOK BOMJIOK-Í/ 

BořinoK-a 

Bopox Bopox-b/ 

Bopox-a 

r/iMccep rnuccep-bi 

muccep-a 

rpyHT rpyHT-bi 

rpyHT-a 

ryc/iap ryc/iap-bi 

•ycnflp-a 

AMCKaHT [JMCIOHT-b/ 

^MCKaHT-a 

3a A : ia A-w 

13 A-a 
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KenbHep KenbHep-fc/ 

KeribHep-a 

nncJ)Tep nncfc>Tep-b/ 

nnc}DTep-a 

Maioiep MaKJiep-b/ 

MaKnep-a 

OMyT OMyT-bl 

OMyT-a 

ocjDwqep ocfjMMep-bi 

ocfDMMep-a 

nepexoA nepexoA-fa/ 

nepexoA-a 

noííHTep noííHTep-b/ 

noŇHTep-a 

no/noc nOJ1KDC-b/ 

nojijoc-a 

nopT nopT-bi 

nopT-a 

noMepK noMepK-u 

nonepK-a 

nyqenb nyaen-u 

nyAen-» 

panopT panopT-b/ 

panopT-a 

penep penep-b/ 

Denep-a 

Pynop Dynop-bi 

Dynop-a 

cicnaA :KJiaA -bi 

zvj\ap,-a 



CKyTep CKyTep-t/ 

CKyTep-a 

cnor cnor -u 

c/ior-a 

CTorifip CTonap-fa/ 

cTormp-a 

Ta6enb Ta6en-u 

Ta6en-n 

rypMaH TypMaH-t./ 

TypMaH-a 

CfcpOHT Cfc)pOHT-fo/ 

4)poHT-a 

XO6OT XO6OT-B/ 

xo6oT-a 

MeH3op qeH3op-fa/ 

qeH3op-a 

MeHTep MeHTep-fa/ 

LjeHTep-a 

UJTOpM LilTOpM-fa/ 

LUTOpM-a 

[3,13,36,37] 



3.3.4.3 Styl ist ická diferenciace koncovek 

U následujících podstatných jmen je koncovka -a, -n nositelem 

druhotných stylistických příznaků, tzn. má příznak zastaralosti, 

profesionalismů, nespisovnosti atd.: 

rpoMbi rpoM-bi 

rpoM-a nosí. 

rpo6 rpo6 -bi 

rpo6-a noaT. 

6oqMaH 6oqMaH-b/ 

6oi4MaH-a cneu. 

6OHOK 60HK-Í7 

6oMK-a cneM. 

6yxrariTep 6yxraruep-b/ 

6yxranTep-a pa3r. 

BeHTMJlb BeHT m-u 

BeHTMJl-íí Tex. 

Bepx Bep x-bi 

Bepx-a npocT. 

Bec B ec-bi 

Bec-a cneq. 

Beiep Beip -bi 

BeTp-a pa3r. nosí. 

A>KeMnepbi qweMnep-b/ 

qweivinep-a pa3r. 

ňpocce/ib qpoccen-í/ 

qpoccen-fl cneq. 

floroBop [joroBop-bi 

loroBop-a pa3r. 

94 



AMcneTHep flucnemep-b/ 

AMcneTHep-a pa3r. 

flonycK AonycK-u 

AonycK-a pa3r. 

AbHKOH flbřlKOH-b/ 

flb«KOH-a yc iap. 

HH>KeHep MH>KeHep-b/ 

MHweHep-a pa3r. 

npocT. 

HHCTpyKTOp MHCTpyKTOp-fo/ 

HHCTpyKTOp-a 

pa3r. 

KnanaH KnanaH-b/ 

KiianaH-a npocjD. 

KO>KyX KO>KyX-í/ 

KO>Kyx-a Tex. 

KonneKTop K0JirieKT0p-b/ 

KonneKTop-a pa3r. 

KOHyC KOHyC-b/ 

KOHyc-a Tex. 

neKapb neKap-u 

ne«ap -n yc iap. 

noLjMaH noqMaH-b/ 

noqMaH-a npocjD. 

MMMMaH MUMMaH-b/ 

MMHMaH-a npocjD. 

nucapb incap-u 

iMcap-n yc iap. 

npecc ipecc-b/ 

ipecc-a Tex. 



npi/icTaB npi/icTaB-fo/ 

npucTaB-a yciap. 

npoMbicen npOMblCJl-b/ 

npoMbicn-a cneq. 

panopT panopT-b/ 

panopT-a cneq. 

POfl poA -bi 

po A-a pa3r. 

POTOP potop-bl 

poTop-a cneq. 

caxap caxap-bi 

caxap-a MeA. 

CBmep CBmep-b/ 

CBiuep-a pa3r. 

cerrep cerrep-fo/ 

cenep-a cneq. 

criecapb cnecap-u 

cnecap-í? npocT. 

coyc coyc-bi 

coyc-a npocT. 

rejibcfrep Tenbcfrep-fa/ 

te/ibc^ep-a npoctD. 

TOKapb TOKap-u 

TOKap-í7 npocT. 

TpaKTop rpaKTop-b/ 

rpaiaop-a pa3r. 

TpKD(|)erib rpKD4)en-£/ 

rpKDcfcen-fl pa3r. 

LUOCfDep nodpep-bi 

uocf)ep-a pa3r. 



menoK Lnem-t/ 

LueriK-a npocf). 

[3,13,36,37] 

3.4 Genitiv plurálu 

Dalším pádem ruského jazyka, který ve značné míře připouští 

variování pádových koncovek, je genitiv plurálu. Stejně jako u uvedených 

variant nominativu plurálu, se i v genitivu setkáváme s poněkud 

nepřehlednou situací, danou jednak tím, že genitiv připouští variování u více 

skupin slov a také tím, že u určitých skupin těchto podstatných jmen je 

norma užívání koncovek značně nestabilní, mění se především 

v posledních letech, a to pod vlivem různých faktorů (tenze k ekonomii 

vyjádření, vliv masmédií, vliv hovorového jazyka na jazyk spisovný, atd.) 

[23] 

První skupinu podstatných jmen s variantními koncovkami tvoří 

podstatná jména rodu mužského s kmenem, končícím v nominativu 

singuláru na tvrdou souhlásku, u kterých se lze setkat kromě standartní a 

rozšířené koncovky -oe také s nulovou koncovkou. Nulová koncovka se 

v současném ruském jazyce častěji uplatňuje v mluveném projevu, odkud 

postupně proniká i do projevu psaného. Růst ve frekvenci-užívání nulové 

koncovky na úkor původní koncovky -oe připisuje Valginová tendenci 

k řečové ekonomii. [23] 

Graudinová tuto skupinu podstatných jmen dále dělí podle lexikálně 

sémantických příznaků na několik podskupin. 
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První tvoří názvy měrných jednotek jako např: anTbiH aivmep 

aHrcTpeM, 6m, Bau, Be6ep, BOJibT-aMnep, raycc, reicrap, řepu, rmib6epT, 

rpaH, KynoH, MHKPOH, HbiOTOH, paflMOH, pemreH, CTepafluoH. 

U těchto podstatných jmen je prakticky završen proces, ve kterém 

nulová koncovka vytěsnila koncovku -oe, i když Graudinová podotýká, že 

ještě před několika lety připouštěla některá podstatná jména variování 

v užití koncovek: 

pemreH pemreH -oe 

pemreH-0 

ĎAŘÍT 6aííT-oe 

6aííT-0 

6 m 6m-oe 

6HT-0 

MHKPOH MUKpOH-OG 

MMKpOH-0 

[3] 

Poněkud odlišná situace panuje u koncovek slov rpaMM a 

KMnorpaMM, ve kterých norma připouští obě koncovky s tím, že v mluveném 

projevu a v beletrii se užívá koncovky nulové, v oficiálním písemném 

projevu poté pouze koncovky -oe. [37] 

Druhou podskupinu tvoří názvy plodů, ovoce a zeleniny. U této 

skupiny podstatných jmen se lze setkat se značnou nestabilností normy, 

variování u těchto podstatných jmen je jevem proměnlivým a sami autoři 

odborných prací se rozcházejí v charakteristice a názorech na užívání 

těchto variant. Podle Graudinové následující podstatná jména této 

podskupiny setrvávají na užívání koncovky - o e a nepřipouštějí varianty: 

riMMOHOB, aHaHacoB, cjDMHMKOB, apTMtiiOKOB, 6aHaHOB (Valginová uvádí také 

tvar s nulovou koncovkou - 6aHaH), ap6y30B. [3,23] 
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Jiná podstatná jména mohou mít koncovky obě, přičemž nulová 

koncovka, charakteristická pro mluvený projev a často nesoucí příznak 

hovorovosti, se stále více prosazuje na úkor koncovky -oe. 

anenbCMH anenbCHH - 0 pa3r. 

anenbCMH-oe 

MaHflapnH MaHflapnH - 0 pa3r. 

MaHflapnH-oe 

HĎJIOKO HĎJIOK - 0 

fl6noK-oe pa3r. 

ĎaKJiawaH 6aKna>KaH - 0 pa3r. 

6aKJia>KaH-oe 

noMMflop noMMflop-0 pa3r. 

noMMflop-oe 

[3,13,23,36,37] 

Graudinová ale např. u slova ĎaitnawaH uvádí jako normativní pouze 

koncovku nulovou, Švédova naopak v písemném projevu tuto formu 

nedoporučuje. Naopak formu HĎJIOKOB označuje Švédova jako 

nenormativní, ovšem Valginová ji jako variantu k tvaru H6JIOK připouští. Je 

tedy zřejmé, že přístup k těmto variantám není ani zdaleka jednotný. 

[3,23,37] 

Další podskupinu podstatných jmen tvoří názvy osob podle 

národnostní příslušnosti. U některých z těchto podstatných jmen se setkáme 

pouze s koncovkou nulovou, u jiných pouze s koncovkou -oe, -ee a některá 

připouští obě koncovky jako rovnocenné. Opět se u různých autorů 

setkáváme s různým přístupem k těmto koncovkám, např. Valginová uvádí 

jako rovnocenné varianty 6yp^T (m 6ypq-roB), Graudinová pouze 6ypflT. 

[3,23] 
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- s , WsD 
Genitiv množné čísla s nulovou koncovkou tvoří podstatná jména, která 

v nominativu plurálu končí na -aHe,-*?He; 

aHmimaHe aHrriMHaH - 0 

M3pamibTflHe HSpaHnbTflH - 0 

a některá jiná podstatná jména, např.: 

rpy3HHbi rpy3MH-0 

xopBaTbi xopBaT-0 

ariaHbi anaH-0 

ariTbiHbi a/lTblH-0 

ĎaUJKMpbl 6aujKnp-0 

KapTBe/lbl KapTBe/i-0 

KpoaTbi KpoaT-0 

Maflbppbi Maflbap-0 

raTapbixa3apbi Taiapbixa3ap - 0 

capaqMHbi capaqnH-0 

[3] 

Nulovou koncovku i koncovku -oe, -ee připouští podle Valginové 

následující podstatná jména: 

rypKMeHbi TypKMeH - 0 

TypKMeH-oe 

6yp«Tbi 6 y p « T - 0 

ĎypflT -oe 

6aLLIKMpbl 6ai±iKnp - 0 

6aujKnp-oe 

TaTapbi Taiap - 0 
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T a i a p - o e 

aBapbi aBap - 0 

a B a p - o e 

aneyTbi aneyT - 0 

a / i e y T - o e 

apHayrbi a p H a y T - 0 

a p H a y r - o e 

ĎeflynHbi 6eflynH-0 

6eAynH-oe 

Kapenbi K a p e n - 0 

Kapen-oe 

OCMaHbl 0CM3H - 0 

ocMaH-oe 

TřOpKM TfOpK-0 

TJOpK-Oe 

HyBflKU HyBHK-0 

nyBíiK-oe 

[3,23] 

U podstatného jména 6awKnpbi uvádí některé publikace koncovku 

nulovou, jiné naopak koncovku -oe . Obecně lze říci, že názvy národů na -

Ubi mají v genitivu plurálu pouze koncovku -ee: 

aBapqbi aBapq-ee 

manbjqHLibi maj ibf lHM-ee 

aflwapubi aflwapu-ee 

aflbireříMbi aAbireŇq -ee 

Baparn Bapar-oe 

a některá další: 
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a3naTbi a3naT-oe 

Ďeprepbi 6eprep-oe 

BaHfla/ibi BaHflan-oe 

rannbi rann-oe 

rpeKM rpeK-oe 

Ka3axn Ka3ax-oe 

KajlMblKM KanMbiK-oe 

KenbTbi KenbT-oe 

KOnTbl Kom-oe 

MOHrOJIbl MOHron -oe 

HOpMaHHbl HopMaHH-oe 

cenbfl>KyKM ceribfl>KyK-oe 

CeMHTbl ceMm-oe 

T3fl>KHKtj'í Tafl>KMK-oe 

3BeHKH 3BeHK-oe 

RKyTbl RKyT-oe 

[3] 

Další podskupinu tvoří názvy párových předmětů, nebo předmětů, 

které se obvykle sestávají ze dvou nebo více částí. Tato podstatná jména 

většinou tvoří genitiv pomocí nulové koncovky : 

KailbCOHbl KanbCOH - 0 

canorw canor-0 

Hyn KM MynoK-0 

wapoBapbi LuapoBap - 0 

(tvary canor-oe, wynK-oe , wapoBap-oe jsou považovány za 

zastaralé,ovšem tvar Hoa<-oe odpovídá spisovné normě). [3] 



Některá podstatná jména připouští obě varianty bez stylistických rozdílů: 

peŇTy3bi petíTy3-oe 

peŇTy3-0 

BbinapKM BbinapK-oe 

BbinapK-0 

BblKpaflKU BbIKpaflK-Oe 

B b l K p a f l K - 0 

BblCaflKM BbicaflOK- oe 

BbicaflK-0 

BblTOnKU BbiTonK-oe 

BblTOnK-0 

BblHeCKM B b N e C K - O e 

B b H e C K - 0 

[3] a některá pouze koncovku -oe : 

a n o n e T b i snoneTOB 

6OTHHKM ĎOTMHKOB 

Další skupinou podstatných jmen, která připouští v genitivu plurálu 

variantní koncovky, tvoří podstatná jména rodu ženského, středního a 

mužského, jejichž kmen končí měkkou nebo šeplavou souhláskou. 

Variování mezi koncovkou 

-eů a nulovou koncovkou, (charakteristickou 

především pro hovorovou řeč, odkud proniká do písemného projevu) 

připouští podle Graudinové následující podstatná jména: 
6yflHM 6yflH -eů 

6yfleH-0 

Bene BeM-et/ 

Ben-0 

rana raM-eu npocTp. 
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r a M - 0 

rpaĎriM rpa6enb-0 

r p a 6 n - e i / 

flBOřÍHfl RBom-eů 

A B o e H - 0 

AeBepb A e B e p b ě B - 0 npocT. 

fle Bep -e t í 

florm florm -eů 

florib - 0 

Aflflfl ARfla - e ů 

AHqb - 0 pa3r 

MHryniH MHryujH - e ů 

HHrymi/i - 0 

nioTHfl nHDTH-ei/ 

JIÍOTeH - 0 

Me>Ka Me>K-eť/ 

Me>K-0 pa3r. 

ca>KeHb caweH-eu 

ca>KeH-0 

CBeMa CBeM-et/ 

CBen - 0 

COTHfl coTH-eů y c i a p . 

c o T e H - 0 

CTaBHP CTaBH-ei/ 

j r a B e H - 0 

rěTH rěT-et/ 

r ě T b - 0 pa3r . 

ryčenu i ry (Upn-eů pa3r. 

i ryc^en b - 0 



TbICflMa TbicflH-et/ ycTap. 

TbICflM - 0 

MyBawM MyBaLU-et/ 

MyBaiu-0 yciap. 

HCJIM ncn-eů 

ace/ib - 0 pa3r. 

[3] 
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III. Empirická část 

Průzkumná sonda zkoumající aktuální tendence v užívání 

koncovek genitivu singuláru a nominativu plurálu 

1. Dotazník 

Druhou část diplomové práce, jako praktické doplnění části 

teoretické, tvoří průzkum, týkající se frekvence užívání variantních koncovek 

v současném ruském mluveném jazyce. Průzkum byl proveden formou 

dotazníku, zadaného studentům Moskevského pedagogického institutu, 

dále rusky hovořícím studentům, kteří studují na území České republiky, a 

studentům rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy. Cílem průzkumu bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézy, stanovené 

v úvodu diplomové práce a týkající se frekvence užívání variantních 

koncovek genitivu singuláru a nominativu plurálu podstatných jmen rodu 

mužského. 

1.1 Metodologie zpracování a vyhodnocení dotazníku 

Před vypracováním empirické části jsem se seznámil s odbornou 

literaturou, zabývající se pedagogickým výzkumem (Průcha, J.: 

Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe, Skalková, J.: Úvod do 

metodologie a metod pedagogického výzkumu) a na základě studia těchto 

publikací jsem jako nejvhodnější formu průzkumu zvolil dotazník. 

Kromě praktické části jsem po konzultaci s vedoucí diplomové práce 

do dotazníku zařadil také 2, resp. 3 teoretické otázky, které měly za úkol 

zjistit obecné povědomí studentů o variantních koncovkách. Praktickou část 

dotazníku tvoří dvě položky, z nichž první zkoumá situaci v užívání 
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variantních koncovek v genitivu singuláru podstatných jmen rodu mužského 

a druhá v nominativu plurálu podstatných jmen rodu mužského. 

Do první položky byla na základě studia odborné literatury vybrána 

podstatná jména, která v partitivním významu genitivu a v záporu 

připouštějí variantní koncovku -y, -/o. Konkrétnější výběr lexikálního 

materiálu byl poté determinován především jeho frekvencí v běžné 

promluvě. Na základě frekvence užití jednotlivých koncovek u těchto 

podstatných jmen bude následně potvrzena či vyvrácena první hypotéza. 

Kromě podstatných jmen v partitivním významu obsahuje první 

položka tři podstatná jména, která vystupují jako součást ustálených 

slovních spojení a vzájemný poměr užití obou koncovek by měl ukázat, zda 

koncovka -a, -n proniká i do těchto ustálených slovních spojení a dále tři 

podstatná jména se zdrobňujícími sufixy, ve kterých by se měla i nadále 

vyskytovat variantní koncovka -y, -to. Dále byly vybrány větné konstrukce, 

ve kterých se podstatná jména vyskytovala jak v partitivním, tak i v jiných 

významech genitivu. Frekvence užití koncovek by opět potvrzovala či 

vyvracela první hypotézu. 

Do druhé části, zkoumající variantní koncovky nominativu plurálu 

podstatných jmen mužského rodu, byla vzhledem ke stanovené hypotéze 

vybrána taková podstatná -jména, která připouštějí v nominativu obě 

koncovky jako rovnocenné a jejich vzájemný poměr potvrdí nebo vyvrátí 

druhou hypotézu. Dále byla vybrána podstatná jména, jejichž koncovky sice 

vystupují jako rovnocenné, ale převažující je koncovka -u, -fa/. Kromě toho 

se v druhé položce objevují také větné konstrukce, v nichž jsou uvedena 

podstatná jména v nominativu singuláru a studenti je mají transformovat do 

plurálu. 
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Každá položka je vyhodnocena formou tabulky, ve které je uveden 

počet užití jednotlivých koncovek u každého slovního spojení, procentuelní 

vyjádření užití koncovek u každého slovního spojení. Na závěr tabulky je 

uveden celkový počet užití každé koncovky a procentuelní vyjádření 

ferkvence užití jednotlivých koncovek. Po tabulce následuje graf, který 

danné výsledky prezentuje v názornější formě. K jednotlivým položkám jsou 

uvedeny komentáře, které vyvozují ze získaných dat závěry a analyzují 

příčiny užití té či oné koncovky. V kapitole Výsledky vyhodnocení dotazníku 

pro rodilé mluvčí jsou poté vyhodnocena všechna slovní spojení 

v jednotlivých položkách a grafické znázornění obou položek je hlavní 

odpovědí na to, zda je hypotézu možno považovat za potvrzenou či 

vyvrácenou. 

Cílem dotazníku bylo zjistit situaci v užívání variantních koncovek 

v mluveném projevu. Dotazník proto obsahuje upozornění, aby studenti 

doplňovali koncovky podle toho, jak skutečně hovoří v každodenním styku, 

a ne podle toho, jaké mají znalosti o normě užívání zkoumaných variantních 

koncovek. 

1.2 Vzor dotazníku pro rodilé mluvčí 

YBawaeMbie CTyqeHTbi, 

o6painaiocb K BaM c npocb6oíí 3anoriHmb HacToainHíí onpoc, Kacatounníícfl 

HacTOTHOdM ynoipe6neHHfl BapnaHTHbix OKOi-maHMíí poflmenbHoro naflewa 

eflMHCTBeHHoro HMCiia n MMeHMTenbHoro naflewa MHo>KecTBeHHoro nncna wviěH 

cymecTBMTenbHbix MywcKoro pofla B ycTHoíí peMM. fl CTyflem neflarornnecKoro 

cjDaKyiibTeTa KapjioBa YHUBepcmeia M nmiiy flunnoMHyto paĎoiy MMeHHO no 

3TOŇ TeMe. OMeHb Snaroflapio Bac 3a 3anonHeHMe! 

Lukáš Bóhm, NJ/RJ. 

RIPHMENAHME: Onpoc 3ano/iHHTeTe ran, KaK Bbi roBopuTe B O6MXOAHOM 

OČlfleHMM. 
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I CLOZs 

4mo Bbi npedcmaerweme nod mepMUHOM eapuaHmHbie OKOH^aHun? 

KaKue eapuaHmHbie OKOH^aHua UMěH cymecmeume/ibHbix Mymcmao poda Bbi 

3Haeme? 

KaKUMU eapuaHmHbíMU OKOH^aHusiMU Bbi nonb3yemecb e OČUXOÓHOM očmeHuu? 

A) flono/iHume nodxodamee no BauieMy MHBHUK) OKOHnaHue: 

1. poAHTe/ibHbm na,qe>K 

Bbinmb MaííK..., noecTb cbipK..., norpbi3Tb caxapK..., 

MHoro TBopor..., HefloxBaTKa necK...,HeT Mycop..., oneHb MHoro CHer..., TapenKa 

ĎynbOH..., flo6aBmb ropox..., Mano flweM..., 

MHoro LUOKonafl..., flO/iMTb 6eH3MH..., Mano 6eTOH..., «ycoK >Knp..., Tape/iKa 

KapT0<£en..., flo6aBMTb KpeM..., MHOTO nbfl...(něfl), 

flonmb nuMOHafl..., ĎyTbima COK..., naiuKa Ha...(Haií), Bbinmb caMoroH..., 

ĎyTbinKa KOHbflK..., 

Ao6aBMTb yKcyc..., Kuno necHOK..., no6ojibuie xpeH..., noMeHbiue H3TOM..., 

BbinuTb Ma...(naíí), noecTb cbip..., norpbi3Tb caxap..., caxap... He ocianocb, 

cfryHT MĚFL..., Kynmb Ta6aK..., OH nonpocnn cyn..., Macca Hapofl..., He XBaTaeT 

nyK..., 

HaM coBceM He flo CMex..., cĎMTb c TonK ..., yroBop... He Ďbino. 

no nocneflHMM CTaTMCTMHecKUM FLAHHBÍM np0M3B0flCTB0 caxap... B HanieŇ 

o6nacTM B03pocno Ha flBe Tbicami TOHH. 

Y Te6n caxap... He ocianocb? A TO y MeHa Becb KOHMkincfl. 

Ha... (naŇ) xoneiub? C yflOBonbCTBueM Bbinnn 6bi naujKy rop^Hero KpenKoro na... 

C ni/IMOHOM. 

ílKDflu ycnenu Bbi6e>KaTb H3 AOM... AO ero pa3pyuieHkm OT yflapoB cnnbHeiíujero 

3eMneTpaceHMfl. 

CTpaHHO, HTO Tbi flo MeHfl He fl03B0HM/ica, A BHepa Becb fleHb He Bbixofluna M3 

FLOM.... 
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B B e n w K o 6 p M T a H m i M B HeK0T0pbix flpyrnx CTpaHax MOJlOflbie JIKDAM B 6 o n e e 

paHH6M B03paCTe yXOflf lT 1/13 flOM..., HTOĎbl >KMTb CaMOCTOflTeilbHO. 

RIOCMOTPEB Ha nacbi, OH npn6aBnn Luar.... 

O Moeíí JIK>6MMOM rpynne " f la í ía CTpeMTc" y>Ke HecKOfibKO neT HM onyx. . . , HM 

flyx.... 

CKOiibKO MO>KHO T e 6 e roBopMTb, He 6 e p M MOM BeujM 6 e 3 c n p o c . . . ! 

flaBaM BbinbeM c Mopo3a naí íK— - Mo>KeT, n y m u e HeMHoro KOHbflHK...? 

2. MMeHMTenbHbíM naflerc 

Ha nocTOflHHyK) p a 6 o i y Tpe6ytOTca: TOKap. . . , cnecap..., KOHCTpyKTop..., 

npocfcieccop..., flMpeicrop..., cjDenbfluiep..., 

pe f la iaop . . . , neKap.. . , MHCTpyiaop..., 

apxMTeicrop..., rycnnp. . . , Ma«nep... . 

Bepx... M HM3M pyccKOM Ky/ibTypbi, TMnoBbie floroBop... Ha pa3pa6on<y c/io>KHbix 

MHTepHeT caMTOB, ueH3op... pa3peLUMriM noKa3 cf>MjibMa, cnpoc Ha CKJiafl... 

3HaHMTenbHO npeBoexoflMT npeflno>KeHMH, noflqenbiBaTb ny>KMe nonepK... 

3anpeifleH0, norpaHMHHbie nepexofl..., peHHbie 6pof l . . . , aBTop... HOBoro npoeKTa, 

ameKap... onaTb npoTecTOBa/iM, 6op . . . IOWHOM POCCMM, npoflajoTCfi HOBbie 

6ynbf l03ep. . . , MopcKMe nopT... POCCMM, cnoHOBbie XO6OT..., 

np0M3B0f lCTBeHHbie u e x . . . , KpynHeMLUMe c e i a o p . . . MMPOBOM SKOHOMMKM, KaHMKyribi 

M omycK. . . , neTHMe M 3MMHMe MecHL|..., rof l . . . BOMHbi, LUHMuen... c canaTOM, 

xneB... flrifl CBMHeíí, n o n y r o H . . . M a p y m e ACFCCFCEKTBI T0HMp0BaHMPi, KMTaíícKMe 

B e e p . . . . 

E) Cnoea, cmonmue e cKOČKax, nocmaebme e HywHyto nadewHyto cpopMy. 

Eě KopoTKMe (BOJIOC) 6biJiM maflKo 3aněcaHbi. 

B o Bpeivm K O H u e p i a r p y n n b i "ÍIMHK O n o M f l " c q e n y o c B e m a / i M L|BeTHbie (npo>KeKTop 

M n a 3 e p ) 

ílo-MoeMy, 6NOHFLMHKAM 6onbi±ie Mflyr CBembie (TOH) 

Bbi 3Haeie, HTO (Luocfcěp) aBToSycoB M MapujpyTOK nonyMaioT HaMHoro 
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Ďonbiue, neM yHMBepcuTeTCKue (floueHT 1/1 npo<$eccop) ? 

1.3 Vzor dotazníku pro české studenty 

Vážení studenti, 

prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká frekvence užívání 

variantních koncovek genitivu jednotného čísla a nominativu množného čísla 

v současném ruském jazyce. Jsem studentem Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy a píšu diplomovou práci na toto téma. Děkuji za vyplnění! 

Lukáš Bóhm, 5. ročník, NJ/RJ. 

Co si představujete pod termínem variantní koncovky? 

Jaké variantní koncovky podstatných jmen rodu mužského znáte? 

1. genitiv jednotného čísla 

Doplňte koncovku -a, -n nebo -y, -/o. 

Bb inmb MaŇK..., noecTb cbipK..., norpbi3Tb caxapK..., 

MHoro TBopor.. . , HefloxBaTKa necK..., HeT Mycop.. . , oneHb MHoro cHer.. . , TapenKa 

SynbOH..., floĎaBUTb ropox. . . , Mano .qweM..., 

MHoro ujoKonaf l . . . , flonuTb 6eH3MH..., Mano 6eTOH..., KycoK~>KMp..., TapenKa 

KapTocfcen..., floĎaBMTb KpeM..., MHoro nb f l . . . (ně f l ) , 

flomiTb nuMOHafl..., 6yTbinKa COK..., MaujKa na...(MaÍÍ), BbinuTb caMoroH..., 

ĎyTbinKa KOHbflK..., 

flo6aBMTb yKcyc..., Kuno necHOK..., no6onbiue xpeH..., noMeHbLue H3K)M..., 

BbinuTb «Ha...(Maíí), noecTb cbip..., norpbi3Tb caxap..., caxap... He ocTanocb, 

cfjyHT Měfl..., KynuTb Ta6aK..., OH nonpocnn cyn..., Macca Hapofl..., He XBaTaeT 

nyK..., 

HaM coBceM He flo CMex..., c6MTb c T o m ..., yroBop... He 6bino. 
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no nocneflHMM CTaTucTMHecKMM flaHHbíM npon3BOflCTBO caxap... B HaLUeŇ 

o6nacTM B03pocno Ha flBe Tbicann TOHH. 

y Te6fl caxap. . . HE o c i a n o c b ? A TO y MEHFL Becb KOHNUNCN. 

Ha. . . (naíí) xoneiub? C yflOBOiibCTBueM Bbinnn 6bi MawKy ropanero KpenKoro na.. . 

C J1MMOHOM. 

JltoflM ycnenu BbičexoTb M3 AOM... AO ero pa3pyuieHHfl OT yflapoB cmíbHeŇwero 

3eMneTpflceHnn. 

CTpaHHO, HTO Tbl flO MeHfl He fl03B0HMJ1Cfl, fl BMepa Becb fleHb He BblXOflMJia 113 

flOM.... 

B BenuKoSpuTaHMM M B HeKOTOpbix flpyrnx cípaHax Monoflbie JIKIAM B 6 o n e e 

paHHeM B03pacTe yxofl f lT M3 AOM..., HTo6bi >KMTb caMOCTOHTenbHO. 

nocMOTpeB Ha Hacbi, OH npn6aBnn Luar.... 

O Moeíí JIK)6MMOÍÍ rpynne " f la t ía Cípe i ÍTc" y>Ke HecKO/ibKO neT HM cnyx. . . , HM 

flyx.... 

CKOiibKO MO>KHO Te6e roBopmb, He 6epn MOM BEMM 6e3 cnpoc. . . ! 

flaBaíí BbinbeM c Mopo3a naííK.... - Mo>KeT, nynuje HeMHoro KOHbHHK...? 

2. nominativ množného čísla 

Doplňte koncovku -a, -r nebo -u, -bi. 

Ha nocTOHHHyK) pa6oTy TpeĎyKDTca: TOKap..., cnecap..., KOHCTpyKTop..., 

npoc|)eccop..., flupeKTop..., 

cjDenbfliuep..., 

peflaKTop..., neKap..., HHCTpyKTop..., 

apxmeiaop..., rycnap..., Maionep..., 

Bepx... M HM3H pyccKoíí KynbTypbi, TunoBbie floroBop... Ha pa3pa6oTKy cno>KHbix 

MHTepHeT caŇTOB, qeH3op... pa3peLunnn no«a3 (JwnbMa, cnpoc Ha CKnafl...' ~ 

3HamiTenbHO npeBoexoflMT npeflno>KeHMq, noAqenbiBaTb ny>KMe nonepK... fy 

3anpemeHO, norpaHMHHbie nepexof l . . . , penHbie 6pof l . . . , aBTop... HOBoro npoeKTa, 

ameKap... onaTb npoTecTOBann, 6op. . . IO>KHOM POCCMM, npoflatoTca HOBbie 

6ynbfl03ep..., MOPCKM nopT... Poccnn, cnoHOBbie XO6OT..., 
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np0M3B0flCTBeHHbie uex..., KpynHeMiiine ceiaop... MMPOBOÍÍ SKOHOMMKM, KaHMKy/ibi 

n omycK..., neTHue n 3HMHwe Mecau..., rofl... BOŇHbi, 

LUHMqeri... c canaTOM, xneB... Ana cBWHeíí, nonyTOH... M flpyrne 3cfc>ctDeKTbi 

TOHupoBaHMfl, KmaPícKue Beep.... 

Slova v závorce napište ve správném tvaru. 

Eě KopoTKne (BOJIOC) 6binn rnaflKo 3aMěcaHbi. 

Bo BpeMH KOHqepTa rpynnbi "IIMHK OnoŇfl" cueHy ocBeL^ann L4BeTHbie (npo>KeKTop 

M na3ep) 

[lo-MoeMy, 6noHflMHKaM 6onbiiie MflyT CBeuibie (TOH) 

Bbi 3HaeTe, HTO (rnoc^ěp) aBTo6ycoB M MapnipyTOK nonynaioT HaMHoro 

ĎoiibLue, MeM yHMBepcuTeTCKue (floueHT M npocjDeccop) ? 

1.4 Vyhodnocení dotazníku 

Tato kapitola má za úkol vyhodnotit materiál, který byl získán na 

základě provedeného dotazníku, zkoumajícího změny v užívání variantních 

koncovek genitivu singuláru a nominativu plurálu podstatných jmen rodu 

mužského. Výsledky by měly potvrdit nebo vyvrátit hypotézy, stanovené 

v úvodu diplomové práce. 

Dotazník byl zadán jednak studentům Pedagogického institutu 

v Moskvě a jednak studentům rusistiky a lingvodidaktiký Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a obsahoval část teoretickou a praktickou. 

Vyhodnoceny budou obě skupiny respondentů odděleně, přičemž větší 

vypovídací hodnotu bude mít logicky dotazník, který byl zadán rodilým 

mluvčím v Moskvě. Odděleně budou vyhodnoceny také dotazníky, které 

vyplňovaly dvě ruské studentky, studující rusistiku a lingvodidaktiku na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Stejně tak budou 

vyhodnoceny odděleně část teoretická a praktická. 
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1.4.1 Vyhodnocení dotazníku pro rodilé mluvčí 

1.4.1.1 Vyhodnocení teoretické části 

Na první otázku - Hmo Bbi npedcmaejineme nod mepMUHOM 

eapuaHmHbie OKOHHaHun? - neodpověděli tři studenti, kteří pak vynechali 

i druhou a třetí otázku. Z ostatních odpovědí je uveden pouze výběr, neboť 

se jednotlivé odpovědi od sebe výrazně nelišily. Ve všech odpovědích bylo 

správně uvedeno, že se jedná o dvě různé koncovky jednoho konkrétního 

pádu. Některé odpovědi byly poté více komplexní (viz odpověď č. 2 a 4), 

zahrnovaly i aspekty stylistické, frekvenci užití, zastaralost, přízvuk nebo 

přítomnost různých sufixů, které mají vliv na výběr koncovky. Jiné odpovědi 

byly více stručné (6,10). Všechny odpovědi lze označit za správné. 

1. ...eapuaHmHbie oKOH^aHun - OKOH^aHua y uMěH cymecmeumenbHbix, 

pa36ueujueca e npouecce pa3eumun CKnoHeHun UMŠH 

cyuj,ecmeumenbHbix, oduHaKoeo donycmuMbie dna cnoeocpopM 

coanacHO HopM npou3HOLueHua u HanucaHua .... 

2. ...eapuaHmHbie oKOH^aHua - cpopMbi OKOH^aHua odHoao nadexa, 

ebičop Komopbix Moxem Qbimb oóycnoeneH cmunucmuvecKoů 

HOPMOŮ, ccpepoů ynomepóneHun unu vacmomHOcmbio 

ynompeóneHun, 3aeucum om ycmapeeaHua HopMbi ynomepóneHua, 

om 6bimyK)Lu,eů e pevu HopMbi, om ycmaHoeneHoů numepamypHoú 

HOpMbl.... 

3. ... eapuaHmHbie OKOH^aHua - oKOH^aHua, Komopbie UMeiom 

poeHonpaeHoe 3HaveHue, dy6nupyiom dpya dpyaa... 

4. ...eapuaHmHbie OKOHvaHua - amo eapuaHmHocmb ynompečneHun y 

pa3nu^Hbix vacmeů pevu (cymecmeumenbHbix, npunaaamenbHbix ) 

pa3nuvHbix cpneKcuů e OÓHOM U moM xe nadexe, pode u vucne. 

HeKomopbie eapuaHmbi aenaiomca ycmapeeuuuMU. BapuaHmHocmb 

Moxem 3aeucemb om ydapeHua u Hanuvua cy(pcpui<coe... 
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5. ...803M0>KH0cmb ynomepóneHUR e OÓHOM nadexe deyx OKOHnaHuů. 

Bbi6op oKOHvaHun 3aeucum om ceMaHmuKu cymecmeumenbHoao, 

crnufin u m.n.... 

6. ... amo oKOHvaHun, ynomepóneHue Komopbix 3aeucum om 

cmufiucmuvecKoů HopMbi... 

7. ...amo me OKOH^aHun UMGH cymecmeumenbHbix, Komopbie 

ynomepčrintomcH e ITIOM unu UHOM nadexe e 3aeucuM0cmu om 

cmu/w pevu... 

8. ... eapuaHmHbie OKOHnaHun - amo pa3H0eudH0cmu, eapuaHmbi 

OKOH^aHuů UMěH cyinecmeume/ibHbix, Komopbie 3aeucflm om 

neKCUvecKoao 3HaveHun, cmurm, KOMMyHUKamueHoů cumyau,uu... 

9. ...amo Kosda 603M0>KeH eapuaHm OKOH^aHua e onpedeneHHOM 

nadewe e 3aeucuMocmu om ceMaHmuKu cnoeoco^emaHUR... 

10 .... eapuaHmHbie OKOH^aHUH - pa3Hbie cpopMbi odHoao nadewa... 

Druhá otázka teoretické části - Kanue eapuaHmHbie OKOHHaHUR 

UMěH cymecmeumenbHbix MywcKoao poda Bbi 3Haeme? - byla již 

zaměřena na znalost konkrétních variantních koncovek podstatných jmen 

rodu mužského. 

Na základě faktu, že je praktická část zaměřena na variantní 

koncovky genitivu singuláru jednotného čísla a nominativu plurálu a studenti 

měli v úkolech praktické části doplňovat koncovky -a, -R/-y, -to a 

-a, -R /-bi, -u, bylo možné očekávat, že uvedou minimálně tyto 2 možnosti 

variování pádových koncovek. Otázku nezodpověděli tři studenti, celkový 

počet odpovědí je tedy 32. 
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Kaiwe BapHaHTHbie 

OKOHHaHMfl MMěH 

CyLUeCTBHTeJlbHblX 

MywcKoro pofla Bbi 

3Haeie? 

Počet odpovědí % 

-a,-a/-y,-to: genitiv j.č. 32 100% 

-a,-í7/-b/,-u : nominativ 

mn.č. 

16 50% 

-e/-y,-io: prepozitiv j.č. 10 31,3% 

0: Genitiv množného 

čísla 

4 12,5% 

Podle předpokladu uvedli všichni studenti koncovky -a, -n/-y, -to 

genitivu jednotného čísla. Polovina studentů dále uvedla koncovky -a, 

bi, -u nominativu množného čísla a třetina studentů koncovky -e/ -y, -to u 

v prepozitivu jednotného čísla. Čtyři studenti si také vzpomněli na variování 

v koncovce genitivu množného čísla. 

Otázku - KaKUMU eapuaHmHbíMu OKOHnaHUHMu Bbi no/ib3yemecb 

e OČUXOÓHOM oómeHuu? - nezodpovědělo 8 studentů. Celkový počet 

odpovědí je 27, přičemž se studenti zaměřili především na koncovky 

genitivu jednotného čísla. Z 27 studentů jich 15 uvedlo, že častěji užívá 

v běžné řeči koncovku -a, -n, 12 studentů pote užívá koncovky obě, výběr 

provádí především na základě kontextu, konkrétní řečové situace a 

s ohledem na komunikačního partnera. Dále uvedli 4 studenti koncovku -y, 

-to pro lokativní význam prepozitivu. Jeden student uvedl, že v nominativu 

plurálu používá častěji koncovku -a, 
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1.4.1.2 Vyhodnocení prakt ické části 

1.4.1.2.1 Genitiv s inguláru 

Slovní spojení 

frekvence 

koncovky 

frekvence 

koncovky 

-y,-/o 

frekvence 

koncovky 

0 

%-a, %-y, -to % 0 

Bbinmb 

MaííK... 

0 35 0 0 100 0 

noecTb 

CbipK... 

2 33 0 5,7 94,3 0 

norpbi3Tb 

caxapK... 

0 35 0 0 100 0 

MHoro 

TBopor... 

31 4 0 88,6 11,4 0 

He,qoxBaTKa 

necK... 

34 1 0 97,1 2,9 0 

HeT 

Mycop... 

35 0 0 100 0 0 

OMeHb 

MHoro 

CHer... 

34 1 0 97,1 2,9 0 

TapenKa 

ĎyjlbOH... 

35 0 0 100 0 0 

AOĎaBMTb 

ropox... 

29 5 1 82,9 14,3 2,8 

Mano 

A>KeM.. 

35 0 0 100 0 0 



MHoro 

woKoriafl... 

35 0 0 100 0 0 

flOflMTb 

6eH3MH... 

33 1 1 94,3 2,8 2,8 

Ma/io 

6eTOH... 

35 0 0 100 0 0 

KyCOK 

)KHp... 

34 1 0 97,1 2,9 0 

TapenKa 

KapToeJjen... 

35 0 0 100 0 0 

flOĎaBMTb 

KpeM... 

35 0 0 100 0 0 

MHoro 

nbf l . . . ( j iěA) 

35 0 0 100 0 0 

AoriMTb 

nuMOHaA... 

24 5 6 68,6 14,3 17,1 

ĎyTbiriKa 

COK... 

35 0 0 100 0 0 

HawKa 

Ha...(Maíí) 

35 0 0 100 0 0 

BbinMTb 

caMoroH... 

21 6 8 60 17,1 22,9 

6yTbuiKa 

KOHbHK... 

32 3 0 91,4 8,6 0 

AOĎaBMTb 

yKcyc... 

31 2 2 88,6 5,7 5,7 

Kuno 

MeCHOK... 

35 0 0 100 0 0 

no6onbLue 

xpeH... 

34 1 0 97,1 2,9 0 
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noMeHbiue 

H3KDM... 

34 1 0 97,1 2,9 0 

BbinMTb 

na...(natí) 

13 21 1 37,1 60 2,9 

noecTb 

Cbip... 

22 13 0 62,9 37,1 0 

norpbi3Tb 

caxap... 

16 18 1 45,7 51,4 2,9 

caxap... He 

ocTa/iocb 

35 0 0 100 0 0 

CfDyHT Měfl... 35 0 0 100 0 0 

KynuTb 

Ta6aK... 

18 15 2 51,4 42,8 5,8 

OH 

nonpocnn 

cyn... 

30 3 2 85,7 8,5 5,8 

Macca 

Hapofl... 

30 5 0 85,7 14,3 0 

He xBaiaeT 

/iy«... 

33 2 0 94,2 5,8 0 

HaM COBCeM 

He flo 

cMex... 

33 2 0 94,2 5,8 0 

c6mb C 

TOJIK ... 

4 31 0 11,4 88,6 0 

yroBop... 

He 6bmo. 

29 5 1 82,9 14,2 2,9 

CELKEM 1056 249 25 79,4% 18,7% 1,9% 
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Z celkem 1330 možných odpovědí volilo 1056 studentů koncovku 

-a, -n, což představuje 79,4 % studentů. Pokud pomineme tři slovní spojení 

se zdrobňujícím sufixem, ve kterých ze 115 odpovědí volili studenti pouze 

dvakrát koncovku -a, -J? a ustálené slovní spojení c6mb c TOJIK ..., ve 

kterém volili koncovku -a, čtyři studenti, užívali respondenti v drtivé 

většině případů koncovku -a, -n. Lze říci, že hypotéza o ústupu variantní 

koncovky -y, -to v partitivním významu genitivu a v záporu se v tomto 

případě potvrdila. Z uvedené tabulky lze vyvodit závěr, že se koncovka 

-y, -#o v dnešní době v hovorovém ruském jazyce prakticky nepoužívá. Své 

místo si drží pouze u podstatných jmen se zdrobňujícím sufixem a také u 

některých ustálených slovních spojení, i když i v těchto spojeních je možné 

pozorovat tendenci prosazování se koncovky -a, -n na úkor koncovky 

Snad jediným případem, kdy se i v partitivním významu genitivu 

častěji vyskytovala koncovka -y, -#o, bylo spojení Bbinmb na...(naň), kdy 

• y, -to 
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studenti v 60 % volili variantní koncovku -y, -to. Je možné, že tato lexikální 

jednotka je více frekventovaná než ostatní, koncovka -y, -/o je tradičně 

zažitá a její vytěsnění koncovkou -a, -a bude trvat déle než u ostatních 

méně frekventovaných lexikálních jednotek. 

Doplňování koncovek ve větách 

Druhé cvičení na doplňování variantních koncovek genitivu singuláru 

jednotného čísla podstatných jmen rodu mužského se od prvního cvičení liší 

tím, že jsou kontextuálně zakotvená. Stejná lexikální jednotka se zde 

vyskytuje v různých větách a v různých významech, což má vliv na volbu 

koncovky. 

V první větě - ílo nocnedHUM cmamucmunecKUM daHHbíM 

npou38odcmeo caxap... e Haiueů očnacmu eo3pocno Ha dee mbicnnu 

moHH. - se u slova caxap nejedná o partitivní význam, proto měli studenti 

ve všech případech doplnit koncovku -a, -n. Správně uvedlo koncovku 100 

% studentů. 

Ve druhé větě - y mečn caxap... He ocmanocb? A mo y Menn 

eecb KOHHUJica. - se naopak jedná o význam negativní, a bylo možné 

doplnit koncovky obě. V 24 případech studenti doplnili koncovku -a, -n, v 

11 koncovku -y, -/o , což potvrzuje naši hypotézu. 

Ve třetí větě - Ha... (naú) xoneivb? - měli opět studenti na výběr ze 

dvou koncovek. V předchozím cvičení se u lexikální jednotky natí 

objevovala častěji koncovka -y, -to. V této větě doplnili studenti koncovku 

ve 28 případech koncovku -y, -/o, v 7 případech koncovku -a, . Výsledek 

je vzhledem k potvrzené hypotéze o ústupu koncovky -y, -ro vcelku 

překvapivý. Na druhou stranu se potvrdil výsledek z předchozího cvičení a 

lze se domnívat, že u slova Maíi bude proces vytěsnění koncovky -y, -w 

probíhat pravděpodobně déle. 
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Ve čtvrté větě - C ydoeoiibcmeueM ebinun 6bi naiUKy aopswezo 

KpenKoao na... c JIUMOHOM. - se před slovem natí v partitivním významu 

genitivu jednotného čísla nachází rozvitý přívlastek, a proto by v těchto 

případech měla být doplněna koncovka -a, -a . Tuto koncovku studenti 

doplnili v 97,1 % případů. 

V následující větě - Jltodu ycnenu ebióewamb U3 ÓOM... do eao 

pa3pyuieHun om ydapoe cuiibHeůiueao 3eMnempnceHun. - měli studenti 

doplnit koncovku u slova AOM, které bylo užito ve významu budova, a proto 

měla být doplněna koncovka -a, -a. Správně doplnilo koncovku 30 studentů. 

Ve čtyřech dotaznících se objevila koncovka -y a v jednom nulová 

koncovka, což však není v tomto případě jedna z variant, ale chyba. 

Naopak v šesté a sedmé větě - CmpaHHo, vmo mbi do MeHa He 

d0380HUJicn, a evepa eecb deHb He ebixoduna U3 ÓOM.... 

B BenuKočpumaHuu u e HeKomopbix dpyaux cmpaHax Monodbie 

modu e čonee paHHeM eo3pacme yxodam U3 ÓOM..., nmočbi wumb 

caMOcmonmenbHO. - je slovo AOM užito ve významu domov (místo, kde 

bydlím), studenti mohli doplnit obě koncovky. V šesté větě užilo koncovku 

-a, -a 29 studentů, ve větě sedmé poté 30 studentů. Lze se domnívat, že 

koncovka -a, -n vytlačuje variantní koncovku -y, -to i ve spojeních, kdy obě 

koncovky byly nositelem druhotného sémantického významu u slova AOM. 

Výsledek potvrzuje hypotézu o ústupu variantní koncovky -y, -to. 

V osmé větě - ílocMompee Ha nacbi, OH npučaeun uiaa. .. -se 

jednalo o ustálené slovní "spojení a bylo možné doplnit koncovky obě. 

Koncovka -a, -a se nevyskytla ani v jednom případě, naopak byla v deseti 

případech uvedena koncovka nulová. V 25 případech se vyskytla koncovka 

-y, -to 

To samé platí i deváté a desáté větě - O Moeů ntoóuMoů zpynne 

"flaůa Cmpeůmc" ywe HecKonbKo nem HU cnyx..., HU dyx.... CKO/ibKO 

MOMHO meče aoeopumb, HE čepu MOU eeiu,u če3 cnpoc...! . V deváté 

větě studenti doplnili v pěti případech koncovku -a, -n , namísto variantní -

y, -to. Ve větě desáté to bylo poté dokonce devatenáct studentů. Výsledek 
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lze interpretovat jako tendenci prosazování se koncovky -a, -n i v 

ustálených slovních spojeních a frazeologických obratech, i když s rozdílnou 

intenzitou. 

V posledních dvou větách, jedenácté - fíaeaů GbinbeM c Mopo3a 

HaůK.... - a dvanácté - Morném, nyviue HeMHoao KOHbfWK...?, se 

vyskytovalo podstatné jméno se zdrobňujícím sufixem, a proto bylo správné 

použít koncovku -y, -to. Ve větě jedenácté se ve všech odpovědích vyskytla 

koncovka -y, -/o, ve větě dvanácté pak v 26 případech. 

Výsledek těchto dvou vět lze vykládat jako tendenci ke stále 

častějšímu používání koncovky -a, a to i u slov se zdrobňujícím sufixem 

na straně jedné, na straně druhé jako tendenci k ponechání koncovky -y, -to 

ve více frekventovaných výrazech. 

Věta č. frekvence frekvence frekvence % % % 
koncovky - koncovky - koncovky -a, -y, -/o - 0 
a, -fJ y, -to - 0 

1 35 0 0 100 0 0 

2 24 11 0 68,6 31,4 0 

3 7 28 0 20 80 0 

4 34 1 0 97,1 2,9 0 

5 30 4 1 85,7 11,6 2,9 

6 29 6 0 82,8 17,2 0 

7 30 5 0 85,7 14,3 0 

8 0 25 10 0 71 29 

9 5 30 0 14,5 85,5 0 

10 19 16 0 54,3 45,7 0 

11 0 35 0 0 100 0 

12 9 26 0 25,7 74,3 0 

CELKEM 222 187 11 52,9% 44,5% 2,6% 
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Z tabulky vyplývá, že koncovka -a, -n se stává stále více 

frekventovanou, prakticky zcela vytlačila koncovku -y, -to v partitivním a 

negativním významu genitivu a lze pozorovat tendenci k prosazování se 

koncovky -a, -n i v určitých slovech a významech, ve kterých měla 

koncovka -y, -to doposud pevné místo. 

Z celkového počtu 1750 možných odpovědí v první i druhé položce 

genitivu singuláru volili studenti v 1278 případech koncovku -a, ->?, což 

představuje 73 %. Koncovka -y, -to se vyskytla celkem ve 437 spojeních, 

tedy 24,9 % případů. 

Hypotéza o ústupu variantní koncovky y, -to, stanovená v úvodu 

diplomové práce, se na základě výsledků dotazníku pro rodilé mluvčí 

potvrdila. 
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1.4.1.2.2 Nominativ plurálu 

V této položce měli studenti za úkol doplňovat koncovky -a, -a/-bi, -u 

u podstatných jmen rodu mužského v nominativu plurálu. Opět se jednalo o 

doplňování koncovek u profesí, ve volných slovních spojeních a o 

transformaci tvarů jednotného čísla do čísla množného. 

Bohužel si pět studentů špatně přečetlo zadání a místo nominativu 

plurálu doplňovali tito studenti koncovky nominativu singuláru. Z tohoto 

důvodu bude vyhodnoceno pouze 30 dotazníků. Z podobného důvodu bude 

vynecháno slovní spojení cnpoc Ha CK/iafl... 3HaHmeribHO npeBoexoflHT 

npeflno>KeHMfl, ve kterém studenti doplňovali ve velkém množství případů 

koncovku -e. Pokud bychom toto slovní spojení při vyhodnocování 

dotazníku počítali, mohlo by dojít k nežádoucímu zkreslení výsledků. 

Názvy profesí 

Ha Frekvence frekvence %-bl,-U 

nocTOHHHyKD koncovky koncovky 

pa6oiy -a, -n -bl, -u 

TpečyhOTCfl 

TOKap... 1 29 3,3 96,7 

cjiecap... 5 25 16,7 83,3 

KOHCTpyKTOp... 5 25 16,7 83,3 

npocjDeccop... 26 4 86,7 13,1 

flMpeKTOp... 24 6 80 20 

cf)ejibflujep... 6 24 20 80 

peflaiaop... 0 30 0 100 

neKap... 1 29 3,3 96,7 

MHCTpyKTOp... 7 23 23,3 76,7 
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apxmeKTop... 1 29 3,3 96,7 

ryc/iap... 0 30 0 100 

MaKJiep.... 0 30 0 100 

CELKEM 76 284 23,8% 76,2% 

počet 
užití • -a , -a 

• -bi,-n 

Jak ukazují výsledky, je koncovka -w, -1/ v nominativu plurálu u názvů 

profesí více frekventovaná než koncovka -a, -n, která se vyskytla v 23,8 % 

případů. Z výsledků dále vyplývá, že u určitých podstatných jmen převažuje 

vždy určitá koncovka, která má relativně pevnou pozici. Hypotéza o ústupu 

koncovky -bi, -u se v tomto případě nepotvrdila. 

Slovní spojení 

V následující tabulce nejsou za účelem přehlednosti uvedena celá 

slovní spojení (viz. dotazník), ale pouze spojení, ve kterých se vyskytuje 

podstatné jméno bez koncovky. Z důvodů uvedených výše je také 
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vynecháno slovní spojení cnpoc Ha CKJiafl... 3HaHMTenbHO npeBoexoflm 

npefljio>KeHM^. Vyhodnoceno bylo všech 35 dotazníků. 

i 
4 

frekvence 

koncovky 

-a, 

frekvence 

koncovky-

U, -bl 

frekvence 

koncovky-

0 

%-a, 

- n 

%-u, 

-bi 

% - 0 

Bepx... H HM3M 

KyjlbTypbl 

7 27 1 20 77,1 2,9 

TunoBbie floroBop... 11 24 0 31,4 68,6 0 

i4eH3op... pa3peiiimin 0 35 0 0 100 0 

ny>KMe nonepK... 3 32 0 8,6 91,4 0 

norpaHMHHbie 

nepexoA---

0 35 0 0 100 0 

penHbie 6pofl... 0 35 0 0 100 0 

aBTop... npoeKTa 0 35 0 0 100 0 

ameKap... 

npoTecTOBann 

0 35 0 0 100 0 

6op... K)>KHOÍÍ 

POCCMH 

1 33 1 2,9 94,2 2,9 

npoflařOTCJi 

6ynbfl03ep... 
i 

1 34 0 2,9 97,1 0 

MOpCKM nopT... 3 32 0 8,6 91,4 0 

ciiOHOBbie XO6OT... 1 34 0 2,9 97,1 0 

npOM3BOACTBeHHbie 

Liex... 

32 3 0 91,4 8,6 0 

CeKTOp... 3K0H0MMKM 15 15 0 50 50 0 

KaHMKyJIbl n 

omycK... 

31 4 0 88,6 11,4 0 

jieTHue Mec^q... 0 35 0 0 100 0 
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TOfl... BOMHbl 2 33 0 5,7 94,3 0 

ujHi/meji... c 

cariaTOM 

0 35 0 0 100 0 

x/ieB... p,nn CBmneíí 27 8 0 77,1 22,9 0 

nonyTOH... M flpyme 

SCjDCjDeKTbl 

TOHMpOBaHMfl 

24 11 0 68,6 31,4 0 

KmařícKHe Beep.... 17 18 0 48,6 51,4 0 

CELKEM 178 555 2 24,2% 75,5% 0,3% 

• -a ,-5i 
• -bl,-M 
• O 

600 
500 
400 

počet užití 300 
200 
100 

0 

Ani v této položce se hypotéza nepotvrdila. Výsledky procentuelně 

odpovídají výsledkům předchozí položky, tzn. koncovka -bi, -u je více 

frekventovaná, studenti ji volili v 75,5 % případů. Nicméně rozdíl oproti 

předchozí položce je možno pozorovat vtom, že se yzde vyskytla / 

podstatná jména, u kterých ani jedna z koncovek nepřevažuje, procentuelní 

vyjádření frekvence jedné koncovky se výrazně neliší od frekvence 

koncovky druhé. Právě v těchto případech by se teoreticky v budoucnu 

mohla prosadit koncovka -a, -n na úkor koncovky - u , -u. 
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Transformace do množného čísla 

V této položce měli studenti za úkol transformovat podstatná jména 

z čísla jednotného do čísla množného. Bohužel v jednom dotazníku byly 

transformovány pouze první tři podstatná jména, proto se v následujících 

spojení snížil počet vyplněných dotazníků na 34. 

frekvence 

koncovky 

frekvence 

koncovky 

-U, -bl 

% -a, -9i % -U, -bl 

BOJIOC 0 35 0 100 

npoweKTop 15 20 42,9 57,1 

na3ep 0 35 0 100 

ujocfDěp 6 28 17,6 82,4 

TOH 34 0 100 0 

AoqeHT 0 34 0 100 

npocfceccop 24 10 70,6 29,4 

CELKEM 79 162 32,8% 67,2% 
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Výsledky této položky jsou opět prakticky shodné s předcházejícími 

výsledky. Koncovka -u, -bi se ukázala celkově jako více frekventovaná. 

Dále lze výsledky interpretovat tak, že u určitých podstatných jmen 

převažuje v užívání jedna koncovka, u jiných podstatných jmen je norma 

nestálá, koncovky ve svém užívání kolísají a procentuelní vyjádření 

frekvence užití jednotlivých koncovek není výrazně rozdílné. 

Z celkového množství 1336 možností pro doplnění koncovky ve všech 

třech položkách nominativu plurálu volili studenti v 333 případech koncovku 

-a, což představuje celkem 24,9 % a v 1001 případech koncovku -u, -bi. 

Hypotéza o prosazování se koncovky -a, -p se nepotvrdila. 

1.4.2 Výsledky vyhodnocení dotazníku pro rodilé mluvčí 

Dotazník, zadaný rodilým mluvčím v Moskvě, má hlavní vypovídací 

hodnotu pro potvrzení dvou hypotéz, stanovených v úvodu práce. Praktická 

část dotazníku měla dvě položky, které se ještě dále členily. 
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První položka byla zaměřena na frekvenci užití koncovek -a, -a a 

-y, -#o v genitivu singuláru. Z celkového množství 1750 možných odpovědí 

volili studenti v 1278 případech koncovku -a, -u, což představuje 73 %. 

Koncovka -y, -/o se vyskytla celkem ve 437 spojeních, tedy 24,9 % případů. 

počet užití 
• -a,- 9\ 

• -y,-K) 
• 0 

Výsledky potvrzují hypotézu, že: 

variantní koncovky -y, -to ustupují u podstatných jmen rodu 

mužského v užívání v partitivním významu genitivu singuláru, a to i v 

projevu mluveném. 
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Druhá položka byla zaměřena na frekvenci užívání koncovek -a, -n 

a -bi, -u v nominativu plurálu. Z celkového počtu 1336 možností pro 

doplnění koncovky ve všech třech položkách nominativu plurálu volili 

studenti v 24,9 % případů koncovku -a, -si a v 75 % případů koncovku 

-u, -bl. 

Výsledky nepotvrzují hypotézu, že: 

koncovka nominativu plurálu -a, -si vytlačuje v užívání koncovku 

•u, -bi. 
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1.4.3 Vyhodnocení dotazníku pro české studenty 

Dotazník byl zadán studentům 3. a 4. ročníku a vzhledem k malému 

počtu přítomných studentů budou dotazníky obou ročníků vyhodnoceny 

společně. Celkem se jedná o 10 vypracovaných dotazníků. Od dotazníku, 

určeného pro rodilé mluvčí, se lišil menším počtem otázek, zaměřených na 

teoretické znalosti (2 otázky oproti 3 v ruské verzi dotazníku) a také tím, že 

otázky a pokyny byly formulovány v češtině. Praktická část je v obou verzích 

dotazníku shodná. 

1.4.3.1 Vyhodnocení teoretické části dotazníku 

Teoretická část se sestávala ze 2 otázek, které měly za úkol zjistit 

základní informace a znalosti, které mají studenti o variantních koncovkách 

obecně (Co si představujete pod termínem variantní koncovky?), resp. o 

variantních koncovkách podstatných jmen rodu mužského (Jaké variantní 

koncovky podstatných jmen rodu mužského znáte?). 

Odpovědi na první otázku se v podstatě velmi nelišily: 

1. ... různé koncovky podstatných jmen rodu ženského, 

mužského, středního v konkrétním pádu. 

2. ...pro určitý pád určitého rodu existuje více koncovek, 

které lze využít. 

3. ...v určitém případě je možno- doplnit různé 

koncovky^záleží na kontextu. 

4. ...několik variant (2) koncovek podstatných jmen, jejichž 

výběr závisí na stylistickém použití, někdy mění samotný význam. 

5. ...užívání v genitivu singuláru množného čísla koncovek 

dvojího typu. 

6. ...jiná koncovka než ta, kterou udává paradigma, někdy 

jako dubleta, někdy jako jediná možná varianta. 
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7. ...variantní koncovky lze volně volit, aniž by se změnil 

význam slova nebo se stalo slovo agramatickým. 

8. .. .koncovky, které mají 2 varianty a jejich užití se liší podle 

typu věty (slovního spojení). 

V jednom dotazníku zůstala otázka nezodpovězena, ve druhém bylo 

poté jako odpověď uvedeno: měkké X tvrdé koncovky, což není možné 

považovat v našem případě za správnou odpověď. 

Prvních osm odpovědí svědčí o tom, že mají čeští studenti základní 

představu o jevu, který nazýváme variantní koncovky. Ve všech odpovědích 

bylo implikováno základní pravidlo, platící pro variantní koncovky, tj. 

skutečnost, že se jedná o 2 různé koncovky, které lze užít v jednom 

konkrétním pádě. 

V odpovědích 3, 4 a 8 je navíc správně uvedeno hledisko 

kontextuální, stylistické, které má vliv na volbu jedné z variant. V otázce č. 4 

je v odpovědi uvedena i skutečnost, že za některých okolností je variantní 

koncovka schopna měnit význam, jak je tomu např. v nominativu plurálu 

některých podstatných jmen. Odpověď číslo 7 lze považovat za správnou 

pouze zčásti, neboť ne všechny variantní koncovky lze volně měnit. Volně 

měnit lze pouze koncovky rovnocenné, které neimplikují žádný stylistický 

příznak. Navíc v nominativu plurálu je variantní koncovka schopna měnit i 

význam slova. Odpověď číslo 5 se při charakteristice variantních koncovek 

omezuje pouze na genitiv singuláru jednotného čísla, což je správně také 

pouze zčásti. 

V podstatě lze označit 6 odpovědí jako správné, dvě zčásti správné a 

dvě nesprávné. 
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Odpověď číslo 

odpovědi 

celkový 

počet 

% 

Správně 1,2,3,4,6,8 6 60 

Zčásti správně 5,7 2 20 

Nesprávně 9,10 2 20 

Z uvedené tabulky vyplývá, že studenti mají vcelku dobrý přehled o 

variantnosti. 

Druhá otázka teoretické části byla již zaměřena na znalost 

konkrétních variantních koncovek podstatných jmen rodu mužského. Na 

základě faktu, že je praktická část zaměřena na variantní koncovky genitivu 

singuláru a nominativu plurálu a studenti měli v úkolech praktické části 

doplňovat koncovky -a, -n/-y, -to a -a, -Fi/-bi, -u, bylo možné očekávat, že 

uvedou minimálně tyto 2 možnosti variování pádových koncovek. 

Dále bylo možné očekávat, že se v odpovědích objeví také případy 

variování pádové koncovky v lokativním významu prepozitivu, se kterými se 

studenti již během studia setkali. Bohužel se tento předpoklad nepotvrdil. 

Všichni studenti sice uvedli variantní koncovky genitivu singuláru 

jednotného čísla, pouze čtyři však uvedli i koncovky nominativu plurálu a 

žádný neuvedl variantní koncovky prepozitivu v lokativním významu. 

Jaké variantní 

koncovky znáte? 

Počet odpovědí % 

-a, -n/-y, -to genitiv sg. 10 100 

-a, -st/-bt, -u : nominativ 

Pl. 

4 40 
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-e/-y, -/o : prepozitiv sg. 0 0 

Z uvedené tabulky vyplývá, že studenti sice znají alespoň jeden 

případ variování pádové koncovky, nicméně na základě délky studia bylo 

možné předpokládat, že uvedou větší počet variantních koncovek. 

1.4.3.2 Vyhodnocení praktické části 

Praktická část dotazníku měla dvě položky, které budou vyhodnoceny 

odděleně. První byla zaměřen na užívání koncovek genitivu singuláru 

podstatných jmen rodu mužského -a, -n/-y, -/o, a to jak v izolovaných 

slovních spojeních, tak v celých větách. Druhá položka zkoumala užívání 

koncovek nominativu plurálu podstatných jmen rodu mužského -a, -n/-bi, -u, 

také v izolovaných spojeních i celých větách. 

Výsledek dotazníku, zadaného českým studentům, je determinován 

malým počtem respondentů (10) a omezeným kontaktem s aktuálním 

stavem současného ruského mluveného jazyka. 

1.4.3.2.1 Genitiv singuláru 

Slovní spojení 

- Studenti měli za úkol doplňovat standardní koncovku -a, nebo 

koncovku -y, -w, která se užívá jako variantní v partitivním a negativním 

významu genitivu, ve zdrobnělinách a ustálených slovních spojeních. 

Výsledek, odrážející frekvenci užívání obou koncovek by měl potvrdit nebo 

vyvrátit hypotézu, že variantní koncovky ustupují v užívání a jsou 

nahrazovány standardními koncovkami -a, -n, a to právě i ve významu 

partitivním. 
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Ve slovních spojeních, uvedených v dotazníku, vystupovala podstatná 

jména v partitivním významu nebo v záporu. Dále byla uvedena tři spojení 

se zdrobňujícími sufixy, u kterých se měla ve všech případech objevit 

variantní koncovka -y, -to a dále tři ustálená slovní spojení, ve kterých má 

variantní koncovka také své pevné místo. V ostatních volných spojeních 

v partitivním významu se mohou objevit koncovky obě. Vyšší počet užití 

koncovky -a, -Í? by poukazoval na správnost hypotézy. Nicméně stěžejní 

pro potvrzení hypotézy jsou výsledky dotazníku pro rodilé mluvčí, neboť 

v případě českých studentů mohou být výsledky negativně ovlivněny např. 

neznalostí některých lexikálních jednotek, interferencí mateřského jazyka, 

zprostředkovaností ruského jazyka. 

I přesto, že v zadání stálo, že studenti mají doplnit buď koncovku -a, -

« nebo koncovku -y, -/o, byla v některých případech místa pro doplnění 

koncovky proškrtnuta. 

Slovní spojení frekvence frekvence frekvence % % % 
koncovky koncovky koncovky a, •V, -to 0 

-a, -w • y , -k> - 0 

1 BbinMTb MaŇK... 0 10 0 0 100 0 

2 noecTb CbipK... 2 8 0 20 80 0 

3 norpbl3Tb 

caxapK... 

1 9 0 10 90 0 

4 MHOrO TBopor.. 8 2 0 80 20 0 

5 HeflOXBaTKa 

necK... 

9 1 0 90 10 0 

6 HeT Mycop... 9 1 0 90 10 0 

7 OHeHb MHoro 

CHer . . . 

8 2 0 80 20 0 

8 Tapema 6y^bOH... 7 2 1 70 20 10 

9 flo6aenTb ropox... 3 6 1 30 60 10 

10 Mano A>xeM... 7 3 0 70 30 0 

137 



11 MHoro woKonaf l . . . 9 1 0 90 10 0 

12 flOriMTb 6eH3MH... 4 5 1 ' 40 50 10 

13 Mano 6eTOH... 8 2 0 80 20 0 

14 KycoK >Knp... 8 2 0 80 20 0 

15 TapenKa 

KapTocfcen... 

8 2 0 80 20 0 

16 flOĎaBMTb KpeM... 

6 4 0 60 40 0 

17 MHoro nbf l . . . (něf l ) 7 3 0 70 30 0 

18 flonuTb 

nmvioHafl... 

4 5 1 40 50 60 

19 ĎyTbinKa COK... 9 1 0 90 10 0 

20 naiuKa «na...(HaŇ) 8 2 0 80 20 0 

21 BbinUTb CaMOrOH... 4 4 2 40 40 10 

22 ĎyTbinKa KOHbflK... 10 0 0 100 0 0 

23 flo6aBMTb yKcyc... 6 3 1 60 30 10 

24 KUnO MeCHOK... 9 1 0 90 10 0 

25 no6onbiue 

xpeH... 

8 2 0 80 20 0 

26 noMeHbiue 

M3KDM... 

8 2 0 80 20 0 

27 BbinMTb na... (naři) 1 9 0 10 90 0 

28 noecTb Cbip... 3 6 1 30 60 10 

29 norpbi3Tb caxap. . . 3 7 0 30 70 0 

30 caxap. . . He 

ocTanocb 

8 2 0 80 20 0 

31 4)yHT Měfl... 8 2 0 80 20 0 

32 KynuTb Ta6aK... 2 7 1 20 70 10 

33 OH nonpocnn 

cyn.. . 

6 2 2 60 20 20 

34 Macca Hapofl... 4 6 0 40 60 0 

35 He xBaTaeT nyK... 7 3 0 70 30 0 

36 HaM coBceM He p,o 

CMex... 

7 3 0 70 30 0 

37 CĎMTb c TOnK ... 3 7 0 30 7 

0 

0 
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38 yroBop... He 

6bino 

7 3 0 70 30 0 

CELKEM 229 140 11 60,3% 36,8% 2,9% 

Pokud vynásobíme celkový počet slovních spojení (38) počtem 

respondentů (10), dostaneme celkový počet koncovek, které mohli studenti 

doplnit. Z 380 možností studenti v 229 případech doplnili koncovku -a, -st, 

v 140 případech koncovku -y, -#o a v 11 případech nedoplnili žádnou 

koncovku. Procentuelně vyjádřeno studenti volili v 60,3 % případů koncovku 

-a, -si, v 36,8 % případů koncovku -y, -#o. 

U třech podstatných jmen se zdrobňujícími sufixy (Bbinmb MaííK..., 

noecTb cbipK..., norpbi3Tb caxapK...,), ve kterých se pevně drží koncovka -

y, -#o, studenti ve většině případů (90 %) zvolili správně tuto koncovku. 

V tomto případě se lze díky vysokému počtu správných odpovědí domnívat, 

že studenti byli s tímto pravidlem seznámeni během svého studia na vysoké 

škole a koncovky doplňovali v tomto případě zřejmě uvědoměle. 

Naopak tomu bylo v ustálených spojeních (HaM coBceM He AO 

CMex..., C6mb c TOJ1K ..., yroBop... He 6bino.), kdy studenti volili pouze 

v 43,3 % případů koncovku -y, -#o , která je však v těchto spojeních 

vhodnější. Čeští studenti v tomto případě pravděpodobně nevěděli, že se 
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v ruském jazyce jedná o ustálená slovní spojení, ve kterých se ustálilo 

užívání variantní koncovky. O neznalosti této skutečnosti svědčí i počet užití 

jednotlivých koncovek v těchto spojeních, který vyplývá z tabulky. Studenti 

doplnili u dvou slovních spojení sedmkrát koncovku -a, -st a u třetího spojení 

sedmkrát koncovku -y, -to, z čehož lze usuzovat, že se studenti neřídili 

obecným pravidlem nebo poučkou, ale koncovky doplňovali především 

intuitivně. 

Hypotéza, že variantní koncovky -y, -to ustupují u podstatných jmen 

rodu mužského v užívání i v partitivním významu genitivu singuláru, a to i v 

projevu mluveném, se tedy u českých studentů potvrdila. I když v této 

souvislosti je velmi zavádějící mluvit o potvrzené hypotéze, neboť tato 

hypotéze byla stanovena pro aktuální stav ruského mluveného jazyka, ve 

kterém se v poslední době užívá častěji koncovky -a, -st. Výsledky českých 

studentů, tj. 60% užití koncovky -a, -st, oproti 37% užití koncovky -y, -to, 

neodráží podle mého názoru skutečný směr, kterým se ubírá současný 

mluvený jazyk, spíše je možné tyto výsledky interpretovat jako souhru více 

faktorů, jako je např. neznalost pravidel pro užívání variantní koncovky 

-y, -to, možná interference mateřského jazyka, atp. 

Doplňování koncovek ve větách 

Druhé cvičení na doplňování variantních koncovek genitivu singuláru 

podstatných jmen rodu mužského se od prvního cvičení liší tím, že jsou 

kontextuálně zakotvená. Stejná lexikální jednotka se zde vyskytuje 

v různých větách a v různých významech a studenti měli za úkol rozpoznat 

tyto významy a doplnit vhodnou koncovku. 

V první větě - í7o nocnedtwM cmamucmunecKiiM daHHbtM 

npou38odcmeo caxap... e Haiueů očnacmu eo3pocno Ha dee mbicsmu 

moHH. - se u slova caxap nejedná o partitivní význam, proto měli studenti 
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ve všech případech doplnit koncovku -a, -a. Správně uvedlo koncovku 80 % 

studentů. 

Ve druhé větě - y mečn caxap... He ocmanocb? A mo y MeHfi 

eecb KOHVunca. - se naopak jedná o význam negativní a bylo možné 

doplnit koncovky obě. V 60 % případů studenti doplnili koncovku -a,-*?, ve 

40 % koncovku -y, -/o 

Ve třetí větě - Ha... (vaů) xoneiub? - měli opět studenti na výběr ze 

dvou koncovek. V 50 % doplnili studenti koncovku -y, -to , ve 30 % 

koncovku -a, -PÍ a ve 20 % pravděpodobně vlivem interference mateřského 

jazyka žádnou koncovku. 

Ve čtvrté větě - C ydoeojibcmeueM ebinun 6bi naiuny aopnneao 

KperiKoao na... c JJUMOHOM. - se před slovem qatí v partitivním významu 

genitivu jednotného čísla nachází rozvitý přívlastek, a proto by v těchto 

případech měla být doplněna koncovka -a, -n . Ta byla správně doplněna 

v 70 % případů. 

V následující větě - Jltodu ycnenu ebičewamb U3 ÓOM... do eao 

pa3pyiueHun om ydapoe cunbHeúiueao 3eMfiempnceHun. - měli studenti 

doplnit koncovku u slova AOM, které bylo užito ve významu budova, a proto 

měla být doplněna koncovka -a, Správně doplnilo koncovku 80 % 

studentů. 

Naopak v šesté a sedmé větě - CmpaHHo, nmo mbi do Menn He 

do3eoHuricn, P enepa eecb deHb He ebixodu/ia U3 doM.... 

B BejiuKÓčpumaHUU u e HeKomopbix dpyaux cmpaHax Monodbie 

modu e čonee paHHeM eo3pacme yxodam U3 doM..., vmočbi wumb 

caMocmonmesibHO. - je slovo AOM užito ve významu domov (místo, kde 

bydlím), studenti mohli doplnit obě koncovky. V šesté větě užilo koncovku 

-a, -a 5 studentů, ve větě sedmé poté 6 studentů. Lze se domnívat, že 

studenti neznají sémantický rozdíl užití té či oné koncovky u podstatného 

jména AOM. 

V osmé větě - ílocMompee Ha nacbi, OH npučaeun uiaa ... - se 

jednalo o ustálené slovní spojení a všichni studenti doplnili správně 
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koncovku -y, -/o. Totéž platí i v deváté a desáté větě - O Moeů JIK>6UMOŮ 

apynne "fíaua Cmpeůmc" ywe HecnojibKo Jiem HU csiyx..., HU dyx.... 

CuonbKO MOMHO meče aoeopumb, He 6epu MOU eeu^u 6e3 cnpoc...! . 

V deváté větě studenti doplnili ve čtyřech případech nevhodnou koncovku -

a, -ÍÍ, namísto variantní -y, -/o. Ve větě desáté to bylo poté dokonce osm 

studentů. Výběr nevhodné koncovky lze odůvodnit neznalostí těchto 

ustálených slovních spojení, ve kterých má koncovka -y, -/o pevné místo. 

V posledních dvou větách, jedenácté - flaeaů ebinbeM c Mopo3a 

HaŮK.... - a dvanácté - Mowem, nynuie HeMHoao KOHbBHK...?, se 

vyskytovalo podstatné jméno se zdrobňujícím sufixem, a proto bylo správné 

použít koncovku -y, -/o . V jedenácté větě tak správně učinilo devět 

studentů, ve větě dvanácté pouze šest studentů, což vzbuzuje otázku, zda 

mají studenti toto pravidlo zažité, jak by tomu nasvědčovalo předešlé 

vyhodnocení koncovek u volných slovních spojení, nebo zda studenti 

doplňovali koncovky intuitivně, bez opory na pravidlo o používání koncovek 

u zdrobňujících sufixů. 

Věta č. frekvence frekvence frekvence % % % 

koncovky koncovky koncovky -a, -R -y, -k> -0 

-a, -n -V, -to - 0 

1 8 2 0 80 20 0 

2 6 4 0 60 40 0 

3 3 5 2 30 50 20 

4 7 3 0 70 30 0 

5 8 2 0 80 20 0 

6 5 5 0 50 50 0 

7 6 4 0 60 40 0 

8 0 10 0 0 100 0 

9 4 6 0 40 60 0 
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10 8 2 0 80 20 0 

11 1 9 0 10 90 0 

12 4 6 0 40 60 0 

CELKEM 60 58 2 50% 48,3% 1,7% 

% 
50 48,3 1,7 

Jak vyplývá z výsledků, není možno v tomto případě označit první 

hypotézu ani za potvrzenou, ani za vyvrácenou. Spíše lze výsledek vykládat 

jako snahu studentů, řídit se určitými pravidly pro užívání variantní koncovky 

v genitivu jednotného čísla, resp. doplňovat koncovky intuitivně, v některých 

případech pod vlivem interference mateřského jazyka, pokud tato pravidla 

neumějí aplikovat. 

Výsledek dotazníku je determinován malým počtem zúčastněných 

respondentů, a proto je třeba jej brát s rezervou. 
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1.4.3.2.2 Nominativ plurálu 

Ve druhé položce dotazníku měli studenti doplňovat koncovky 

-u, -bi/-a, -B v nominativu plurálu podstatných jmen rodu mužského. Norma 

v užívání těchto koncovek je značně nestálá a často lze užívat obě 

koncovky jako rovnocenné, bez stylistických příznaků. Podle hypotézy, 

stanovené v úvodu, by měla být koncovka -u, -fa/ na ústupu a častěji by se 

měla užívat koncovka -a, -B. 

Tato část se dělí na cvičení, ve kterém měli studenti doplňovat 

koncovku u názvů profesí, ve volných slovních spojeních a na cvičení, ve 

kterých byla podstatná jména kontextuálně zakotvena, bylo jich užito ve 

větě v nominativu singuláru a úkolem studentů bylo transformovat 

podstatné jméno do formy nominativu plurálu. Vypovídací hodnota 

dotazníku je opět poznamenána malým počtem respondentů a také 

především tím faktem, že u mnohých z následujících podstatných jmen lze 

užít koncovky obě bez rozdílu, nelze až na výjimky aplikovat určitá pravidla 

o užívání jednotlivých koncovek a studentům nezbývá, než se orientovat 

podle jazykového citu, doplňovat koncovky intuitivně. 

Názvy profesí 

Ha frekvence frekvence % -a, -B % -U, -bl 

nocTOHHHyK) koncovky koncovky 

pa6oiy a, -B -U, -bl 

Tpe6yioTCfl 

ToKap... 0 10 0 100 

c/iecap... 0 10 0 100 

KOHCTpyKTOp... 1 9 10 90 

npocjDeccop... 10 0 100 0 

AMpeKTOp.. . 8 2 80 20 

cjDe/ibflUjep... 9 1 90 10 
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peflaKTop... 4 6 40 60 

jrieKap... 3 7 30 70 

MHCTpyKTOp... 6 4 60 40 

apxmeKTop... 5 5 50 50 

rycnap... 2 8 20 80 

Maicnep... 1 9 10 90 

CELKEM 49 71 40,8% 59,2% 

Ostatní podstatná jména 

V následující tabulce nejsou za účelem přehlednosti uvedena celá 

slovní spojení (viz. dotazník), ale pouze spojení, ve kterých se vyskytuje 

podstatné jméno bez koncovky. 

O • 

frekvence 

koncovky 

-a, -w 

frekvence 

koncovky 

-U, -bl 

% -a, -n % -t;, -bi 

BepX... M HM3M 3 7 30 70 
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KynbTypbi 

TunoBbie floroBop... 1 9 10 90 
i4eH3op... 

pa3peLiinnM 

0 10 0 100 

cnpoc Ha CKTiafl... 1 9 10 90 
My>Kne noMepK... 2 8 20 80 
norpaHMHHbie 

nepexoA---

0 10 0 100 

peMHbie 6pofl... 2 8 20 80 

aBTop... npoeKTa 0 10 0 100 

ameKap... 

npoTecTOBann 

0 10 0 100 

6op... K)>KHOM 

POCCUM 

0 10 0 100 

npoflaioTCfl 

6ynbfl03ep... 
\ 0 

1 9 10 90 

MOPCKH nopT... 
i 

3 7 30 70 

CJlOHOBbie XOĎOT... 0 10 0 100 
npOM3BOACTBeHHbie 

qex... 

5 5 50 50 

CeKTOp... 3K0H0MMKH 2 8 20 80 

KaHMKyjIb! H 

omycK... 

3 7 30 70 

neTHue MecfíM... 0 10 0 100 

rofl... BOÍÍHbl 2 8 20 80 

LUHnqen... c 

canaTOM 

0 10 0 100 

xneB... CBMHeíí 3 7 30 70 

nonyTOH... m 

flpyrne 3(ft(£eKTbi 
1 

5 5 50 50 
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TOHMpOBaHMfl 

KmaíícK/e Beep.... 3 7 30 70 

CELKEM 36 184 16,4% 83,6% 

Tvoření množného čísla z čísla jednotného 

Studenti měli v tomto cvičení za úkol transformovat podstatná jména 

do čísla množného a uvést patřičnou koncovku. 

frekvence 

koncovky 

-a, -n 

frekvence 

koncovky 

-U, -bl 

% -a, -n % -U, -bl 

BOJIOC 0 10 0 100 

npo>KeKTop 3 7 30 70 

na3ep 4 6 40 60 

wocfcěp 1 9 10 90 

TOH 5 5 50 50 
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AOUeHT 0 10 0 100 

npocfceccop 10 0 100 0 

CELKEM 23 47 32,9% 67,1% 

Z procentuelního vyjádření vyplývá, že čeští studenti volili ve všech 

třech zadáních ve větším počtu případů koncovku -u, -bi, hypotéza o 

rostoucí frekvenci koncovky -a, -st se tedy v tomto případě nepotvrdila. Z 

výsledků by bylo možné usuzovat, že čeští studenti nemají velké možnosti 

setkávat se s hovorovým ruským jazykem a reflektovat změny v užívání 

koncovek nominativu, ke kterým dochází v posledních letech. V nominativu 

plurálu v českém jazyce je velmi frekventovaná koncovky -u, -bi a čeští 

studenti se pravděpodobně pod vlivem této skutečnosti přikláněli spíše 

k užití koncovky, která se v celkovém počtu slovních spojení a vět 

vyskytovala v 75,7 % případů. 
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1.4.4 Vyhodnocení dotazníku ruských studentů, studujících v Praze 

Ve třetím a čtvrtém ročníku také studují dvě studentky ruského 

původu, jejichž dotazníky je třeba vyhodnocovat odděleně. Tyto studentky 

dostaly zadání určené rodilým mluvčím. Bohužel si jedna z těchto studentek 

špatně přečetla zadání a místo nominativu plurálu doplňovala u názvů 

profesí nominativ singuláru, proto bude u tohoto cvičení vyhodnocen pouze 

jeden dotazník. Tyto dotazníky je také nutno vyhodnotit odděleně od 

dotazníků zadaných v Moskvě. Je nutno zohlednit fakt, že tyto studentky 

mohou žít v České republice již delší dobu a je možné, že nemají až tak 

velký přehled o aktuálních změnách v užívání variantních koncovek. 

1.4.4.1 Vyhodnocení teoretické části 

Teoretická část pro ruské studenty je rozšířena o jednu teoretickou 

otázku, zkoumající jaké koncovky studenti užívají v běžné mluvě. První 

teoretickou otázku odpověděla první studentka... pa3íiu^Hbie donycmuMbie 

eapuaHmbi OKOH^aHuú..., druhá studentka již uvedla konkrétní případy 

variování v jednotlivých pádech, což poté zopakovala i u druhé otázky, která 

byla zaměřena na znalost konkrétních variantních koncovek. 

První studentka uvedla u druhé otázky pouze koncovky genitivu 

singuláru, druhá poté i koncovky nominativu plurálu. 

Na otázku, jaké variantní koncovky používají v běžné hovorové řeči, 

první studentka uvedla... nauje a ynoTep6jiHK> OKOHMaHne -a, -n OKOHMaHne 

-y, -to MHe KA>KETCFL HeMHoro ycTapeBwwvi. XOTH 6biBaK)T M MCKJHOHEHUA: 

MaííKy, caxapKy...Druhá studentka poté uvedla... KaK Kor^a, name -a, 

Výsledky teoretické části částečně potvrzují hypotézu, že koncovka -y, - /o je 

co se týče frekvence užívání na ústupu. 
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1.4.4.2 Vyhodnocení praktické části dotazníku 

Praktická část dotazníku se obsahově nelišila od dotazníku pro české 

studenty. Opět bylo úkolem doplňovat koncovky ve volných slovních 

spojeních i celých větách. 

1.4.4.2.1 Genitiv singuláru 

Slovní spojení 

frekvence 

koncovky 

-a, 

frekvence 

koncovky 

-y,-to 

frekvence 

koncovky 

0 

% -a, -st % -y, -to % 0 

BbinUTb 

naííK... 

0 2 0 0 100 0 

noecTb 

CbipK... 

0 2 0 0 100 0 

norpbi3Tb 

caxapK... 

0 2 0 0 100 0 

MHoro 

TBopor... 

2 0 0 100 0 0 

HefloxBaTKa 

necK... 

2 0 0 100 0 0 

HeT 

Mycop... 

2 0 0 100 0 0 

oneHb 

MHoro 

CHer... 

2 0 0 100 0 0 

TapenKa 2 0 0 100 0 
0 
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6ynbOH... 

fl06aBMTb 

ropox... 

2 0 0 100 0 0 

M a n o 

flweM... 

2 0 0 100 0 0 

MHoro 

LUOKOJiafl... 

2 0 0 100 0 0 

flOJlMTb 

6eH3MH... 

1 0 1 50 0 50 

M a n o 

6eTOH... 

2 0 0 100 0 0 

KyCOK 

>Kl/ip... 

2 0 0 100 0 0 

T a p e m a 

Kapiocfceri... 

2 0 0 100 0 0 

flOĎaBUTb 

KpeM... 

2 0 0 100 0 0 

MHoro 

nbfl...(Jiěfl) 

2 0 0 100 0 0 

flOJIMTb 

JlUMOHafl... 

1 0 1 50 0 50 

ĎyTbiriKa 

COK... 

2 0 0 100 0 0 

MawKa 

Ma...(Maíí) 

2 0 0 100 0 0 

BbinMTb 

caMoroH.. . 

1 0 1 50 0 50 

6yTbmKa 

KOHbflK... 

2 0 0 100 0 0 

AOĎaBMTb 2 0 0 100 0 0 

151 



yKcyc... 

KMJ10 

HeCHOK... 

2 0 0 100 0 0 

no6o/ibLije 

xpeH... 

2 0 0 100 0 0 

noMeHbLue 

M3KDM... 

2 0 0 100 0 0 

BbinUTb 

Ma...(Maíí) 

0 2 0 0 100 0 

noecTb 

Cbip... 

1 0 1 50 0 50 

norpbl3Tb 

caxap... 

0 1 1 0 50 50 

caxap... He 

ocTanocb 

2 0 0 100 0 0 

4)yHT Měfl... 2 0 0 100 0 0 

Kynmb 

Ta6aK... 

1 0 1 50 0 50 

OH 

nonpocnii 

cyn... 

1 0 1 50 0 50 

Macca 

Hapofl... 

1 1 0 50 50 0 

He XBaiaeT 

nyK... 

2 0 0 100 0 0 

HaM COBCeM 

He flo 

CMex... 

2 0 0 100 0 0 

c6mb c 

TOJIK ... 

0 2 0 0 100 0 
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yroBop... 

He 6bino. 

2 0 0 100 0 0 

CELKEM 56 12 7 75% 15,8% 9,2% 

Z uvedené tabulky vyplývá, že studentky volily ve většině případů 

koncovku -a, -a , hypotézu je možno označit za potvrzenou, i když je třeba 

brát v úvahu fakt, že se jednalo pouze o 2 dotazníky. 

Doplňování koncovek ve větách 

Věta č. ferkvence frekvence frekvence % -a, %-y, -to % - 0 
koncovky koncovky koncovky 

-a, -a -y,-K> - 0 

1 2 0 0 100 0 0 

2 1 1 0 50 50 0 

3 1 1 0 50 50 0 

4 2 0 0 100 0 0 

5 2 0 0 100 0 0 
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6 2 0 0 100 0 0 
7 2 0 0 100 0 0 
8 0 0 2 0 0 100 
9 0 2 0 0 100 0 
10 2 0 0 100 0 0 
11 0 2 0 0 100 0 
12 0 2 o 0 100 0 
CELKEM 14 8 2 58,3% 33,3% 8,4% 

Výsledky opět potvrdily hypotézu o ústupu variantní koncovky -y, -to. 

Koncovky v tomto cvičení byly doplňovány více méně podle očekávání, tzn. 

po zdrobňujících sufixech koncovka -y, -#o, jinak v drtivé většině případů 

koncovka -a, Zajímavé bylo zjištění, že v ustáleném slovním spojení 

npuĎaBMTb Luary, ve kterém má variantní koncovka -y, -/o relativně stálé 

místo, se v obou dvou případech objevila koncovka nulová. 
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1.4.4.2.2 Nominativ plurálu 

Názvy profesí 

Z důvodů uvedených výše bude u prvního zadání vyhodnocen pouze 
jeden dotazník. 

Ha frekvence frekvence % -a, -fj % -bl, -u 
riOCTOflHHyiO koncovky koncovky 

pačoTy -a, -a -bl, -U 

TpečyřOTca 

TOKap... 0 1 0 100 
cnecap... 0 1 0 100 
KOHCTpy KTOp... 0 1 0 100 
npocJ)eccop... 1 0 100 0 
flMpeKTOp... 1 0 100 0 
cjDeribfliijep... 0 1 0 100 
peflaKTop... 0 1 0 100 
neKap... 0 1 0 100 
MHCTpyKTOp... 0 1 0 100 
apxmeKTop... 0 1 0 100 
rycnap... 0 1 0 100 
Maicnep.... 0 1 0 100 
CELKEM 2 10 16,7% 83,3% 
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Slovní spojení 

V následující tabulce nejsou za účelem přehlednosti uvedena celá 

slovní spojení (viz. dotazník), ale pouze spojení, ve kterých se vyskytuje 

podstatné jméno bez koncovky. 

-x 

frekvence 

koncovky 

-a, -si 

frekvence 

koncovky 

-U, -bl 

% -a, -a % -U, -bl 

BepX... M HM3M 

KyribTypbi 

0 2 0 100 

TnnoBbie floroBop... 1 1 50 50 

qeH3op... pa3pemnnn 0 2 0 100 

cnpoc Ha CKnafl... 1 1 50 50 

ny>KMe noMepK... 0 2 0 100 

norpaHMHHbie 

nepexofl... 

0 2 0 100 

peMHbie 6poA... 0 2 0 100 
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aBTop... npoeicra 0 2 0 100 
ameKap... 

npoiecTOBajin 

1 1 50 50 

6op... K)>KHOM 

Poccnn 

0 2 0 100 

npoflaioTcyi 

6y;ibA03ep... 

0 2 0 100 

MOPCKM nopT... 0 2 0 100 

CJlOHOBbie XO6OT... 0 2 0 100 

npOH3BOflCTBeHHbie 

qex... 

2 0 100 0 

CeKTOp... 3K0H0MMKM 1 1 50 50 
KaHMKyJIbl M 

omycK... 

2 0 100 0 

neTHue MecHq... 0 \ 2 ~ 0 100 

TOA... BOÍÍHbl 0 2 0 100 

LUHUMen... c 

canaTOM 

0 2 0 100 

xneB... A-n^ CBMHeŇ 2 0 100 0 

nonyTOH... v\ flpyrne 

3CfDCjDeKTbl 

TOHMpOBaHMJl 

2 0 100 0 

KmaíícKue Beep.... 2 0 100 0 
CELKEM 14 30 31,8% 68,2% 
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% 

31 ,8 6 8 , 2 

Trans fo rmace do množného čísla 

frekvence 

koncovky 

frekvence 

koncovky 

-U, -bl 

% -a, -p % -U, -bl 

BOJIOC 0 2 0 1 0 0 

npoweKTop 2 0 1 0 0 0 

Jia3ep 0 2 0 1 0 0 

mocfjěp 1 1 5 0 ~ 5 0 

TOH 2 0 1 0 0 0 

AOLieHT 0 2 0 1 0 0 

npocfjeccop 2 0 1 0 0 0 

CELKEM 7 7 5 0 % 5 0 % 
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Z uvedených výsledků vyplývá, že není možné potvrdit hypotézu o 

prosazování se koncovky -a, na úkor koncovky -u, -bi. Ukázalo se, že 

koncovka -u, -bi má u určitých podstatných jmen zatím relativně pevné 

místo a koncovka -a, -n se prosazuje jen velmi pozvolna. Nicméně tvary, ve 

kterých uvedly obě studentky u stejného podstatného jména rozdílné 

koncovky poukazuje na skutečnost, že norma není ustálená a možnost 

prosazení se jedné koncovky na úkor druhé je otevřená. 
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IV. Závěry 

Diplomová práce „K problematice užívání variantních koncovek 

podstatných jmen rodu mužského v současném ruském jazyce" měla dva 

hlavní cíle. Cílem teoretické části diplomové práce bylo seznámit čtenáře 

s jevem zvaným variantnost v morfologii, zprostředkovat základní teoretické 

informace o variantních koncovkách podstatných jmen rodu mužského a 

uvést na základě studia odborné literatury a excerpce ze slovníků ruského 

jazyka pokud možno ucelený přehled podstatných jmen rodu mužského, 

která v současném ruském jazyce připouštějí variování v pádových 

koncovkách. Podobný seznam dle mého názoru dosud v české odborné 

literatuře chyběl a v jeho prezentaci v ucelené podobě také vidím hlavní 

přínos teoretické části diplomové práce. Cíl teoretické části lze považovat za 

splněný, nicméně smysl získá teoretická část poté, kdy poslouží učitelům i 

studentům ruského jazyka jako zdroj informací. 

Cílem empirické části diplomové práce bylo provést a vyhodnotit 

dotazník, zkoumající situaci v užívání variantních koncovek podstatných 

jmen rodu mužského v genitivu singuláru a v nominativu plurálu. Na základě 

studia odborné literatury byly stanoveny dvě hypotézy, odrážející změny 

v užívání variantních koncovek v současném ruském mluveném jazyce a 

které měl dotazník potvrdit či vyvrátit. I přesto, že jsou výsledky dotazníku 

determinovány omezeným počtem respondentů, je možné cíl empirické 

části označit za splněný. 

Na základě dotazníku, provedeného v květnu 2006 u studentů 

Pedagogického Institutu v Moskvě se potvrdila hypotéza, že variantní 

koncovky -y, -*o ustupují u podstatných jmen rodu mužského v užívání i 

v partitivním významu genitivu singuláru podstatných jmen rodu mužského, 

a to i v projevu mluveném. 
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Výsledky první položky dotazníku ukázaly, že v současné době 

výrazně převažuje užívání standardní koncovky -a, -st, která se začíná 

prosazovat na úkor variantní koncovky i v ustálených slovních spojeních a 

u podstatných jmen se zdrobňujícími sufixy. Grafy ukázaly, že v partitivním 

významu genitivu a v záporu se až na výjimky objevuje pouze koncovka -a, 

-a. Jednou z těchto výjimek jsou spojení s podstatným jménem Maíí, ve 

kterých se i nadále setkáváme s variantní koncovkou -y, -10. Tuto 

skutečnost je možné vysvětlit tím, že se jedná o natolik frekventovanou 

lexikální jednotku, u které je variantní koncovka vžitá do takové míry, že její 

nahrazení koncovkou -a, -91 bude probíhat během delšího časového 

období. 

Na druhé straně výsledky výzkumu poukázaly na fakt, že v některých 

ustálených slovních spojení je proces vytěsnění variantní koncovky... 

koncovkou -a, -n prakticky završen ( ve spojení HaM coBceM He AO 

CMex.. .vol i lo koncovku -a, -91 94,2 % studentů a ve spojení yroBop... He 

6bino 82,9%). Souhrnné grafické znázornění dále ukazuje, že v první 

položce volili studenti v 73 % případů koncovku -a, -91 a v 24,9% koncovku -

y, -/o, což potvrzuje první hypotézu. 

Druhá hypotéza - koncovka nominativu plurálu -a, -91 podstatných 

jmen rodu mužského vytlačuje v užívání koncovku -u, -bi - se na základě 

výsledků dotazníku nepotvrdila. 

Jak vyplývá z jednotlivých grafů, ukázala se koncovka -u, -bi ve 

všech částech této položky jako více frekventovaná. 

U názvů profesí se koncovka -a, -91 vyskytla pouze v 23,8 % případů, 

v 76,2% případů volili studenti koncovku -u, -bi. Z výsledků dále vyplývá, 

že u určitých podstatných jmen převažuje vždy určitá koncovka, která má 

relativně pevnou pozici. 
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I v další části této položky převažovala koncovka -bi, -u, studenti ji 

volili v 75,5 % případů. Rozdíl oproti předchozí položce je možno pozorovat 

v tom, že se v zde vyskytla podstatná jména (např. ceicrop), u kterých ani 

jedna z koncovek nepřevažuje, procentuelní vyjádření frekvence jedné 

koncovky se výrazně neliší od frekvence koncovky druhé. Právě v těchto 

případech by se teoreticky v budoucnu mohla prosadit koncovka -a, -n na 

úkor koncovky - t i , -u. 

V této položce volili studenti z celkového počtu 1336 možností pro 

doplnění koncovky v 24,9 % případů koncovku -a, st a v 75 % případů 

koncovku -u, -bl a lze tedy říci, že se koncovka -u, -bl ukázala být 

relativně pevně zabydlená a její vytlačování koncovkou -a, nebude 

probíhat tak intenzivně jak je tomu v případě koncovky -a, -n v genitivu 

singuláru podstatných jmen rodu mužského. 

Všechny zjištěné výsledky je třeba hodnotit se zřetelem ke 

kvantitativně omezenému materiálu, který jsem zpracovával, nicméně jsem 

toho názoru, že i přesto má dotazník určitou vypovídací hodnotu a přinesl 

zajímavé výsledky a zjištění o aktuální situaci v užívání variantních 

koncovek u podstatných jmen rodu mužského. 
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Resume 

Diplomová práce „K problematice užívání variantních koncovek 

podstatných jmen rodu mužského v současném ruském jazyce" se zabývá 

problematikou variantních koncovek jednotlivých pádů podstatných jmen 

rodu mužského v současném ruském mluveném jazyce. 

Cílem diplomové práce bylo uvést ucelený seznam podstatných jmen 

rodu mužského, která připouštějí variování v pádových koncovkách 

(teoretická část) a pokusit se na základě provedeného dotazníku nastínit 

situaci, která panuje v užívání variantních koncovek genitivu singuláru a 

nominativu plurálu podstatných jmen rodu mužského v současném ruském 

jazyce (empirická část). 

Teoretická část, která slouží jako výchozí báze pro část empirickou, 

se skládá ze tří ucelených tématických oddílů. 

První oddíl teoretické části je věnován obecné charakteristice 

gramatické kategorie pádu v ruském jazyce, vymezení tohoto pojmu, dále je 

zde uveden přehled jednotlivých pádů ruského jazyka, stím související 

výklad termínů paradigma a pádové koncovky. 

Dále je v prvním oddílu teoretické části nastíněna problematika 

genitivu a prepozitivu, tak jak k ní přistupují jednotliví autoři a stručně 

srovnán systém pádů ruského a českého jazyka. 

Nakonec se čtenář seznámí se základní charakteristikou skloňování 

podstatných jmen v ruském jazyce, problematikou klasifikace skloňovacích 

typů, resp. přiřazení podstatných jmen k jednotlivým deklinačním typům. 
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Vzhledem k tématu diplomové práce, kterým jsou variantní koncovky, 

je diplomová práce ochuzena o podrobnější a obsáhlejší charakteristiku 

kategorie pádu a skloňování a zaměřuje se na tento problém především 

vzhledem k vytyčenému tématu. 

Druhý oddíl teoretické části pojednává o pojmu variantnost 

v morfologii, zabývá se jejím vznikem, faktory, které ji ovlivňují, klasifikací a 

výběrem variantních forem. 

Třetí oddíl teoretické části poté uvádí přehled podstatných jmen rodu 

mužského, která připouštějí variování v pádové koncovce v genitivu 

v partitivním významu a v prepozitivu v lokálním významu. Dále jsou v tomto 

oddílu uvedeny variantní koncovky nominativu a genitivu plurálu. Tento 

oddíl se neomezuje na pouhý výčet těchto podstatných jmen, nýbrž zkoumá 

užití variantních koncovek vzhledem k jejich funkční charakteristice, stylové 

příslušnosti, sémantickým příznakům. 

Na část teoretickou navazuje část empirická, obsahující 

charakteristiku dotazníku, popis metodologie jeho zpracování a vzory 

dotazníku pro rodilé mluvčí a pro české studenty. Stěžejním bodem 

empirické části je vyhodnocení dotazníku pro rodilé mluvčí, na jehož 

základě bylo možno potvrdit či vyvrátit hypotézy, stanovené v úvodu 

diplomové práce. 

Výsledky diplomové práce: 

Na základě vyhodnocení a grafického znázornění výsledků 

jednotlivých položek dotazníku pro rodilé mluvčí se potvrdila hypotéza o 

ústupu variantní koncovky -y, -to v partitivním významu genitivu singuláru. 

Naopak hypotéza o prosazování se koncovky -a, -n v nominativu 

plurálu podstatných jmen rodu mužského se nepotvrdila. 
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Pe3K>Me 

B HacTOflLqeŇ AunnoMHoŇ pa6oie paceMaTpMBaeTep npo6neMaiw<a 

BapnaHTHbix OKOHHaHi/iíí OTFLENBHBIX nafleweíí UMĚH CYLNECTBMTENBHBIX B 

COBpeMeHHOM yCTHOM pyccKOM H3blKe. 

L4eribK) flunnoMHoíí pa6oTbi 6bino npuBecTM nonHbiíí nepeneHb uMěH 

cymecTBUTenbHbix, flonycKaroiuMx BapnaHTbi B na,qe>KHbix oKOHnaHMax 

(TeopeTunecKaji nacTb) M nonbuaTbCH HaMeTWb cnTyaunK) B 

ynoTpeĎneHMM BapnaHTHbix OKOHHaHwď poflmenbHoro na,qe>Ka 

eflMHCTBeHHoro Mucna n MMeHUTeribHoro na,qe>Ka MHO>KecTBeHHoro Mucna 

UMěH cymecTBUTejibHbix My>KCKoro pofla B COBpeMeHHOM pyccKOM fl3biKe 

(npaKTMHecKaa MacTb). 

B Hanajie flunnoMHOíí paĎoTbi onpefleneHbi uenu i/i r n n o i e 3 b i 

pačoTbi n HaMeMeH MeTOfl pa3pa6oTKM flaHHoíí TeMbi. 

TeopeTunecKaa nacTb, npeflCTaBJíjqjoiiiaa ncxoflHyK) 0CH0By flrm 

npaKTMHecKoíí MacTM, COCTOMT H3 Tpěx TeMaTMnecKux rnaB. nepBaa maBa 

TeopeTMHecKoíí Madn nocBHinaeTCH o6i±|eří xapaKTepucTMKe 

rpaMMaTunecKOM KaTeropnn naaewa B pyccKOM fl3biKe, NPUBOAMCA 

nepeMeHb oTflenbHbix nafleweíí pyccKoro fl3biKa M o6"bflCHflK>TCfl TepMMHbi 

napaflurMa M naflewHbie OKOHMaHna. KpoMe Toro B nepBOíí rnaBe 

TeopeTMMecKOíí nacTM HaMeneHa npo6neMaTw<a poflMTenbHoro n 

npeflJio>KHoro nafleweří n npuBOflyuca MHeHna OTflenbHbix aBTopoB no STOÍÍ 

npo6neMaTMKe. flanee KOPOTKO conocTaB/ieHa CMCTeMa nafleweíí pyccKoro 

n neuJCKoro H3biKOB. B KOHqe nepBOíí rnaBbi xapaKTepn3yeTca CKnoHeHue 

MMěH cyiAecTBmenbHbix B pyccKOM H3biKe, paccMaTpuBaeTca 

npočneMaTUKa KnaccMcjDMKaMnn OTflenbHbix TunoB CKnoHeHua. 
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B b u a y T o r o , HTO rnaBHOíí TeMo í í Aunr iOMHOíí paĎOTbi ^bj i^JOTCR 

BapnaHTHb ie OKOHHAHMA, B pa6oie He NPMBOAUTCFL O6II INPHA« 

xapaKTepucTMKa KaTeropnn naflewa v\ CK/ioHeHna n HacToamaH 

npo6neMaTMKa paccMaipuBaeica uMeHHo c y n ě T O M rnaBHO í í TeMbi . 

BTopaa rnaBa TeopeTUHecKoií nacTu o6cy>KAaeT TepMMH 

BapnaHTHOCTb B Mopcfronomu, 3aHMMaeTCf1 B03HMKH0BeHMeM 

BapnaHTHOCTM M BnMflKJLUMMM Ha Heě CjDaKTOpaMM, np06neMaTMK0ÍÍ 

Kjiaccnc|DMKaL4MM M oi6opa BapnaHTHbix cjnopM. 

B TpeTbeíí maBe TeopeTWHecKoií nacTM npMBOflUTca nepeneHb UMěH 

cymecTBMTenbHbix My>KCKoro pofla, KOTopbie .qonycKaioT BapMaHTbi B 

nafle>KHbix oKOHHaHwax B napTUTMBHOM 3HaneHMM poflmenbHoro n 

MecTHOM 3HaHeHMM npeflno>KHoro nafleweíí. 

KpoMe Toro, npMBOflflTCfl BapnaHTHbie oKOHHaHMH MMeHmenbHoro n 

poflmejibHoro na,qe>Keíí MHO>KecTBeHHoro HMcna. Hacroflinaa rnaBa He 

orpaHMMMBaeTCH T0nbK0 noncKOM 3TMX MMěH cymecTBmenbHbix, HO 

paccMaipuBaeT TaiOKe Mcn0nb30BaHMe BapnaHTHbix OKOHnaHníí c yněTOM 

nx c}DyHKMM0HanbH0ří xapaKTepucTMKM, CTiineBoíí npnHaflne>KHOCTM M 

CeMaHTUHeCKMX OTTeHKOB. 

Ha 0CH0Be~ TeopeTMHecKoií nacin nocipoeHa npaKTHMecKaa nacTb -

aHKeia, HanpaBneHHaa Ha nccne,qoBaHMe HacTOTHOc™ ynoipe6neHHfl 

BapnaHTHbix OKOHMaHMií poflmenbHoro nafle>Ka eflMHCTBeHHoro nucna M 

uMeHMTenbHoro naflewa MHo>KecTBeHHoro nucna. 

3 i a rnaBa coflepwm xapaKTepucTMKy aHKeTbi, onMcaHne 

MeTOflonornn eě o6pa6oTKM M o6pa3qbi aHKeT flna pyccKux M nemcKi/ix 

CTyfleHTOB. TnaBHbíM nyHKTOM npaKTimecKoíí nacTu HBnaeTCfl aHanii3 

aHKeTbi flna pyccKux CTyfleHTOB, Ha ocHOBaHMM Koioporo MO>KHO 6bino 
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noflTBepAHTb unu onpoBepmyTb rnnoTe3bi, npMBeflěHHbie B Hanane 

flMnnoMHoíí paSoTbi. 

1/lTorn AurmoMHotí paĎOTbi: 

AHann3 M rpacfwHecKoe M3o6pa>KeHne UToroB OTAeribHbix CTaTeří 

AHKETBI AFIN pyccKux CTyfleHTOB NOATBEPFLURIM rnnoie3y o BBIXOAE M3 

ynoTpe6neHMH BapnaHTHoro OKOHMana -y, -to B napTMTMBHOM 3HaHeHMM 

poAUTenbHoro naAe>Ka eAHHCTBeHHoro Mucna. Hao6opoT rnnoTe3a o 

pacTymeíí MacTOTHOCTM ynoTpeĎneHna OKOHnaHna -a, -a B MMeHMTeribHOM 

naAe>Ke MHo>KecTBeHHoro Mucna UMěH cyLAecTBi/rrenbHbix My>KCKoro poAa 

He noATBepAMJiacb. 
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Příloha 1 

YBaxaeMbie cryfieHTbi, 
oGpaajatocb K BaM c npocb6oň janojiHWTb HacToniUMfl onpoc, KacaKiujníicn MacTOTHOcrn 
ynoTpeSneHMP BapnanTHbix OKOHHaHMň pofluTenbHoro naae*a eflUHCiaeHHoro HMCJia n 
MMeHiaenbHoro nawewa MHOKGCTBQHHOFO HMCNA MM6H cymecTBUTenbHbix MywcKoro pofla B 
ycTHoň peMH. H cryaeHT neflarorMHecKoro cpaKy/ibTeTa Kap/iosa YHneepcuTeTa n nmuy 
flunnoMHyio paCoTy MMCHHO no 3T0Ň TeMe. OseHb 6naroflapio Bac 3a 3anonHeHMe! 
LukáS Bůhm, NJ/RJ. 

npMMenaHHe: Onpoc 3anojiHHTeTe tok, imk Bbi rosopMTe b o6mxoahom 
oSuteHMM. 

Umo Bbi npeůcmaesweme nod mepuunou eapuaHmHbie oKomanutt? 

SMufouýut ftfsux-
Kaxue eapuaHmHbie OKOHuamia UMĚH cymecmeumenbHbix 

-Z£7 - f f l -ep-i-- ; to i• -omJ 

KaxuMu eapuaHmHbiuu OKOHWHUSIMU J3binonb3yemecb e 06UX0DH0MJ)6U^HUU?^ -fčiSj 
U-

A) fíonojiHume nočxoůnmee no Bawouy MHOHUIO OKOHVANUE: 

1. poflvrrenbMwň nafleat 

BbtnKTb MadK̂ , noecxb cwpK̂ , norpusTb caxapxy, 
MHoro T B o p o r & < H e ^ x B a m c a nectáfc-.HeT M y c o p O M e H b MHoro CHerťfc-, Ta pa rno 6 y r b O H ^ -

Ao6aBirrb ropox&rMa/io/j)KeM#? 
MHoro uiOKonaflCi, flonurb 6eH3MH<2< M a n o CeroHGr, xycoK >Knp&-, TapenKa xapTOitien.-^r 

floCaBMTb kpomA- MHoro nbfl̂ (néfl), 
floriMTb nuMOHaA.^-, GyTbijiKa c o K ^ M a i u r a Har^naň), Bb inun. c a M o r o H Ó ^ Ďyrbíma KOHbHKA-
flo6aBHTb yxcycA-, icuno MecHo tó^ noConb iue x p e H & r noMeHbuje H3kjm.^ 

Bbintrn. , noecxb cbipjč, norpbOTb c a x a p c a x a p ^ r He o c r anocb , 

0 y H T Méfl.^r, KynMTb T a C a x O H n onpocnn c y n . 4 ; Macca H a p o f l ^ He xsaTaer nyK. Í ? r 

H3M COBCCM He RO CM6X &7"c6líTb c TOJIK U, y r o8op .& -He 6blílO. 



no nocneflHMM CT3TMCTMH6CKHM flaHHbíM npoM3BQflCTBo caxap.̂ B Haiueít OĎnaCTU B03pocno 
HaflBe TbICflMM TOHH. 
y TE6N caxapfl^He otrra^ocb? A TO y Měna Becb KOHMMÍICS. 
Ha/á* (naň) xoMeujb? C yflOBonbcrBueM eunnn 5bi MaiuKy ropnwero KpenKoro MaJ^c /IMMOHOM. 
Jlioflu ycnenu BbiSewaTb wa ROU.QS RO ero paapyiueHUfl OT y,qapoB cnnbHeííiuero 

3eM/ieTpnceHMn. 
CTpaHHO, MTO Tbi flo MeHn He fl03B0Hnnca, n BMepa secb fleHb He BwxoAnna M3 flOM.í?r* 

B BenuKočpKTaHUM M a HeK0T0pwx flpyrnx crpaHax Monoflbie TIIOAH B 6onee paHHeM B03pacie 

yXOflST M3 FLOM HTOĎbl JKMTb CaMOCTOflTeribHO. 

nocMOTpea Ha Macw, OH npn6aBnn m a ř . - , 

O Moeň moĎMMOň rpynne "flaito CTpeííTc" ywe HecranbKO neT HM c n y x ^ , HM nyx/jt. 
CKONBKO MO>KHO Te6e roBopwTb, He Cepu MOU Beii|M 6e3 CNPOĈ ! 
flaeaíi BbinbeM c Mopo3a naňK^.. - MoxceT, /íyniue HeMHoro KOHbflHK̂? 

2. HveHMTenbHbiH naflejK 

Ha nocTOHHHyio pa6oTy TpeGyioTCH: TOKaptťraiecap/̂ -KOHcrpyKTop&r-
npo«$;eccop(2-rflnpeKTop.<?r0erbflLijep/?r" 
peAaKTopé̂  neKap̂-MHCTpyKTop.í?í* 
apxnTeKTopAtr ryoiapÁ̂ -MaicnepÁ̂ --

BepxLuv\ HHSÍi-pyccKoii Ky/ibTypbi, TMnoBbie florosop^ Ha pa3pa6oTKy CJIOWKWX HHTepHeT 
caiiTOB, LteH3opí>t--pa3peiiinrn noKa3 (f>nribMa, cnpoc Ha c«nap/Z. 3HaMMTenbHo npeBocxoflm 
npeflno>KeHMfl, noflflenbiBaTb nyxoie nonepKÍ̂  3anpemeHo, norpaHUHHbie nepexoÂ peHHwe 
6pofl6tr aBT0p.̂ -H0B0ro npoeiaa, arrreKapí<< ofisrrb npcrrecTOBann, 6opÉO WXHOVÍ POCCMM, 
npoflaioTCfl HOBbie 6YXIBFL03EP̂  MopcKMe nopxfc POCCMM, CNOHOBBIE XO6OT£4-
npoM3aoflCTBeHHbie uexfi-; KpynHGŇLUMe ceKTopíJr MMp0B0M 3KOHOMMKM, KAHMKY/IBI M omycK.<?r" 
neTHMe M 3MMHMe Mecnué/, roflét- BoňHbi, ujHMLien.̂  c canaroM, xneB!<?-Anq CBMHEŇ, 
nonyTOĤ- M flpyrvie síJxfceKTbi TOHupoBaHus, KUTaíícKMe Beep&<-

5) Cnoea, cmoamuo e CKOČKSX, nocmaebme e HymHyto nadwKHyio cpopuy. 

Ee KopoTKMe (Boroc f̂f̂ ébínM rnaflxo 3aHécaHbi. 

Bo BpeMfl KOHUEPTA rpynnbi 'TIMHK Onoňfl" cyeny oceemanM uBe-mwe (npo>KeKTop n násep). 

no-MoeMy, ĎJioHflMHKaM 6o/ibiue Mflyr CBeT/iwe • 
Bbi sHaeTe, HTO (moiíiep^̂ ^̂ B^ooycoB n MapujpyTOK nonynaiOT HaMHoro 6o/ibwe, neM 
yHMBepeMTeTeKMe CnoueHT M npoctjeccop)^'^/1^?^. HpP ĵ̂ C-COjl̂ CL ? 



Příloha 2 

yBawaeMwe CTyqeHTbi, 
očpaaiaiocb K BBM C npocbĎoň aanonHHTb HacTOsujnň onpoc, KacaioujHiícfl HacTOTHOcrn 
ynoTpeSneHMfl BapnaHTHbix OKOHMaHufl po/jHTenbHoro nanexo efluHCTBSHHoro HHcna n 
MMeHinenbHoro nafleno MHOttecTBeHHoro Mucna MM6H cyLuecrBUTenbHbix MyxccKoro pofla b 
ycTHOíi peMM. fl crryfleHT neflarornnecKoro (paKynbTeTa KapnoBa VHmBGpcvíTsts M nnujy 
AHrtnoMMyK) paSoTy HMCHHO no 3TOŇ TeMe. OneHb 6naroflapio Bac aa 3anoriHeHue! 
Lukáš BOhm, NJ/RJ. 

RIPMMQHAHME: Onpoc 3anoJiHMTeTe TaK, KSK Bbi roBopme B OĎMXOAHOM 
061140HHM. 

4mo Bbi npedcmaenxeme nod mepuuHOM eapuaHmHbie OKOH^BHUR? . 
fau) OCCKIclhu^, ^^(W^juuaJL. fco^oji^y 

KaKue eapuanmHbie OKOHVSHUR UM6H cymecmeumenbHbix Myxcxoso poda Bu 3Haeme? 
<?.h- M t , ~\J\ ( c o t v a ^ C íxya^y / ) 

h 

KBKUMU EAPUANMHBÍMU OKOHVAHUBMU Bbi nonb3yemecb e O6UXOÓHOM oGmenuu? 
\0Í'h. A0 1 -(Oj Juj ftCMdp-fffl -

UJ iwuutjfw - ^O^^itrKozl 

V -ÍZ? ( t ^ f f l ) ú 

A) fíonoiiHume nodxodumao no Baiuouy MHOHUIO OKÓHtaHue: 

Ufl. UUf- *<I _ 

- ^juJUU> -

1. poAHTenbHbíM naae* 
BwnuTb MaňK̂., noecrb Cbipdj, norpwarb caxapiĉ , 
MHoroTBopor(\, HêoxBaTra.necKtt.,HeTMycopA, oneHb MHoro CHer.Q, Tapenxa SynbOHfl., 

flofiaBMTb ropoxa, Mano AweMÍÍ., 
MHoro ujoKonaflCl, flonmb 5eH3nHQ,, Mano 6eT0H.f\, KycoK *upS, TapenKa KapTocpen-̂  
flo6aBMTb KpeMU, MHoro nbfla.(nSfl), 
flonmb /íMMOHaflíA, CyTbuiKa COKA, naaiKa MaA(Matf), BbinuTb caMoroHQ., SyrbuiKa KOHbflKM, 
floCaBMTb yKcycfl, Kuno HecHOKfl, noGoribiue xpeHÍ<\, noMSHbwe nawMUL, 
BbinuTb Ma)C(Hafl), noecTb cwpft, norpbi3Tb caxapPI, caxap̂ , He ocianocb, 
cpyHT MSflQ.. <ynmb TaCaK.̂, OH nonpocnn cyrtó., Macca Hapoflč\, He xBaiaeT nyK.CV, — 
HaM coBceM HB flo CMexA, cCutb c Tonx U., yroBopív̂He 6bino. 



no nocneflHMM CTaTUCTUHecKUM AaHHWM np0H3B0flCTB0 c a x a p ^ B Haujeň o6nacru B03pocno 
HA ASE TWCBWM TOHH. 
Y TE6N caxap^. He ocianocb? A TO y MeHH Becb KOHWUNCA. 

WatC^MaŇ) xonemb? C yAOBonbCTBueM Bbinn/i 6bi Mawxy ropanero xperiKoro HAVÍŘE TIHMOHOM. 

JIIOAH ycnenu Bbi6e>KaTb M3 AOM t w AO ero pa3pyujeHnn OT yAapoB CM/ibHetiiiiero 

seMneTpflceHMíi. 
CTpaHHO, HTO Tbl flO MeHfl He A03BOHMJ1CH, R BMepa BeCb fleHb He BblXOAU/ia M3 AOMÍVr" 

B BeriMKoCpHTaHHM n B HeicoTopbix APyrnx crpaHax Monoflwe nroflH B 6onee paHHeM B03pacre 

yXOflHT M3 AOMft., HT06bl JKMTb CaMOCTOHTe/lbHO. 

ILOCMOTPEB HA sacbi, OH npn6aann UJAR -̂. 

O Moeíi HKD6HMOÍÍ rpynne "flaíio CTpeiVrc" ywe HecKonbxo ner HM cnyx^., HM flyx>j.. 

CronbKO MOJKHO Te6e roBopMTb, HE 6epM MOM BEU4M 6e3 cnpoci^.! 

flaBaň BbinbeM c Mopo3a MaňK^,. - MOJKBT, nynuje HeMHoro KOHbHMKkJ? 

2. MMeHMTQJIbHblM naflOJK 

Ha nocTOAHHyio pa6oTy Tpe6yioTcsi: TOKapU, cnecap.U, KOHCTpyKToprV 

npocj3eccopí?<AMpeKTopev, cfie.nbALuep.0-, 
peflaicropJn, íienapU, MHcrpyicrop.10, 
apxMTeKTop.t\, rycnnpt), Mannepí)). 

BepxLf M HM3tí| pyccKOM Kynbrypbi, TunoBbie AoroBopbJ Ha pa3pa6oTKy cno>KHbix MHTepHeT 
caflTOB, ueH3opbl paspeuimiu noKa3 cfrunbMa, cnpoc Ha CKnâ X SHanuTenbHO npeBocxoAMT 
npefl/iojKeHMA, noAAe/ibiBaTb wŷMe nô epi<M sanpemeHO, norpaHMHHbie nepexoAb-l, penHbie 
6poflLt, aBTopb( HOBOTO npoeiaa, anieicap.̂  onnTb npoTecTOBanM, 6opW K»KHOM POCCMM, 

npoAatoTca HOBbie 6y/ibA03epbJ, MopcKMe noprb| POCCMM, cn0H0Bbie XO6OTW, 

np0M3B0flCTBeHHbie yexfl., KpynHeňwue ceKropt| MMPOBOM 3KOHOMMKM, raHMicy/ibi n crrnycKA, 
neTHMe M SMMHMC Mecnnlo|, rofl.TT BOMHU, UJHMue/iM c canaTOM, xneBfíl Ana CBMHeň, 
n0JiyT0H()\ M ApyrMe A^EICRBI TOHupoBaHMfl, KMTaňCKMe Beepbl. 

B) C/ioea, cmonmua a CKOÓxax, nocmaebmo s nywHyto nadejKHyio cpopMy. 

IbonoCbl 
Eě KopoTKMe (BOJIOC) 6bijiM maflKO saMécaHbi. 
Bo BpeMn KOHqepTa rpynnw 'TIMHK <t>noiíA" cqeHy OCBEIYANM UBeTHbie (npoKeiaop M na3ep) 

no-MoeMy, 6/ioHAMHKaM6onbuie MAyT cseT/ibie (TOH).ÍTVP^01- 1 

Bbi 3HaeTe, HTO (ujotJJBp)!...!.... aBTo6ycoB M MapmpyTOK nony^aioT HaMHoro 6oíibtue, veM 

yHMBepcMTeTCKMe (AoueHT M npocfceccop) ? 
í j / ^ ^ r v c r L / (A- Ivjux^etOji^^ 



Příloha 3 

yscDKaeMbie cryfleHTbi, 
oSpaiuaKicb K BSM c npocbfíofl 3anonHMTb HacToamníi onpoc, Kacaioujnňcn H3CT0TH0CTH 
ynoTpe6neHnq BapnaHTHbix OKOHMaHMÉi poflMTe/ibHoro naflê a eflMHCTBeHHoro MMcna M 
MMeHwrenbHoro nâ ê a MH0«ecTBeHH0r0 Mucna MMSH cyujecTBMTenbHbix MyrccKoro poAa E 
ycTHoň peMM. řl cryfleHT rieflarorviMecKoro (fcaKynbTeTa KapnoBa YHusepcuTeTa H nrnuy 
flHnnoMHyio paSoTy MMeHHO no STOK TeMe. OneHb 6naroAapio Bac 3a sanoriHeHne! 
Lukáš Bůhm, NJ/RJ. 

npMMesaHMe: Onpoc 3anojiHHTeTe TaK, xax Bbi roBopuTe B OSMXOAHOM 

oSu^eHMM. 

Umo Bbi npedcmaenneme nod mepmHOM eapuaHmHbie OKOHHBHUP? 
(bviJLLOHUWcrrU, IWMjvjMMAUA^ í OMWJJ AAýZMÁJL^ 

(vouéct) (flyx WHWMLUJ . Hmfitp dilohxčmmjl^ 

ýútíuiuMi PM tidJJbitoiLUM dya / . t U fl.o. 

Kaxue eapuaHmHbie oKOHvanun UM6H cmíecmeumenbHbix Myxcxoao poda Bbi 3Haeme? -v 
cIn. -y ($ MCy} ( 6 Po. -Cl ( HjzfiOMi) 

-e- r / MÍe>) ($ 7(f ( w á , , ) 

KawMu EAPUAHMHBÍMU OKOH^BHUFMU Bbi nonbayem&es3 OČUXOÓHOM očutenuu? 
t o, -u 
Pa -0/ (l0M*f- ^ 'rtúi 
A) fíonoiiHume nodxodmu,ee no Bauieuy mhohuio oKomam/a: 

1. pOflMTCJIbHblM naflOK 

BbinuTb naňK^, noecTb CbipK^ř, norpbisTb caxapx^!, 

MHoro TBopor̂ , HefloxBarKa necx£J/,HeT Mycop(£, OMEHB MHOTO cnerť̂ , TapenKa Synbon^ 
flo6aBMTb ropox£, Mano AweM/J-, 
MHoro ujOKO/iafl^,, flonuTb 6eH3MHí2-, Mano 6eT0H..., Kycox wupí^, TapenKa KapTO$en 

AočaBMTb KpeM^/, MHoro nbfl^néfl) , 

AonMTb NMMOHAFL̂ ,, CyTbinKa COK#, naujKa Mâ (Maň), BbinuTb caMoroiv.., 6yTbinKa xoHbsiKí̂  
AoCaBMTb yKcyc^f, Kuno wecHOK^, no6onbwe xpeH^., noMeHbuie M3KJMÍ^ 

BbinuTb HaK?(4aťi), noecrb Cbip^., norpw3Tb caxap^., caxap^, He ocranocb, 

0ym- MéA^., KynuTb RAČAXJ., OH nonpocnn cyn(^., Macca HapoA^., HE xBaTaeTnyK.^, 

HaM COBCSM He AO CMex#, cSviTb c Tonx U., yroBopÍj/He 6wno. 
d 



no nocjieflHMM cra-racTHMecKMM flaHHbíM np0M3B0flCTB0 c a x a p ^ B Haiueíi ofinacTU B03pocno 

Ha ABe TbICflMM TOHH. 
y Te6n caxapj^ HB ocranocb? A TO y MeHH Becb KOHMunca. 

Ma^nafi) xoMeujb? C yAOBOJibCTBuewi Bbinnn 6bi Hawxy ropflHero xpenicoro MajJ^c ÍIMMOHOM. 

/Ikjam ycnenu BbiCexoTb M3 AOM U ao ero paapyweHuq OT yAapoB cnnbHeňujero 

seMneTpnceHMH. 
CTpaHHO, MTO TW AO MBHfl He AOSBOHM/ICH, Q B^epa Becb Aenb He BbixoAnna MS a o m ^ " 

B BeriHKoSpMTaHnn M B HexoTopbix Apyrvix crpaHax Monoflbie /IIOAM B 6onee paHH€M Bospacre 
yxOAST M3 AOM^, MTOĎbl KMTb CaMOCTOHTQJlbHO. 

nocMOTpeB Ha Macbi, OH npn6aBM/i mař.?/. 

O Moeň ntoSuMoii rpynne "flaite CípeiiTc" ywe HecxonbKo /ieT HM cnyxU., HU flyx.V. 

CKonbKo MOJKHO Te6e roBopmb, He 6epn MOM semu 6e3 cnpoc^.! O v 

flaBaií BwnbeM c Moposa vaňKtj.. - MoweT, nyMiue neMHoro KOHbflMK^? 

2. MMeHMTejibHbiii naf le* 

Ha nocTOHHHyra pa6oiy TpeOyioTCfl: TOKapří, cnecap.M, KOHCTpyKTop̂), 
npo$eccop<̂ , Anpeiaop/̂  cpenbflujepf) 
peAaiaopiQ, nexapî , MHcrpyKropẑ  
apxwTeiaopťl, rycnsp£>, Maxnep ř) 

BepxW M HM3M pyccxofl KyjibTypw, "rvinoBbie floroBop^) Ha pa3pa6oTxy cnowHbix wHTepHeT 
caňTOB, L(eH3opp pa3peuinnu noica3 cpuribMa, cnpoc Ha cicnaA/13HaMMTejibHo npeBocxoAMT 

npeAnoweHusi, noAflSJíbiBaTb Hy*wie noMepK-M sanpetueHO, norpaHMMHbie nepexoAÍ} peHHbie 
6poAA, a B T o p ^ Hoaoro npoeiaa, ameKapW. onqTb npoTecTosann, 6op/7 «>KHOM POCCMM, 
NPOAAIOTCFL HOBWE 6yjibA03eptf), MOPCKMB NOPTF) POCCMM, CNOHOBBIE XO6OTÍD, 
NP0M3B0ACTBEHHBIE UE)^, KPYNHEŇUJME ce iaop / } MMPOBOŇ SKOHOMMKM, KAHMKY/IW M OMYCKÍ̂ , 
NETHME M 3MMHMO MECAIĴ P, roa.fí BO&Hbi, LUHMUEJIU- c canaTOM, XNEB/) ÂFL CBMHeti, 

nonyroH(í) M APyrwe 3<$i$EKTBI TOHMPOBAHMS, KMTAŇCKME AEEPFLL 

6) Cnoea, cmonmuo e cxočxax, nocmaebme s HyxHyio nad&KHyio cpopuy. 
éoAoofí 

ES KopoTKMe (Bonoc) 6biriM rnaAK0 3a4ěcaHbi. 

Bo BpeMn KOHuepra rpynnbi TIMHK OnoííA" cyeHy ocaeî ann UBeTHbie (npoxceicrop M 

no-MoeMy, SnoHAMHKaM 6onbwe n̂yT cBemue (TOH).. 
(1WHOS 

Bw 3HaeTe, MTO (ujocfcepf̂ f̂ aBToeycoB M MaptupyroK no/iynaioT HaMHoro 6o/ibaie, neM 
yHMBepcMTeTOKMe (AOueHT M npocpeccop).. ij/.P.ywVP...M....(If.OýQlCUpd^ 
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yBâ aeMbie crryfleHTbi, 
o6pamaiocb K BAM c npocbCoň sanonHHTb HacTonuLiMA onpoc, Kacaraaiuňcn M3CTOTHOCTH 

ynoTpe6neHHR sapnaHTHt>jx OKOHHaHMň poflwreribHoro naflewa eflMHCTBeHHoro Mucna M 
uMeHKTeribHoro naAewa MHO>KecTBeHHoro nucna MMSH cymecTBMTe/ibHbix MyxccKoro pofla B 

ycTHoň pěnu. ř l cryfleHT neflaroruMecxoro cfiaKynbTeTa KapnoBa yHHBepcmeia n nmuy 

flunnoMHyio paCoiy MMBHHO no 3T0fl Teve. OneHb CnaroAapio Bac 3a 3anojiHeHMe! 

Lukáš BOhm, NJ/RJ. 

RIPUMEHAHME: Onpoc 3anonHMT6Te TaK, KSK Bbi roBopme B O6HXOAHOM 

O6IUOHHM. 

WWI I I^UUWHIUWIJIVI / IV MVV lUWj/inMi rvin WU^UWIIIIIIIWIW Vltwn I w n U / l • 

KBKUO eapuaHmHbie oKOHuanua UMĚH cymecmeumenbHbix MyxcKoao poda Bbi 3Haeme? 

KSKUMU EAPUAHMHBÍMU OKOHWHUHMU Bbi nont>3yemecb e O6UXOÓHOM očmenuu? 

A) flononHume nodxodstui.ee no Bauieuy mhohuio OKOHnanue: 

1. poAHTBUbHbiA nafle* 

BbinuTb MaňK̂ ., noecrb cbipK̂ , norpyaxb caxapx̂ , 
MHOTO TBOpor.f l r , H e f l o x B a T K a NECKÍR.HeT M y c o p č 2 < ONEHB MHOTO C H E R ^ T a p e m a 6 Y N B O H ^ 

Ao6aBMTb ropox. Af Mano A»eMi3k 

MHOTO ajoKonaAá̂  AonwTb 6eH3HH..., Mano 6eT0h A< Kyco* xaipíž̂  Tapenxa Kapioíencř-, 
AO6ABMTB KPEM.IV MHOTO NBAJ^NĚA), 

Aonmb nuMOHaA..., 6y-rbinica COK&, Mamra BbinwTb caMoroH..., 6yTwnKa KOHbPKÍ?, 
Ao6aBHTb yKcyc.ír, KMHO HECHOKA-; noSonbiue xpeĤ rnoMeHbme n3raM í̂" 
BbinwTb na^Maň), noecrb Cbip£< norpb)3Tb caxapcaxapířr He ocianocb, 
(fiym- Mér\(tr, xynuTb Ta6aK..., OH nonpocun cyn..., Macca H A P O A ^ He XBaTaer nyK^ 
naM coBceM He AO CMex#fc6nTb c TonK ij., yrosop/̂ ne Sbino. 



no nocneflHMM CRATMCRMHECKMM FLAHHWM nponaaoflCTBo caxap A- B HAWEM 06 / iac™ Bospocno 

Ha flse TbICflMU TOHH. 

y Te6fl caxap^ He ocranocb? A TO y ueHq Becb KOHHM/ICA. 
Maii- (naň) xoneiub? C yfloaojibCTBueM Bbinn/i 6bi wauiKy ropsmero KpenKoro nafcc /IMMOHOM. 
JlioflM ycnenu Bbi6e>KaTb H3 aonfis ro ero paapyiueHMn OT yjaapoa CM/ibHeiiwero 
3eM/ieTpnceHMfl. 
CTpaHHO, HTO TU flo MeHfl He A03BOHnncn, n Bnepa secb fleHb He Bbixofluna M3 AOM .^ 

B BejWK06pnTaHMM u B HeK0T0pbix flpyrnx crpaHax Monoflbie nwflM B Sonee paHHeM B03pacrre 

yXOAHT M3 flOMÍt, HTOĎbl JKMTb CaMOCTOflTenbHO. 
FLOCMOTPEB HA nacbi, OH NPN6ABNN MAŘ.... 
O Moeň XHOSMMOM rpynne "flaňa CrpeňTC" y * e HecxcribKO neT HM cnyxA, HM AyxA-. 

CranbKO MOJKHO Te6e roBopurb, He 6epM MOM BEUJM 6e3 cnpocZÍH 

flaBaň BbinbeM c Mopo3a MAŇK̂ . - MOXBT, ny^me HeMHOro KOHWIHK̂-? 

2. MMGHMTFINBHWM n a f l e * 

Ha nocrosHHyio pa6oTy TpeCyKrrcn: ToxapW, cnecap.Éf, K0HcrpyKT0p<!, 
npoc^eccopflr, flupeKTopíL-, cf>enbflujep(2<' 

peflaiaopbl, nei<apfc<, MHcrpyKTopííV; 
apxHTeKTopíl, rycrapfí. Mawiep.M. 

BepxU. M HM3M pyccKofi KyribTypbi, TMNOBBIE floroBoptí/ Ha paapaSoTKy CÍIOKHUX MHTepHeT 

caťiTOB, L|eH3optf. paapeiuMnM noxaa (fcnnbMa, cnpoc Ha CKnaflfc 3HaMMTenbHo npesocxoflWT 

npeflnoweHMs, no/weribiBaTb Mywue noHepxA' 3anpemeHO, norpaHMMHwe nepexofl.f?, peMHbie 

6pofl.?., aBToptí Hosoro npoexra, arrreKapU. onaTb npcrecTOBa/IM, 6op... KJ»Hoň POCCMM, 
npoflawTCfl HOBbie 6ynbfl03ep.&, MopcxMe noprfcí POCCMM, cnoHOBbie xoócrr.ťf, 

npOM3BOflCTB6HHbie UeX.á-, KpynHeříUJMe CeKTOpd̂MVipOBOM 3K0H0MMKM, KaHMKynbl M OTnyCKÍV 
neTHMe M 3MMHME MECFLU#, rofl.W BOŇHW, iiiHMuená c canaTOM, X/IESA^Ana CBWHCÍÍ, 
nonyroHÍ/! M flpyrae 3<t)c}5eim>( TOHKPOEAHMH, KvrraňcKMe s e e p A r ' 

B) Csioaa, cmoamue a cxoÓKax, nocmaebme e HyMHyn nadoMHyio (popMy. 

Eě KopoTKne (sonocjžuíft i 6bmn rnaflKO 3aMécaHbi. 

Bo BPEMFL KOHuepra rpynnw "FIMHK Onoňfl" cqeHy ocaeaiann UBETHBIE (npoweiaop M Jia3ep) 
HjurviMtfojpc. o 
no-MoeMy, 6noHflMHKaM 6onbiue Mflyr CBeTnwe (TOHJ . ÍC?*^ 

Bbi 3HaeTe, HTO (iuo(T)EP>í̂ j?̂ FEBTO6YCOB M MapnipyTOK nonynaioT HaMHoro Sonboie, NEM 
yHmBepeMTeTeKMe (floqeHT M r i p o c f e c c o p ) ^ ^ ^ " . . M .ZJI&F&FFY**-
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3. 

YBajKaeMbie (nyneHTbi, 
o 6 p a m a i o c i K B a M c n p o c b 6 o f l 3ano j iHHTb HacTOHii iHft o n p o c , K a c a i o u m ň o i H a c T o n i o c T H yno rpe&neHHJ i BapHanTHwx 

OKOHMaHHfi poiurrejTbHoro nMe>Ka eaHHCTBemioro HMC.ia H HMeHHTWibnoro n a a e w a MHOžKCCTBemioro >wcna HMÍH 
CYMCCTBHTEJN.iuJx M y x c c K o r o p o a a B y c T i i o i t p e n n . JJ CTYACHT n e a a r o r H H e c K o r o ({JAKYJIBTRRA Kap j iOBa y H H B e p c H T c r a 

H n n u i y flHiuioMHyio p a 6 o T y H M e m r o n o STOR TCMC. O i e H b 6/ iaro.napK> B a c JA 3 a n o j i H e n n e ! 

Lukáš BOhm, NJ/RJ. 

HpHMeMďHiic! O n p o c 3anoniiHTeTc TUK, KaK B b i roBopirre B OÓIIXOUHOM OGIUCHHII. 

Umo Bbi npedcmaanaeme nod mepuuHOM eapuaHmHbie OKOHvaHun? 

jWW l fV^^fr / 

^ . V. ^^CCV/U 

Kai<ue eapuaHmHbie OKOH^QHUR UMSH cymecmeumenbHbix MyxcKoao poda Bbi 3Haeme? 
fy; . - x 
/ILw n > „nu.}. ; — 6-c - ) ~ <•«-

KAXUMU eapuamvHbíMu OKOHvanumu Bbi nonb3yemecb a OSUXOÓHOM O6LU,QHUU? 

Jt- fr^OtjaeA JUHK> - A . H - Jt • - g ~ rO 

• , ext•vafnf) 
A) fíonojiHume nodxodftw.ee no Bauieuy MHOHUM OKoHvaHue: 

1. POAMTGJIBHBIIT NAFLE* 

BwnuTb MaňK̂., noecxb cbipiĉ ., norpw3Tb caxapx̂ , 
MHoro TBopor.^r, HefloxaaTxa necK.^.HeT Mycop "V, oneHb MHOTO cHer ít., TapenKa ĎyribOH^r, floSaBUTb 

ropox.íV, Mano /ptceM.*?-., 
MHoro ujoKonafl.̂ ., flonuTb 6eH3HH.*-., Mano 6eT0H«-., xycoK JKup.̂ :, TapenKa KapTocpen*, /jočaBMTb 
KpeM.4r, MHOTO nbfl.«-. (nea), 
flonuTb nuMOHaflA-, ĎyTbinKa COKÍV, qaujxa na/: (Hafl), BbinuTb CAMOROHÍF, ĎyTbinKa K0HbflK.«-, 
fločaBMTb yKcycířr, Kuno necHOKA, noSonbLue xpeH.^r, noMeHbLue h3iom^, 

BbinuTb 4a«?(HaŇ), noecrb c u p A , norpwarb caxapX, caxap'?- He ocTanocb, 

ctyHT MéflA, KynuTb TaCaKfr, OH nonpocnn cyn.̂ r, Macca Hapofl.̂ , ne XBaTaeT nyK.«?r, 

HaM coBceM He flo cMex.̂ r, cSuTb c rom/l., yroBop.<?r He 6bino 

no nocneflHMM cTaTMCTMHecKMM flaHHWM npon3Bo«cTBo caxap.^r B naujeň o6nacrii so3pocno Ha flBe 
TUCSMM TOHH. 

y TeSd caxap^ . He oc ranocb? A TO y MeHH aecb KOHHMncn. 
4aW (Haň) xoneujb? C yfloao/ibCTBueM Bbinnn 6w Maujxy ropsnero KpenKoro Ma^r c nuMOHOM. 

JlK>flM ycnenu BbióewaTb M3 ero pa3pyiueHHfl OT y^apoB cnnbHeňuero 3eMneTpaceHMfl. 



CTpaHHO, 4T0 Tbl flO MeHfl He A03BOHW1CH, H BHepa secb AeHb He BblXOflMna H3 aOMp-. 

B BenuKo6pMTaHMM M B HeKaropbix flpymx crpaHax Mo/ioAbie nraflu B 6onee paHHeM Bospacre yxoasrr ns 

AOM.*<, MTOĎbl >KMTb CaMOCTOHTeflbHO. 

RIOCMOTPEB Ha Hacbi. OH npučaBun LuarX 

O Moefl nio6nMoň rpynne "flaňa CrpeňTC" yx<e HecKO/ibKO neT HM cnyxrj., HM ayx^J.. 

CnoribKo MO)KHO Te6e roaopuTb, HE 6epw MOU BEIYN 6E3 cnpocf?-.! 

flasafl BbinbeM c Mopoaa MaiiK.̂ .. - MoweT, /íy^me HeMHoro KOHbflMK..1}? 

2. HMBHMTSJlbHblM naABM 

Ha nocTOflHHyK) paĎOTy Tpe6y«Tcn: TOKap.̂r, cnécap*-., KOHcrpyKTop̂  
nptxpeccop̂ , Anpetrrop.a-, (p̂ /ibALLiepfr<, 
peAaVop**-, nexapM, MHorpyicrop**-, , / / 
apxKTeKTop*, rycnspfír, MaKnep?v. 

i 
* „ t 

Bepxív M hh3H pyccKoň tcyribTypbi, TunoBbie AorosopK Ha pa3pa6oncy cnwKHbix MHTepHeT caflTOB, ueH3op«-
pa3pemnjiM noKa3 cfcwibMa, cnpoc Ha emanu-. 3Ha4HTenbHO npeBoexoAMT npennoKeHna, noAAenbiBarb / ' ' ' , Hyxwe no4epK.<* 3anpemeH0, norpaHMHHwe nepexoAte, pesHwe Ďpoflírí, aBroprfr HOBOTO npoeicra, 
arrreitap.if- onsiTb npoTecroBanM, Soptt- KHKHOŮ POCCMM, npoAatoTcsi HOBbie 6ynbA03ep*V, MopcKMe nopifv 
POCCMM, cnoHOBbie XOĎOTIK-, 

I I I 
NPON3BOACTBEHHBIE Liex.̂ r, xpynneíliuMe ceicropřv MMPOBOÍÍ 3KOHOMHKH, xaHMKynbi 11 OTnycKfír, NETHME M 

/ i . . i ' 3MMHMe Mecaučv, roÂv soŇHbi, WHMijeii*- c canaTOM, xneBfV Afin CBnHeň, nonyTOH«< n npyrue scpcpeicrbi 
TOHMpOBaHMfl, KMT3MCKMe Beep̂ -. 

5) Cnoea, cmonmua e cKOÓxax, nocmaebme s nyiKHyto nadějným tpopuy. 

t e KopoTKMe (eo/ioc) 6bmM maflKO sanécaHbi. 

Bo BpeMq KOHLiepra rpynnbi 'TIMHK <J>noť»A" cqeHy ocBeiuann UBETHBIE (npowetcrop M na3ep 
hr 
no-MoeMy, SnoHAMHKaM Bonbwe nflyr CBembie (TOH)..<Tí?.K"t' 
Bbi 3HaeTe, 4TO (wotfcÉP Í̂̂ T.?' aBTo6ycoB M MapiupyTOK NONYHAWT HaMHoro 6o/ibiue, neM YHMBEPEMTETEKME 
(AOQEHT M npocpeccop) .. fír ? 


