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Genetická klasifikace jazyků je velmi starým tématem lingvistiky. Jedna 

z nejranějších prací pochází z roku 1610 od J.J. Scaligera, v níž uspořádal 

evropské jazyky do 11 skupin. Hlavním impulsem pro srovnávání jazyků se stává 

až století osmnácté: Hiob Ludolf (1702) se věnuje semitským jazykům, Phillip 

Johann von Strahlenberg (1730) jazykům Ruska, Wiliam Marsden dnešním 

bantuským jazykům a jazykům Madagaskaru (Maho, 1999) a Kateřina Veliká 

pověřuje P.S. Pallase (1786-1789) srovnáním základní slovní zásoby (285 slov) 

světových jazyků a jejich uspořádáním (200 jazyků). Pallasova práce začala 

vycházet stejný rok, kdy Sir Wiliams Jones jako první před vědeckým fórem jasně 

formuloval tezi o genetické příbuznosti sanskrtu, řečtiny, latiny, keltských jazyků, 

gótštiny a perštiny (Ruhlen, 1987). Třebaže do konce 18. století byla většina 

jazykových rodin již objevena, až teprve v následujícím století se zkoumání 

klasifikace jazyků přesunuje na akademickou půdu. 

19. století etablovalo tzv. komparativní (Rasmus Rask, Franz Bopp) a 

historickou lingvistiku (Jakob Grimm). Lexikum jakožto stěžejní srovnávací 

materiál do konce 18. století bylo postupně nahrazeno gramatikou. Srovnávací a 

historická jazykověda začala pro posouzení příbuznosti jazyků používat 

především morfologických a fonetických systémů. V druhé pol. 19. století zavedla 

do lingvistiky přísně vědeckou metodologii. Základní poučkou mladogramatiků1, 

se stala teze o nevyhnutelnosti fonetických zákonů: „v hláskovém vývoji 

neexistují žádné výjimky“ (Černý, 1996). Ačkoliv absolutní bezvýjimečnost a 

rigoróznost při hledání jazykových zákonů dovedly historickou lingvistiku do 

slepé uličky, její metodologie, nikoliv však v tak vyhraněném pozitivistickém 

duchu, se používá v komparativní lingvistice dodnes. 

Nevýhodou mladogramatické metodologie je především její omezení na 

geograficky blízké jazyky. Změnou v objemu studovaného materiálu je 

Greenbergova metoda, tzv. Mass comparison. Greenberg tvrdí, že pravidla 

fonetiky neplatí vždy, zvláště pak nemohou platit ve velkém souboru studovaného 

materiálu. Předmětem srovnávání má být základní slovní zásoba u co nejvíce 

jazyků geograficky blízkých a kritériem příbuznosti jazyků je systematická 

podobnost mezi slovy stejného významu (Greenberg, 1957). Jakkoli je metoda 

                                                           
1 Německá škola mladogramatiků představuje vrchol srovnávací a historické lingvistiky, směr 

70.let 19.st.  
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Greenberga a jeho školy dnes považována za spíše nevědeckou, umožnila výstup 

rozsáhlým klasifikacím, které nelze v žádné práci obejít a z výsledků této metody 

těží lingvisté dodnes. 

V současnosti se používají dvě metody klasifikace. Obě staví na komparativní 

metodě. Liší se zacházením s výstupy srovnávací analýzy. Metoda sdílení 

novinek (shared innovations) připomíná evoluční kladistickou metodologii. 

Vytváření příbuzných jazykových skupin spočívá v odhalení novinek sdílených 

výlučně jen určitými jazyky a charakteristických pouze pro období vývoje jejich 

společného proto-jazyka. Každá novinka (ať již lexikální, morfologická, 

fonologická nebo syntaktická) je signálem nezávislého vývoje jednoho jazyka 

nebo celé skupiny (Nurse,1997; Ruhlen, 1987). Tato metoda musí nutně čelit 

mnohým námitkám. Lingvista si nikdy nemůže být jist, že se jedná o novinku 

dané skupiny (mohlo dojít ke ztrátě znaku u jiných jazyků, nebo naopak znak 

může být výsledek konvergence nebo výpůjčka). Použití této metody musí být 

podepřeno značně rozsáhlým zkoumáním s ohledem na počet jazyků dobře 

geograficky zastoupených i s ohledem na množství materiálu pro každý jazyk 

(Piron, 1997). Ve srovnání s Greenbergovou metodou není metoda sdílení 

novinek vhodná pro klasifikaci velkých a méně probádaných jazykových skupin. 

Druhou metodou je lexikostatistika. Jedná se o disciplínu kvantitativní 

lingvistiky, jež se zabývá historickou lexikologií a relativní chronologií jazyků. 

Také této metodě musí nutně předcházet srovnávací analýza. Na rozdíl od 

předchozí pracuje lexikostatistika s omezeným množstvím dat a vychází pouze ze 

slovní zásoby. Jejím postulátem je, že v každém jazyce existuje tzv. jádro slovní 

zásoby (100-200 lexikálních jednotek, tzv. spisek), které je kulturně nezatížené, 

tedy universálně aplikovatelné, a v čase podléhá změnám pomaleji (Swadesh, 

1964; Gudschinsky, 1964). Spisek každého jazyka se striktní komparativní 

metodou porovnává se všemi ostatními a lexikostatistická klasifikace vzniká na 

základě procentuální podobnosti spisků (fenetický synchronní přístup), přičemž 

pro její výpočet lze použít více matematických statistických algoritmů. 

Lexikostatistika je lingvistickou metodou, která je vhodná i pro klasifikování 

velkých a méně probádaných jazykových skupin. Zvláště pak je dobré ji použít 

pro první určení a zmapování terénu. Ve striktním pojetí bychom však neměli 

lexikostatistiku nazývat metodou genetické klasifikace jazyků. Důvodem je, že 
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neodráží fylogenezi jazyka, nýbrž jen míru podobnosti mezi jazyky v části jejich 

základní slovní zásoby. 

Pakliže má genetická klasifikace jazyků skutečně odrážet příbuznost, tj. 

fylogenezi jazyků, neměl by přístup k datové bázi být statistické, kvantitativní, 

avšak kvalitativní povahy. Tím chci říct, že i jazykové znaky lze evolučně 

hodnotit (viz metoda shared innovations v komparativní lingvistice), neboli na 

základě odlišné informativnosti každého znaku lze dospět k fylogenezi jazyků. Při 

lexikostatistických výpočtech se naopak většina informace jednotlivých znaků 

ztrácí. Evoluční biologie nabízí metodologii, ve které by bylo možné využít 

předností obou současných metod lingvistiky v oblasti genetické klasifikace 

jazyků a nemrhat informacemi, které jazyk poskytuje. S použitím kladistické 

metodologie by humanitní vědy po delším časovém odstupu opět otevřely vrátka 

pozitivistickému přístupu přírodních věd ke studiu kultur. 

 

Náplní této práce je využít možností kladistické metodologie pro genetickou 

klasifikaci jazyků a prověřit její použitelnost v lingvistice.  

V roce 2000 jsem ve své diplomové práci (Klosová, 2000) psala, že „řada 

jazykovědců, indoevropeistů i mnozí evoluční biologové se zabývali otázkami, 

které si v této práci klademe, avšak žádný se nepokusil o spojení všech tří oborů a 

nesnažil se ověřit současné představy o původu a migraci ide. etnik a klasifikaci 

ide. jazyků jinými metodami, než které jim vymezují jejich obory“. Skutečně, do té 

doby byla aplikace kladistické metodologie na studium kulturně přenášených 

znaků ještě v plenkách. Pokud je mi dobře známo, před rokem 2000 vyšel na toto 

téma pouze jeden článek (Warnow, 1997), a to sumarizace referátu ze symposia 

Frontiers of Science (Irvine, CA, 1995), jež naznačuje použití kladistické 

metodologie v případě indoevropských jazyků1. V současné době patříme k 

průkopníkům zavedení evoluční kladistické metodologie na pole lingvistiky. 

Nezávisle na nás a ve stejné době publikuje Gray a Jordan (2000) práci o 

austronéských jazycích, Clare Holdenová (2002) o bantuských jazycích a již 

zmínění Ringe et. al. (2002) užívající jiného algoritmu práci o starých 

indoevropských jazycích. Warnow a jeho tým neustále pracují na fylogenetické 

metodě pro klasifikaci jazyků. Moderním směrem se ubírají práce opírající své 

                                                           
1 Pravdou je, že v rozpracované formě vyšla od autorů referátu práce až v roce 2002 (Ringe a kol.), 

ovšem metoda ač kladistická, využívá jiného algoritmu (tzv. perfect phylogeny). 
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klasifikace o bayesiánskou teorii (Gray a Atkinson, 2003; Greenhill a Gray, 2005; 

Holden a kol., 2005; Pagel a Meade, 2005)1. Novým trendem se také stává 

počítání dodatečných parametrů homoplásie a jazykových výpůjček a jejich 

zohlednění při grafickém zobrazení fylogeneze jazyků (např. phylogenetic 

network (Warnow a kol., 2004; Nakhleh a kol., 2005), NeighborNet analýzy 

(Bryant a kol., 2005; Holden a Gray, 2006). 

 

Kladistika je směr systematické biologie, který se věnuje zkoumání 

fylogeneze biologických druhů. Jejími metodami evoluční biologové třídí druhy 

do jednotlivých taxonů a vytvářejí přirozenou vyšší klasifikaci. Na rozdíl od 

jiných přístupů je podstatou kladistické metodologie rekonstrukce fylogeneze na 

základě kontextuálního hodnocení výskytu a změn znaků.  

Za základ kladistika nepovažuje zhodnocení míry celkové podobnosti 

(nepokládá všechny znaky za rovnocenné), jak je tomu v lexikostatistice, nýbrž 

znaky posuzuje v závislosti na jejich informativní evoluční hodnotě, tedy pracuje 

se znaky (v tomto případě se slovy) s přihlédnutím k jejich historickému vývoji. 

Pro klasifikaci a vytváření skupin (biologických taxonů) se v kladistice hledají 

synapomorfie, tj. evoluční novinky vzniklé unikátní událostí neboli odvozené 

stavy znaků, které charakterizují pouze danou skupinu a jsou signálem 

nezávislého vývoje daného taxonu2. Obdobnou metodou je v komparativní 

lingvistice tzv. sdílení novinek (shared innovations, viz výše). Přístup kladistiky 

je tedy diachronní.  

Aplikace kladistiky by umožnilo nahradit synchronní, statistický přístup 

lexikostatistiky diachronním, fylogenetickým a pomohlo by řešit nedostatek 

komparativní lingvistiky, pro níž je velmi obtížné pracovat s větším souborem 

méně známých a méně probádaných jazyků. 

                                                           
1 V naší druhé publikaci (Rexová a kol., 2006) tuto metodologii použijeme pro ověření 

spolehlivosti výsledků kladistických analýz. 
2 Naopak sdílené ancestrální znaky, tzv. plesiomorfie, jsou pomíjeny, protože nenesou žádnou 

informaci. 

http://www.isrl.uiuc.edu/~amag/langev/author/lnakhleh.html
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Pro aplikaci kladistiky na genetickou klasifikaci jazyků by měly být splněny 

některé premisy:  

1. jazyky jsou subjektem kulturní evoluce, jsou entitou zachovávající si svou 

příznačnost po dlouhou dobu1; 

2. evoluce jazyků je především divergentní a  

3. jazyk se předává jako celek a k přejímání slov z jiného jazyka dochází jen 

v malé míře. 

 

Zatímco první tvrzení je opodstatněné, další dvě jsou diskutabilní a jejich 

věrohodnost je předmětem mnohých prací (viz např. Dixon, 1999; Mulder a kol., 

2006). Základní postulát lexikostatistiky a komparativní lingvistická metoda 

z větší části tuto problematiku řeší. Morris Swadesh, zakladatel 

glottochronologické metody (dnes přepracované a nazývané lexikostatistika) 

sestavil 200 slovný spisek později redukovaný na 100 slov2 (viz výše zmiňované 

jádro slovní zásoby, příloha 1, 2), která v čase podléhají změnám pomaleji a navíc 

jsou kulturně nezatížená (Swadesh, 1952). Tedy pravděpodobnost jazykového 

přejímání je výrazně nižší a je proto vhodné tento spisek použít v kladistických 

analýzách. Nicméně i ve spiskách pro jednotlivé jazyky se mohou vyskytovat 

jazykové výpůjčky. Z toho důvodu je třeba už v lexikostatistice použít striktní 

komparativní metodu pro posouzení, zda se jedná o výpůjčku, příbuzné slovo, a 

nebo o slovo nepříbuzné byť i leckdy podobné (introgrese, homologie nebo 

homoplasie či analogie v biologické terminologii). Toto je práce lingvistů. Abych 

se ve své práci vyhnula ledakterým chybám, jazykovou komparativní část 

přejímám (viz Rexová a kol., 2003), popř. s lingvisty spolupracuji (viz Rexová a 

kol., 2006). 

 

Výstupem této disertační práce jsou dvě publikace v předních vědeckých 

časopisech (viz str. 30): 

1. Rexová K, Frynta D, Zrzavý J (2003) Cladistic analysis of languages: 

Indo-European classification based on lexicostatistical data. Cladistics 

19: 120-127 

                                                           
1 Paralely biologické a kulturní evoluce viz práce R. Mace a C. Holden (2005) a Q.D. Atkinson a 

R.D. Gray (2005). 
2 Pro bantuské jazyky redukovaný na 92 slov. 
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2.  Rexová K, Bastin Y, Frynta D (2006) Cladistic analysis of Bantu 

languages: a new tree based on combined lexical and grammatical 

data. Naturwissenschaften 93: 189-194 

První publikace (2003) navazuje na diplomovou práci obhájenou roku 2000. Celá 

práce byla přepracována, metodologické nedostatky1 vylepšeny a novinky v oboru 

doplněny. Druhá publikace (2006) pak metodologicky navazuje na první, ovšem 

týká se výrazně méně probádané kulturní oblasti – oblasti východní, jižní a části 

střední Afriky, oblasti, v níž se mluví bantuskými jazyky. Zmíněné publikace jsou 

náplní následující kapitoly.

                                                           
1 Zásadní opravou bylo vyřešení kódování synonym v programu PAUP (viz publikace Rexová a 

kol., 2003). 
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2.1. Klasifikace indoevropských jazyků 

založená na lexikostatistických datech 

 

Stěžejní částí této disertace je publikace Rexová a kol. (2003), viz str. 31. 

Zásadní je proto, že myšlenka, kterou representuje, byla v době jejího 

uskutečňování zcela novým přístupem v oblasti lingvistiky. Výjimkou je pouze již 

výše zmíněná sumarizace referátu Tandy Warnowa (1997), která ovšem jen 

naznačovala použití kladistické metodologie na příkladu indoevropských jazyků.  

Myšlenku o použitelnosti nové evoluční metodologie pro klasifikaci jazyků 

bylo nutné prověřit. Pro možnost falsifikace kladistického přístupu v našem oboru 

jsme vybrali nejlépe probádanou kulturní oblast s dostatečným množstvím 

materiálu. Touto oblastí je indoevropských jazykový areál. Výsledky genetické 

klasifikace indoevropských (dále viz IE) jazyků tak bylo lze srovnat 

s dosavadními, v současné době nejlépe propracovanými hypotézami lingvistů, 

historiků, archeologů i genetiků.  

Obsahem první publikace je: (1) aplikace kladistické metodologie s použitím 

algoritmu maximální parsimonie pro genetickou klasifikaci IE jazyků vycházeje 

z lexikostatistických dat; (2) zhodnocení robustnosti jazykového stromu, mimo 

jiné i v závislosti na způsobu kódování lexikálních dat komparativní lingvistiky; 

(3) srovnání výsledků kladistiky a lexikostatistiky, tj. analýz postavených na 

stejném datovém souboru; (4) srovnání výsledného fylogenetického stromu 

s historickými, archeologickými a genetickými představami o rozšíření 

indoevropských etnik a (5) diskutování aplikovatelnosti kladistické metodologie 

v lingvistické klasifikaci. 

 

Není náplní tohoto úvodu k disertační práci opakovat obsah publikovaných 

prací, které jsou její součástí. V článcích jsou stručně, nicméně komplexně 

popsány materiály, metody, výstupy i jejich diskuse. Nepublikované kompletní 

kladogramy kladistických analýz, jež byly z důvodu úspory místa pro časopis 
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zkráceny, zde uvádím v příloze (příloha 3-5). Matice uvádím v příloze na 

digitálním médiu CD1. 

 

 

 

2.2. Kladistická analýza bantuských jazyků 

 

Ve spolupráci s belgickým afrikanistickým centrem v Tervurenu Le Musée 

royal de l’Afrique Centrale (MRAC) jmenovitě s Yvonne Bastin z oddělení 

Lingvistiky a Etnomuzikologie (z oddělení zaměřeném mimo jiné na studium 

deskripce a komparatistiky afrických jazyků a rekonstrukci jejich historie), 

vznikla publikace „Cladistic analysis of Bantu languages: a new tree based on 

combined lexical and grammatical data“ (2006), viz str. 39. Paní Bastin poskytla 

nejaktuálnější lexikostatistická a gramatická data (Bastin a kol., 1999; Bastin, 

1976-77 a nová data), tedy nedílnou komparativní lingvistickou bázi, z níž bylo 

možné vytvořit matice pro kladistickou analýzu. 

Vzhledem k omezení počtu znaků pro publikace v časopise 

Naturwissenschaften bylo nutné publikovat kratší verzi naší práce. Byly tedy 

vypuštěny méně podstatné stati a citace a bylo nutné se uskromnit i v oblasti 

diskuse. Proto tomuto tématu zde mohu věnovat více místa, aniž bych opakovala, 

co již bylo v publikaci napsáno. 

K části Materiály a metody lze jen dodat, že alfanumerické kódy každého 

jazyka jsou přejaty z práce Bastin a kol. (1999). Počáteční písmena každého kódu 

(A-S) znamenají geografické zóny v bantu oblasti původně definované M. 

Guthriem (1967-1971) a vypovídají o lokalizaci jazyka2. Čísla označují jazykovou 

skupinu a konkrétní jazyk, popř. dialekt. Skupiny se shodují v desítkách, jazyk je 

charakterizovaný ve skupině jednotkami a dialekt je charakterizovaný číslem za 

lomítkem nebo číslem za názvem jazyka.  

Výsledky jsou v publikaci stručné ale kompletní. Navíc v příloze uvádím jen 

kladogramy s Bremerovým indexem 1, 2, 3 (příloha 6-8). 

                                                           
1 Na digitálním médiu jsou uloženy všechny použité matice, výsledné kladogramy a publikace 

s jejich přílohami. 
2 Mapa geografických zón bantuských jazyků viz příloha 11. 
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Diskuse je zaměřená především na srovnání našich výsledků s hypotézami o 

původu a rozšíření bantuských etnik. Proto další část diskuse bude vedena 

metodologickým směrem s ohledem na klasifikaci bantuských jazyků. 

 

 

 

2.2.1. Metodologická diskuse 

 

Významnou předností kladistiky je, že její evoluční model dává vyvstat i 

středním větvím. Pro afrikanistickou lingvistiku je charakteristické, že vyšší 

klasifikace nebývá sporadická (na základních afrických jazykových rodinách se 

většina lingvistů shodne), velká pozornost se věnuje malým skupinám, ale střední 

rovina klasifikace je nejistá a sporná (Nurse, 1997). Dokonce i v případě IE 

jazyků je tomu podobně. Během dvou století působení indoevropeistiky se 

vědecké fórum neshodlo na tom, jak se k sobě mají základní IE skupiny (baltská a 

slovanská, popř. spolu s indo-íránskou, nebo jak je to se skupinou italo-keltskou). 

Práce věnované střední úrovni klasifikace IE jazyků bývaly a mnohdy stále jsou 

znevažované. 

Ani bantuistika není výjimkou. Musí čelit mnohým rozporům ve středním 

stupni klasifikace. Určité shody mezi lingvisty lze nalézt snad jen ve východní 

bantuské skupině a v její jižní podskupině (Ehret, 1998; Doke 1954). Genealogie 

dalších skupin, leckdy i různě pojmenovaných, je nejistá a často rozporuplně 

uspořádaná (viz Hinnebusch, 1989; Rugero, 1984; Marten, 2006). S koncem 

období klasiků (Johnston, Meinhof, Homburger, Guthrie, Greenberg, 

Westermann) pracujících komparativní metodou nastupuje změna paradigmatu: 

největší a téměř jedinou váhu v rozsáhlé bantuistické klasifikaci mají statistické 

metody – převážně lexikostatistické (Heine, 1973; Henrici, 1973; Coupez a kol., 

1975; Bennett a Sterk, 1977; Bastin a kol., 1979, 1983; Flight, 1988; Piron, 1997; 

Bastin a kol., 1999; Bastin a Piron, 1999). Jakkoli jsou právě statistické výsledky 

navzájem kontroverzní, odvíjí se od nich všechny zásadní historické práce o 

původu a migracích bantusky mluvících populací. Ve většině případů za zmínku 

stojí pouze ty, které se opírají i o jiná než jen lexikostatistická fakta (viz např. 

Vansina, 1990; Ehret, 1998, 2002).  
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Je vůbec možné na lexikostatistické výstupy navazovat, když lexikostatistika 

sama čelí problému, jakým způsobem zacházet s jazykovými maticemi1? Existuje 

totiž větší množství možných algoritmů k vypočítání výsledného stromu (např. 

Neighbor- joining2, UPGMA3, complete linkage4, WPGMA5, popř. i jejich 

kombinace) a každý z nich zpravidla vede k jinému, odlišně interpretovatelnému 

výsledku. Je možné se na lexikostatistiku jako na historickou jazykovou metodu 

spolehnout? Lexikostatistici ji sami charakterizují jako metodu pro první 

zmapování terénu. Jiné obory, zvláště humanitní, ji však často považují za bernou 

minci. Vzniká tak obrovský rozpor mezi vysokou skeptičností lingvistiky stran 

možnosti genetické klasifikace jazyků (v lingvistickém slova smyslu) a opřením 

interpretací o výsledky právě té nejlépe dostupné avšak nejméně sofistikované 

metody. Z toho pohledu je použití jakéhokoli jiného přístupu, byť u vědomí jeho 

metodologických limitací, přínosnější. 

Metodologický přístup kladistiky je ve srovnání s lexikostatistikou jiný. 

Kladistika je postavena na paradigmatech fylogeneze. Vychází z toho, že 

fylogeneze druhů se odehrála pouze jednou a šla jedinou (i když ne jedinou 

možnou) cestou. Předpokladem je, že evoluční novinka (znak) ve fylogenezi 

vzniká jako výsledek unikátního procesu, ztratit se však může vícekrát (Harvey a 

Pagel, 1991). Důležitou vlastností kladistiky je hodnocení a operování s různými 

projevy téhož znaku. Na rozdíl od statistických metod, kladistika uvažuje pouze 

srovnatelné projevy znaků, které posuzuje v kontextu s ostatními znaky. Její 

klasifikace nevychází z procentuálních hodnot. Jednotlivé stavy znaků mají 

kvalitativní hodnotu, nikoliv pouze kvantitativní. 

Kladistický postup při hodnocení fylogeneze vychází ze dvou základních 

kritérií – kritéria parsimonie a kompatibility. Hodnocení fylogeneze z hlediska 

parsimonie znamená, že evoluce znaků proběhla nejednodušší z možných cest, tj. 

                                                           
1 Matice v případě lexikostatistiky znamená podobnostní výstup jazykové komparativní metody, 

kdy čísla v matici znamenají procentuální příbuznost spisků všech zkoumaných jazyků navzájem. 
2 Neighbor- joining (NJ, metoda single linkage) je metoda vytvářející taxony na základě minimální 

vzdálenosti mezi soubory znaků jednotlivých objektů klasifikace nezávisle na tom, zda toto 

kritérium nesouhlasí s ostatními členy skupiny. Jakmile odpovídá jeden, je celá skupina přiřazena 

k druhé. 
3 UPGMA (unweighted pair-group method agglomerative, metoda average linkage) v porovnání 

s NJ se odlišuje tím, že taxony vytváří podle počtu procent sdílených znaků mezi skupinami. 

Rozhodující procento je průměrem procent jednotlivých členů skupiny. 
4 Complete linkage je opakem NJ, pouze vytváření taxonů se děje na základě maximální 

vzdálenosti mezi soubory znaků. 
5 WPGMA (weighted pair-group method agglomerative) stejně jako u UPGMA se jedná o metodu 

average linkage. 
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správné je to vysvětlení, které je nejjednodušší - vybrán bude ten strom 

(kladogram), v němž došlo k nejmenšímu počtu evolučních událostí. V souladu 

s kladistickým východiskem, že derivované znaky se mohou ve fylogenezi objevit 

pouze jednou, ale ztratit se mohou vícekrát, platí, že nejparsimonější strom je ten, 

v němž došlo k nejmenšímu počtu ztrát odvozených znaků (Harvey a Pagel, 

1991). Tento postup povoluje přechodný polymorfní stav (tj. v populaci se 

nachází znak ve dvou či více stavech), přičemž zde opět platí, že nejparsimonější 

strom je ten, který ve své fylogenezi měl tento polymorfismus nejkratší dobu. 

Kritérium kompatibility vede k výběru toho stromu, který je v souladu 

s největším množstvím znaků zkoumaného souboru bez ohledu na to, kolikrát by 

musely prodělat změnu znaky ostatní. Když je pro rekonstrukci stromu použito 

mnoho znaků, pouze málo z nich může být kompatibilní s vybraným stromem – 

tedy mnohé znaky nenapomáhají definování struktury stromu. Často se znak musí 

změnit několikrát, aby byl kompatibilní s výsledným stromem. Výhodou tohoto 

hlediska je, že znaky, jež se mění velmi málo, nás vedou ke společnému původu 

derivovaného znaku, zatímco jiné znaky mohou směřovat k většímu počtu 

původních stavů a pro nás mají malou výpovědní hodnotu. Kompatibilní hledisko 

by je mělo vyloučit (Harvey, 1991). 

Výsledkem kladistických analýz tak může být jeden nebo i více stejně 

pravděpodobných kladogramů (stromů). 

Na rozdíl od lexikostatistiky disponuje kladistika metodologickým aparátem k 

ověřování výsledků. Věrohodnost (stabilita) kladogramů a dokonce i věrohodnost 

jednotlivých větví (uzlů) lze v kladistice testovat, a to pomocí bootstrapových 

analýz1 a Bremerova indexu2. Navíc každý kladogram má své indexy (CI3, HI4, 

                                                           
1 Testování stability uzlů v kladogramu přepočítáváním (nejméně 100 krát) kladogramu 

generovaného z matic, v nichž jsou vzhledem k matici původní některá data randomizována nebo 

jsou náhodně vynechány některé stavy znaků. Vypočítané kladogramy mají tendenci vycházet jak 

z původních hodnot tak i z hodnot, které neodpovídají původnímu výskytu. Každý z kladogramů je 

následně srovnáván s původním, vypočítaným z nerandomizované matice. (Cavalli-Sforza, 1994) 

Účelem je vyhledávání shodných uzlů. Procentuální výskyt jednotlivých uzlů v bootstrapových 

kladogramech je potom vyjádřen bootstrapovou hodnotou (max. 100), která představuje stabilitu 

větví (uzlů) v kladogramu. 
2 Bremerův index testuje stabilitu uzlu. Vyjadřuje počet kroků (změn stavu znaku v průběhu 

evoluce), o které je možné prodloužit kladogram, aby ještě uzel zůstal zachován. 
3 Konzistenční index kladogramu je podíl minimálního počtu možných změn znaků a reálného 

počtu změn znaků v kladogramu (Forey a kol., 1992). 
4 Index homoplasie je výsledkem rozdílu konzistenčního indexu od čísla 1. Udává množství 

homoplasie znaku (Forey a kol., 1992). 
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RI1), které charakterizují spolehlivost výsledků (viz Results v Rexová a kol., 

2006). V případě bantuských jazyků byla pro ověření výsledného stromu použita i 

MCMC analýza vycházející z Bayesova teorému (Huelsenbeck a Ronquist, 

2001)2. Čím silnější je fylogenetický signál, tím méně je výsledných kladogramů, 

jejich striktní konsensus je více resolvovaný a pravděpodobnost výskytu 

jazykových výpůjček a náhodných podobností v matici jazykových dat je menší. 

Slabý fylogenetický signál, tj. výsledný striktní konsensus není podpořený 

kladistickým ověřovacím aparátem, znamená vysokou frekvenci horizontálního 

přenosu jazykových rysů3. Potom by byla vhodnější jiná grafická podoba 

znázornění genealogie jazyků (viz např. consensus network (Holden a Gray, 

2006)). 

Z hlediska metodologie je v porovnání s lexikostatistickými postupy kladistika 

mnohem silnější v rekonstrukci bazálních a středních větví. Větší jazykové 

skupiny v lexikostatistice nemohou být objeveny, neboť nízké procento 

příbuznosti jazykových spisků u příbuzných jazyků je sdíleno všemi skupinami, 

nebyly-li v průběhu vývoje po delší dobu izolovány. Proto lze v lexikostatistice 

jednoduše dojít ke konstruování takových skupin, které jsou z hlediska 

příbuznosti jazyků značně nevyvážené1. Naopak kladistika může zpětně 

spolehlivost větví ověřit. 

Třebaže původní představa byla, že se lexikostatistika ukáže v koncových 

větvích výrazně silnější (většinou totiž postupuje od rekonstrukce koncových 

větví, směrem k bazálním větvím spolehlivost klesá), na základě srovnání 

výsledků s lexikostatistickými je jisté, že kladistika je minimálně stejně přínosná. 

Obecně rozdíly mezi lexikostatistickými a kladistickými výsledky, a to nejen 

                                                           
1 Retenční index je podíl rozdílu reálného počtu změn znaků od maximálního počtu možných 

změn znaků a rozdílu minimálního počtu možných změn znaků od maximálního. Udává poměr 

množství očekávaných synapomorfií a množství synapomorfií obsažených ve výsledném 

kladogramu (Forey a kol., 1992). 
2 Vzhledem ke skutečnosti, že Bayesiánská teorie propracovaná v programu MrBayes 

(Huelsenbeck a Ronquist, 2001) umožňuje analýzu velkého množství dat a tervurenský kolektiv 

vytvořil pro lexikostatistickou klasifikaci rozsáhlé množství spisků bantuských jazyků a jejich 

dialektů (Bastin a kol., 1999), a zároveň součástí vědecké práce by měly být všechny výskedky 

včetně neobjevných, v příloze 9 uvádím i strom 482 bantuských jazyků vycházející z MCMC 

analýzy lexikálních dat vypracované v programu MrBayes version 3.0B4 (Huelsenbeck and 

Ronquist 2001). 
3 Práce o horizontálním a vertikálním přenosu kult. znaků viz Mulder a kol (2006). Diskuse o 

použití stromového znázornění fylogeneze bantuských jazyků viz práce Holden (2002), Holden a 

Mace (2003) a Marten (2006).  
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v případě jazyků bantuských, v koncové části stromu nejsou. Kladistický přístup 

vycházející z paradigmat evoluce se tedy jeví být pro studium klasifikace jazyků, 

zvláště pro rekonstrukci fylogeneze v bazálních a středních větví, vzhledem 

k lexikostatistické metodologii rozhodně vhodnějším. 

Kladistika ovšem také musí čelit problémům. Zásadním nedostatkem 

kladistické metodologie v případě bantuských jazyků (početně se odhadují na 

500-700), jenž se však netýká jen kladistiky, je nedostatek srovnávacího materiálu 

(viz též Holden a Gray, 2006). Pakliže máme hodně taxonů (tj. jazyků) a málo 

znaků, nelze dojít k uspokojivé evoluční hypotéze (viz neresolvované kladogramy 

separátních analýz lexikálních a gramatických znaků zvlášť, Rexová a kol. (2006), 

str. 452). I lexikostatistika se nedokáže s tímto problémem vypořádat. Jakkoliv je 

schopna rekonstruovat bifurkačně větvený strom i na základě relativně malého 

počtu znaků (matice 542 jazyků a 92 znaků, Bastin a kol., 1999; matice 80 jazyků 

a 52 znaků, Bastin a kol., 1976-77), její větvení je z důvodu malé procentuální 

diference mezi jednotlivými jazykovými spisky nedostatečně spolehlivé a 

s použitím jiného lexikostatistického algoritmu obyčejně vede k jiným závěrům 

(viz např. Piron, 1997; Bastin a kol., 1999). Kladistické analýzy v případě malé 

informativnosti matic (tj. buď hodně taxonů a málo znaků, nebo velká matice 

s evolučně kontradiktivními stavy znaků, popř. neinformativními znaky) vedou 

k velkému, někdy i nekonečnému množství stejně pravděpodobných evolučních 

hypotéz. Za výsledný kladogram pak lze považovat jen tzv. striktní konsensus, 

tedy kladogram, do něhož se promítnou pouze uzly vyskytující se ve všech 

kladogramech dané analýzy. Větve, jejichž evoluce je nejednoznačná, jsou 

neresolvovány. V kladogramu se poznají tak, že se v jednom uzlu štěpí více než 

dvě větve (strom není bifurkační). 

Aby kladistická analýza bantuských jazyků byla vypovídající, bylo nutné 

vytvořit matice splňující následující 2 body: 

1. doplnit nedostatečné množství lexikostatistických znaků 

                                                                                                                                                               
1 Srovnej v případě IE (příloha 10): lexikostatistika zrekonstruovala velmi sporadický komplex 

balto-slovansko-románsko-germánský, ale nikoliv již velmi pravděpodobnou skupinu indo-

íránskou (Dyen a kol., 1992). 
2 V originální podobě lze nalézt v elektronickém formátu na adrese: 

http://dx.doi.org.10.1007/s00114-006-0088-z (Rexová a kol., 2006) 

http://dx.doi.org.10.1007/s00114-006-0088-z
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2. analyzovat co největší počet jazyků s ohledem na dobré geografické 

zastoupení celé bantu oblasti1 

Oba body mohly být splněny pouze s pomocí již zmiňovaného afrikanistického 

centra v Tervurenu, které nejenom že poskytlo lexikostatistická data pro 542 

jazyků/dialektů, ale také matici gramatických znaků pro 87 jazyků, jež v rámci 

bantuské komparatistiky vznikala od 70. let a je průběžně doplňována (Bastin, 

1976-77 a nová data; popis gramatických znaků viz Rexová a kol. (2006), str. 

472). Zatímco lexikální znaky byly pro bantuskou klasifikaci jazyků kladistickou 

metodou již před námi použity (Holden, 2002), gramatické znaky jsou novým a 

ukazuje se, že i důležitým přínosem. Právě práce Clare Holdanové, po všech 

stránkách odborně provedena, doplatila na nedostatečné množství znaků pro velký 

počet jazyků (75 jazyků, 92 znaků). Její analýzy nejsou dobře podpořené 

bootstrapovými hodnotami, analýzy počítající Bremerův index ani nebyly 

publikovány. V tomto ohledu je použití gramatických znaků skutečně významná 

podpora3. 

I když gramatické znaky byly pro klasifikaci bantuských jazyků již použity 

(Bastin 1976-77; Bastin a kol., 1979), nikdy nebyly analyzovány kladistickou 

metodologií a nikdy ne dohromady s lexikálními. Výsledek statistického přístupu 

(UPGMA) k rekonstrukci fenetického stromu na základě gramatických znaků byl 

od předchozích odlišný, naproti tomu více podobný našim kladogramům. Jazyky 

oblastí MKLRH 4 (viz mapa, příloha 11) vytvořily sesterskou skupinu 

k východním bantuským jazykům. V naší práci se jedná o (3) a (4) krok šíření 

bantuských populací – hlavní radiace v oblasti DLM a migrace do oblastí KRHB. 

Tato část kladogramu je interpretována jako šíření bantuských etnik západním 

směrem z oblasti hlavní radiace kdesi v jihovýchodním Kongu-Kinshasa5 (viz 

Diskuse, Rexová a kol. (2006), str. 33) a vylučuje osídlení západního pobřeží 

jižně od pralesa ze severu. 

                                                           
1 Neproporcionální geografické zastoupení bantuských jazyků lze najít i v kladistické analýze CJ 

Holdenové (2002). Kritika viz Marten (2006). 
2 V originální podobě lze nalézt v elektronickém formátu na adrese 

http://dx.doi.org.10.1007/s00114-006-0088-z (Rexová a kol., 2006) 
3 Naše matice má 87 jazyků a 144  znaků, kladogram je podpořen bootstrapem i Bremerovým 

indexem a navíc nezávislou alternativní Bayesiánskou metodologií (viz Results v Rexová a kol., 

2006). 
4 V terminologii C. Holdenové West Savannah bantu, Central bantu a jiho-východní část West 

equatorial bantu 
5 Demokratická republika Kongo 

http://dx.doi.org.10.1007/s00114-006-0088-z
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Tervurenský kolektiv (Bastin a kol., 1979) uvádí dvě interpretace odlišného 

výsledku počítaného z gramatických a lexikálních dat zvlášť. (1) Odlišnosti jsou 

důsledek jazykové difúze nebo (2) za předpokladu, že gramatické znaky jsou 

vzhledem k lexikálním více stabilní, pak odlišná klasifikace deviantních skupin 

jazyků (oblasti DH) je důsledek pozdějšího jazykového přejímání z okolních 

jazyků. Interpretace gramatických znaků jako více stabilních se objevuje i 

v jiných publikacích (Möhlig, 1992; Nurse, 1997). Použití jiných než jen 

lexikálních znaků, konkrétně fonologických, morfologických a syntaktických 

doporučuje i Lutz Marten ve své práci „Bantu classification, Bantu trees and 

phylogenetic methods“ (2006). Takový typ znaků může mít jen pozitivní dopad na 

věrohodnost fylogenetického jazykového stromu. 

Oprávněná námitka ohledně gramatických znaků by mohla být vedena na 

způsob jejich výběru. Gramatické znaky byly vybírány z konkrétních 

gramatických soustav bantuských jazyků. Jsou tedy závislé. Navíc se přednostně 

týkají jevů, které jsou plošně dobře zastoupené. Lexikální znaky jsou v porovnání 

s nimi koncipovány universálně, ale jsou více fragmentární (Bastin a kol., 1979). 

Vzhledem k tomu, že neexistují universální nezávislé gramatické či jiné jazykové 

znaky a zároveň universálních a nezávislých znaků máme jen omezené a 

především nedostatečné množství, budou mít gramatické znaky v této práci své 

podstatné místo. Ukazuje se, že odlišnost výběru gramatických a lexikálních dat 

má větší vliv na (lexiko)statistické analýzy, pravděpodobně v důsledku jiných 

procentuálních hodnot mezi spisky. Pakliže analyzujeme tatáž data kladistickou 

metodologií, oba konsensy výsledných kladogramů analýz lexikálních a 

gramatických zvlášť nejsou ve vzájemném rozporu, nicméně v důsledku malého 

zastoupení znaků v matici jsou konsensy kladogramů značně neresolvované (viz 

níže Rexová a kol. (2006), str. 45). Odlišná povaha obou matic, gramatické a 

lexikální se v kladistických analýzách neodrazila ve výsledcích, ale objevila se 

v tzv. partition homogeneity testu1, jenž vykázal statisticky velmi nízkou hodnotu 

souladu matic (viz Materials and methods, Rexová a kol., 2006). Někteří autoři 

ovšem poukazují na nespolehlivost partition homogeneity testu v případech matic 

s malým množstvím znaků nebo matic, které vedou analýzu k neresolvovanému 

výsledku (Dolphin a kol., 2000), tedy případ naší gramatické i lexikální matice. 

                                                           
1 Analýza testující soulad dvou matic odlišných znaků. Je vypočítávána na základě délky 

kladogramů. 
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Na závěr tohoto doplňujícího textu k následujícím publikacím bych už jen 

ukázala, jakou podobu mají matice indoevropských a bantuských jazyků, pakliže 

je necháme analyzovat a zobrazit programem SplitsTree4 (Huson a Bryant, 2007) 

s použitím analýzy NeighborNet1 (příloha str.12). Jedná se o nový trend v našem 

oboru. Je to jakási reakce na kritiku, že fylogeneze jazyků a všeobecně evoluce 

kulturních znaků se nepodobá stromovému zobrazení (Bryant a kol., 2005). 

Autoři upřednostňují síťovou podobu, z níž je zjevné, jak kompatibilní je 

fylogeneze kulturních znaků a odvozují, zda je vhodné použít pro daný set znaků 

stromové zobrazení. V případě IE jazyků, jenž vytvářejí obrazec ve tvaru hvězdy 

bez vnitřního síťování, je zřejmé, že stromová podoba je opodstatněná. Pro 

bantuské jazyky toto s určitostí konstatovat nelze. Vnitřní síťování dokazuje 

tvrzení, že v oblasti bantuských jazyků docházelo k četným jazykovým 

výpůjčkám způsobeným různými historickými událostmi (viz Vansina, 1990; 

Ehret, 1998, 2002). Nicméně závěr naší publikace týkající se bantuských jazyků 

(Rexová a kol., 2006) analýza NeighborNet nepopírá. 

 

                                                           
1 Analýza NeighborNet zpracovává data matice metodou NJ (feneticky), tedy nikoliv kladistickou 

metodologií, a proto výslednou síť (network) můžeme hodnotit pouze na základě celkové grafické 

podoby. 
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Volné stránky 31-44 se nacházejí ve složce  Text disertace, publikací a přílohy 

v souborech:  CladisticAnalysisofIElanguages.pdf a 

CladisticAnalysisofBantuLanguages.pdf  
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3.2.1. Doplňující materiál 

3.2.1.1. Kladogramy separátních analýz 

 

 

Maximum parsimony tree based on grammatical data subset (52 characters). 

Strict consensus of 82.120 trees, number of replicates = 100, 'MaxTrees' setting = 

100000. 
 

A44 Nen

A53 Rikpa 1

A72 Ewondo 1

A74 Bulu

A24 Duala 1

A43a Basaa

C52 So 4 Bauma

C61 Mongo 1 d. nkundo

C55 Kele 2 Isangi

C71 Tetela 1

C76 Ombo

C24 Koyo 1 Mawenge

D12 Lengola

C45 Angba

C41 Ngombe

D35 Bodo 1 Badimbia

D37 Kumu 1 Bayangana

C34 Sakata

C83 Bushong 1 Nsheng

B74 Boma

B85 Yanz 1 Kibongo

B78 Fumu Wumbu 3 d. wumu Mobenga

C32 Bobangi

D25 Lega 2 Shabunda

H11 Bembe 1 Mouyondzi

D43 Nyanga

D26 Binja S

D13 Mituku

D14 Enya 1 Kimombo

D28 Holoholo

R31 Herero

R21 Kwanyama

R11 Umbundu 2 Bié

P21 Yao 1 Blantyre

M64 Tonga 1 Zimbabwe

M54 Lamba

M42 Bemba

M41 Tabwa 1 Zaire

M31 Nyakyusa 1 Karonga

L42 Kaonde

L35 Sanga

L33 Luba Sh

L31 Luba Ks

L27 Bangubangu 1 Mutingwa

L23 Songye

K53 Kwezo

K50 Holu

K31 Luyi

K22 Lunda 1 d. ndembu

K21 Salampasu

K11 Ciokwe

H31 Yaka 1 d. kipheleende

G65 Kinga

F22 Nyamwezi

F21 Sukuma

E62 Caga 1 d. moshi kilema

K23 Ruund

L21 Kete 1 Ipila

H12b Yombe 1 Zaire

K51 Mbala 1 Ivukuna

E51 Gikuyu

E55 Kamba

K14 Lwena 1

K33 Kwangali

K39 Dciriku

F23 Sumbwa

J22H Haya

J31c Bukusu

J34 Samia

J13 Hima

J53 Shi

J42 Nande

J15 Ganda

J61 Rwanda 1

J62 Rundi

E71 Pokomo 1 Masalani

G23 Shambala

G42 Swahili 1 Dar es Salaam

N31a Nyanja

P31 Makwa 1 Ile de Mozambique

N44 Sena

S10 Shona

S21 Venda

S31d Khalaxadi

S54 Ronga

S53 Tsonga

S42 Zulu
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Maximum parsimony tree based on lexical data subset (92 characters). Strict 

consensus of 19.560 trees, number of replicates = 100, 'MaxTrees' setting = no 

limits. 

A44 Nen

A53 Rikpa 1

A72 Ewondo 1

A74 Bulu

A24 Duala 1

A43a Basaa

C52 So 4 Bauma

C61 Mongo 1 d. nkundo

C55 Kele 2 Isangi

C71 Tetela 1

C76 Ombo

C24 Koyo 1 Mawenge

D12 Lengola

C45 Angba

C41 Ngombe

D35 Bodo 1 Badimbia

D37 Kumu 1 Bayangana

C34 Sakata

C83 Bushong 1 Nsheng

B74 Boma

B85 Yanz 1 Kibongo

B78 Fumu Wumbu 3 d. wumu Mobenga

C32 Bobangi
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D43 Nyanga

D26 Binja S

D13 Mituku
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L23 Songye
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M64 Tonga 1 Zimbabwe

M54 Lamba

M42 Bemba

M41 Tabwa 1 Zaire

M31 Nyakyusa 1 Karonga

L42 Kaonde

L35 Sanga

L33 Luba Sh

L31 Luba Ks

G65 Kinga

K14 Lwena 1

K33 Kwangali

K39 Dciriku

E62 Caga 1 d. moshi kilema

F22 Nyamwezi

F21 Sukuma

E51 Gikuyu

E55 Kamba

F23 Sumbwa

J22H Haya

J31c Bukusu

J34 Samia

J42 Nande

J15 Ganda

J13 Hima

J53 Shi

J61 Rwanda 1

J62 Rundi
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G23 Shambala
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P31 Makwa 1 Ile de Mozambique
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S10 Shona

S21 Venda
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H31 Yaka 1 d. kipheleende

K50 Holu

K22 Lunda 1 d. ndembu

K21 Salampasu

K11 Ciokwe

K23 Ruund

L21 Kete 1 Ipila

H12b Yombe 1 Zaire

K51 Mbala 1 Ivukuna

K53 Kwezo

R31 Herero

K31 Luyi

R11 Umbundu 2 Bié
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3.2.1.2. Popis gramatických znaků 
 

Description of grammatical characters (set of 52 caracters): 

(adopted from Y. Bastin 1976-1977, unpubl.) 

 

1. Degree of vocalic loss (from 7 to 5) 

2. Opposition of vocalic quantity 

3. Tonality of radicals 

4. Tonality of radicals 

5. Correspondences of *ga 

6. Realisation of sequences nasal followed by consonant surd 

7. Sequence of ai, ei, e,i and a 

8. Final vocalic sequence of substitutive of the first person plural 

9. Distribution of forms –tátu and –cátu “three” 

10. Meinhof `s law (Meeussen 1962) 

11. Dahl`s law (Benett 1967) 

12. Progressive nasal assimilation (Greenberg 1951) 

13. Assimilation of vowel of suffix *-id- 

14. Assimilation of vowel of suffix *-ud- 

15. Vowels of verbal stems *-CV- (Meeussen 1952) 

16. Nominal prefix of noun class 8 

17. Pronominal prefix of noun class 6 

18. Nominal prefixes of noun classes 9 and 10 

19. Tone of pronominal prefix of connective 

20. Tone of verbal prefix 

21. Tone of object prefix  

22. Diminutive noun classes (Kadima 1969) 

23. Substantives of noun class 15 

24. Locatives of noun classes 16, 17 and 18 

25. Locative of noun class 25 

26. Presence or absence of nominal prefix *pi- of noun class 19  

27. Presence or absence of nominal prefix *dù- of noun class 11 

28. Presence or absence of nominal prefix *bù- of noun class 14 

29. Prefix of numerals from “two” to “five” 
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30. Prefix used for absolute numeration from one to five 

31. Prefix of infinitive 

32. Verbal prefix of noun class 1 

33. Prefix of relative conjugation 

34. Augmentative 

35. Locative substantives 

36. Locative suffix –ini 

37. Construction of ordinal numeral 

38. Pronominal forms in relative conjugation 

39. Causative suffix: monophthony / polyphthony 

40. Passive suffix: monophthony / polyphthony 

41. Alternate vowel at the end of verbs 

42. Verbal ending –ide 

43. Final vowel of imperative with object prefix 

44. Final vowel of present indicative in negative 

45. Negative morpheme of present indicative 

46. Negative morpheme of indicative and subjunctive 

47. Position of negative morpheme in indicative 

48. Structures of subjective relative (Nsuka Nkutsi 1982) 

49. Structures of objective relative with grammatical subject (Nsuka Nkutsi 1982) 

50. Structures of objective relative with lexical subject (Nsuka Nkutsi 1982) 

51. Ending of relative verb in present tense 

52. Tone of subjunctive affirmative 
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