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Anotace: Sta� se zabývá termínem "p�íznakovost", který je v�tšinou ve stylistice 

rozpracováván v souvislosti se slovní zásobou jazyka. V morfologii je jeho specifikum v tom, 

že se škála p�íznakovosti zužuje na p�íznakovost knižní - neutrální - hovorové - nespisovné (s 

ev. odlišením ná�e�ního a regionálního). Hranice "spisovnosti" je dána preskripcí stávající 

kodifikace, p�i ur�ování p�íznaku u dublet v rámci spisovného jazyka se pak k�íží zcela 

nesrovnatelná kritéria, z �ásti poznamenaná i interpretujícím subjektem. 

 
Annotation: The article deals with the concept of  markedness, which is in stylistics used 

mostly dealt with in the sphere of vocabulary. In morphology, its specific feature is the 

reduced scale of markedness, consisting of the categories of “bookish – neutral – colloquial – 

substandard (possibly with a distinction between dialectal and regional)”. The borderline of 

the standard is set by the prescription as given by the current codification, for alternatives 

within the standard different and incomparable criteria overlap, being partly influenced also 

by the subjective interpretation of the recipient. 

 
P�íznakovost a její specifika v morfologii 

 

O p�íznakovosti (a k ní v opozici stojící nep�íznakovosti) mluvíme v lingvistice 

pom�rn� �asto. Jde vždy o vztah dvou výrazových prost�edk� pat�ících jedné rovin� jazyka, 

které jsou ve specifické vzájemné souvislosti.  Podstatou sepjetí je soubor spole�ných 

relevantních rys� sémantických, gramatických, eventuáln� (u foném�, které "význam" v 

lingvistickém smyslu nemají) formálních, výrazem "p�íznakovost" pak ozna�ujeme 

skute�nost, že jeden z �len� vztahu má n�jaké specifikum, má "navíc" diferencia�ní p�íznak 

(termín p�íznak má zde jiný význam než v obecné teorii znaku), ur�itou "vlastnost" náležející 

výrazovému prost�edku jako celku, která m�že být p�i popisu chápána i jako p�ipojená, 

p�ídatná k souboru vlastností jednotky nep�íznakové. Termín p�íznak, p�íznakový užíváme (1) 



pro popis vztah� v systému jazyka, tj. vztah� povýtce zobecn�ných, které se na úrovni 

realizace, v komunikátech, projevují ustáleným zp�sobem, nebo (2) pro popis a hodnocení 

vlastností jednotlivých prvk� jazykových rovin nebo t�íd t�chto prvk�, jež vznikají dík jejich 

standardizovanému užití v �e�i; v tomto p�ípad� je termín p�íznak, p�íznakový, vágn�jší, je 

vázaný i na sociální podmínky komunikace a standardizovaný zp�sob vyjád�ení (krom� 

okrajových p�ípad�) nemá. R�znost nápln� termínu, pro niž nem�žeme najít spole�ného 

jmenovatele, a zárove� r�znost postupu, jímž dospíváme k vymezení toho, co je nebo naopak 

není p�íznakové, tvo�í pro využití termínu jistou p�ekážku. Každé z pojetí je totiž také 

vyhovující pro jinou rovinu jazyka. 

První pojetí, pojetí vycházející z jazykového systému, má své ko�eny v tradi�ní 

fonologii. P�edpokládá, že nep�íznakový i p�íznakový prvek, v našem p�ípad� segmentální 

fonémy (a v návaznosti na to fonologicky relevantní prvky suprasegmentální, v �eštin� 

nap�.modely intonace) mají spole�ný srovnávací základ v souboru relevantních rys� 

artikula�n�-akustických, p�íznakový pak má ur�itou - op�t fonologicky relevantní - vlastnost 

"navíc"; v �eštin� se takto chápe vztah zn�losti k nep�íznakové nezn�losti, u vokál� pak 

dlouhá kvantita, p�íznaková proti nep�íznakové kvantit� nedlouhé. Tradi�n� se tak chápal i 

vztah orální - nazální (/bos/ - /nos/), kde však jde o rozdíl již na úrovni typu konsonantického 

fonému, rozdíl nesonora - sonora.  

Pohled od systému, jehož vztahy jsou jen pomocí konkrétních realizací vysv�tlovány,  

umož�uje, že se od množství akusticko-artikula�ních rys� základních alofon� foném� daného 

jazyka odhlíží, pokládají se a priori za irelevantní. Nevíme, zda jsou nebo nejsou uživateli 

skute�n� uv�domovány, nebo� se zatím nikdo nepokusil jejich relevantnost experimentáln� 

ov��it, tj. nikdo se nap�. nepokusil zjistit, zda zm�na napjatosti artikulace zm�ní nebo ovlivní 

pro �eského poslucha�e interpretaci základní realizace fonému, na jejímž základ� 

srovnáváme. M�lo by také platit, že nep�íznakový prvek má univerzáln�jší užití: v �eštin� je 

tomu tak u obou zmín�ných fonologických opozic, nezn�lé fonémy mají vyšší frekvenci než 

zn�lé, krátké vokály jsou využívány více než dlouhé (T�ŠITELOVÁ a kol., 1985). 

P�edpokládalo se navíc, že nep�íznakový prvek systému m�že být za ur�itých 

podmínek reprezentantem obou �len� opozice. Nap�. v �eštin� nezn�lý foném m�že na konci 

výrazu p�ed pauzou reprezentovat i foném s p�íznakem zn�losti, nebo� zn�lost nelze v 

sou�asné �eštin� v tomto postavení v �et�zci realizovat. P�íklad� typu [pix] (psáno pich, srov. 

píchat) - [pix] (psáno pih od piha), kde by šlo skute�n� o výrazy dvou r�zných základ�, je sice 

dost, ale v souvislé �e�i je pravd�podobnost zám�ny malá, tedy i výhoda chápání jediné 

zvukové realizace jako odpovídající r�zným foném�m, je sporná. Protiargumentem jsou 



p�ípady sonorizace typu [sedba], [svjedbil..], kde je reprezentantem konsonant zn�lý, tedy 

odpovídající základnímu alofonu p�íznakového �lenu zn�lostní opozice: sílu tohoto 

argumentu nesnižuje, že sonorizace je mén� frekventovaná než desonorizace. Krom� toho je v 

naší kultu�e propojena interpretace toho, co "slyšíme", "identifikujeme" s psanou podobnou 

jazyka, p�i plné alfabetizaci nikdo nepochybuje o tom, co se "má psát" a umí to zd�vodnit 

vztahem k základovému slovu nebo tvaru slova. Pro poznání fonému p�edstavovaného jeho 

alofony i pro vztah p�íznakového - nep�íznakového fonému by ani to nem�lo být relevantní. 

Pokládáme za samoz�ejmé, že výraz�m jazyka rozumíme na základ� identifikace foném� a z 

nich utvo�ených morf� a jim odpovídajících morfém�, to však musí fungovat i u d�tí, které 

ješt� �íst neum�jí, nebo (v jiných kulturách) u uživatel� ideografických písem. Ostatn� 

n�které fonologické teorie, které se nevážou na hláskové písmo, v t�chto p�ípadech mluví o 

pravidelné alternaci foném�. Nem�lo by to být nic zvláštního, i když je toto chápání v �eštin� 

p�inejmenším neobvyklé: v p�ípad� vztahu krátkého, nep�íznakového vokálu k dlouhému, 

p�íznakovému se už o žádné neutralizaci nemluví a krácení v n�kterých tvarech slov nebo p�i 

derivaci interpretujeme vždy jako alternace. Je tedy podstatou vztahu p�íznakové - 

nep�íznakové pouze existence relevantního p�íznaku, nikoli možnost neutralizace. Už zde 

musíme znovu p�ipomenout, že toho pojetí je možné jen na úrovni lingvistické abstrakce 

fonologického systému, který je budován z malého po�tu jednotek s relativn� p�ehlednými 

vztahy, ale nelze jej už vztáhnout na výslovnost. Vztah p�íznakového a nep�íznakového 

fonému je vztahem systémovým, jehož prom�ny na realiza�ní úrovni nejsou pro sám vztah 

d�ležité. 

 Mimo fonologickou rovinu jazyka se vztah p�íznakovost - nep�íznakovost 

(neutrálnost) obvykle vysv�tluje u lexikálních jednotek, kde do t�chto vztah� vstupují celé 

trsy lexém� a k jedinému výrazu neutrálnímu m�že standardn� existovat více lexém� stojících 

v opozicích charakterizovaných jako knižnost, hovorovost, emocionalita, hodnocení výrazu 

jako neologismus, výraz �ídký apod., a také, pokud nás zajímá celý národní jazyka, opozice 

spisovnosti v�etn� terminologi�nosti stojící proti nespisovnosti s r�znými odstíny, jako je 

slangovost, regionálnost, ná�e�nost. Je to jiný význam termínu "p�íznakovost", než jsme vid�li 

výše. M�že být odvozen od samé sémantiky výrazu (nap�. názvy v�cí a vztah� tabuizovaných, 

jež mají spole�ensky sankcionovaný p�íznak expresivní), �ast�ji však je odvozen od toho, jak 

jsou jednotlivé výrazové prost�edky užívány v textech. N�které lexémy mají užití (tak�ka) 

univerzální, zatímco jiné jsou užitelné jen za ur�itých podmínek. Typy text� m�žeme vymezit 

na základ� složek komunika�ní situace a jejich konkretizace v komunika�ním aktu. V �eském 

prost�edí mluvíme obvykle o slohotvorných �initelích a typy text� chápeme na pozadí 



tradi�ních �ty�, nov�ji šesti funk�ních styl� primárních a k nim p�istupujících styl� 

sekundárních (MINÁ�OVÁ in 	echová a kol, 2003, 59n., JELÍNEK, 1995, s. 734n.), ve 

skute�nosti však jde také o sociáln� a kulturn� podmín�né normy žánrové, v mluvené 

komunikaci i normy skupinové, které užití toho nebo onoho výrazu ovliv�ují: to na podstat� 

v�ci nic nem�ní, m�ní to však p�i popisu p�íznak� po�et a rozvržení typ� p�íznakovosti, s 

nimiž lze pracovat. Navíc existuje i "p�íznakovost" založená na jedine�ném užití jakéhokoli 

jazykového (a ší�eji i nejazykového - JELÍNEK, 1995, s. 734n.) prost�edku v ur�itém 

kontextu; z ní pak vzniká jeho kontextová hodnota (KR	MOVÁ in 	echová a kol., 2003, 

138n.).  

Uvedená chápání p�íznaku lexikální jednotky se zdají být velmi sou�asná, ve 

skute�nosti však nejsou nová. Už v Blahoslavov� Gramatice vzniklé v 16. století (vydání 

1991, s. 172) �teme v kapitolce O vlastnosti, že "ta� se d�lí na dvé, jedna jest samých slov, t. 

jednoho každého slova kteréhož se jakkoli v mluvení užívá; proprietas vocum, sive proprietas 

significationis. Druhá pak jest, ne tak v slovích jako v složení neb v spojování t�ch slov; to u 

latiníka slova phrasis, �eský se �íká, a� velmi nedostate�n�, generalius quam decet, zp�sob 

mluvení. Té obojí vlastnosti tak šet�eno býti má, aby každou v�c kterouž mluviti neb o níž 

psáti chceš, ne leckterejmis slovy, o samo to a� by lidé n�jak jen srozum�li pé�i maje, 

vypov�d�l; ale aby ji t�mi slovy  p�edložil, kteráž té v�ci vlastní jsou." Vazba na rétoriku je tu 

nesporná, myšlenky nad�asové, jen forma vyjád�ení za p�t století zastarala.   

  Vztah výraz� na ose neutrální - p�íznakový založený na jejich užívání je u lexika 

opakovan� �ešen, i když nikdy nebude, i pro rozsah slovní zásoby jazyka a stálý pohyb v ní, 

do�ešen. Do obecného vztahu totiž vstupují opozice r�zné úrovn� a r�zného využití, které jsou 

navíc vzájemn� jen z�ásti kompatibilní. Nap�. i zdánliv� jasná opozice domácí - p�ejaté 

nem�že být ztotožn�na s opozicí neutrální - knižní, i když v knižních textech, tj. spisovných  

psaných projevech (vyššího stylu), je jejich frekvence zvýšená. N�které evidentn� p�ejaté 

výrazy jsou totiž z�eteln� hovorové a n�kdy i stojí za hranicemi spisovnosti, zatímco jiné jsou 

neutrální (a dokonce ani domácí synonymum nemají nebo je práv� domácí výraz knižní): 

nap�. ve dvojici lexém� jde u slov koka - rudod�ev o vztah neutrální - �ídké (Slovník spisovné 

�eštiny je ani neuvádí), vztah výraz� klasifikace - t�íd�ní lze chápat jako synonymii, kde 

rozdíl je jen v okruhu text�, v nichž se každý z výraz� pravd�podobn�, nikoli však nutn� 

vyskytne, zatímco klandr - zábradlí je vztahem obecné - neutrální a výraz klaka lze "�ist� 

�esky" vyjád�it jen složitým opisem. Jak je vid�t, je chápání p�íznakovosti v oblasti lexika v 

t�sné vazb� na okruhy komunikát�, v nichž se daný výraz objevuje. Jde tedy o soubor 



p�íznak� ve svém d�sledku stylistických, fungujících p�i stylizaci textu a jeho stylové 

interpretaci.  

Neutrální lexém by m�l být, jak jsme p�ipomn�li výše, univerzální, zatímco 

p�íznakový je p�i využití v neaktualizované podob� omezen jen na n�které typy komunikace. 

Neexistence neutrálního výrazu k termín�m nebo k expresiv�m je dána práv� skute�ností, že 

jsou dík svému lexikálnímu významu využitelné jen v n�kterých typech komunikát� a 

neutrální kontexty jim nep�íslušejí; ozna�ovat takové lexémy za p�íznakové je sporné, nebo� 

nemají "p�íznak" vzhledem k jinému lexému. V t�chto p�ípadech bližší specifikace slova 

odkazem na n�který v�dní obor nebo poukaz na jeho expresivitu užívaný slovníky a odtud i 

stylistikou vyjad�uje jen toho omezení.  

Pracujeme-li však s konkrétními p�íznaky jednotlivých výraz� p�i stylizaci text� nebo 

p�i hodnocení styliza�ní úrovn� text� cizích, opíráme se nejprve o vlastní pov�domí 

kultivované jeho vícemén� v�domým rozvíjením p�i percepci r�zných text�, sekundárn� však 

též o r�zné materiály, p�edevším výkladové slovníky. Asi by tomu m�lo být naopak, ale 

vyžadovat to by bylo nereálné. Shledáváme p�itom, že nejen že se údaje mohou lišit (což je 

ostatn� vzhledem k dob� vzniku daných materiál� samoz�ejmé), ale také že p�íznakovost 

slova je v nich vymezena velmi zobecn�n� a mnohdy neodpovídá našemu "pocitu":  nap�. 

podle Slovníku spisovné �eštiny (1994) jsou neutrální výrazy  odlidštit, odlehlý, odchýlit se, 

odlou�it, odezva, jež bychom intuitivn� užili pouze v textu psaném a spíše odborném, ale 

stejn� neutrální jsou i  odležet (každou rýmu), odpískat (branku), jež bychom naopak užili 

pouze v textu dosti neformálním. Tento rozpor m�že být dán naší vlastní omezenou 

zkušeností, ale také zdroji materiálu slovníku, chápanými r�zn� a nutn� zastarávajícími za 

sou�asností, mnohdy však i promyšleným hodnocením shromážd�ného materiálu jeho 

zpracovateli, kte�í se v kone�ném rozhodování mohli opírat práv� jen o užití v textech a své 

vlastní zkušenosti s ním. Teprve v sou�asnosti m�že být zdroj dopln�n o údaje korpusové, i ty 

však bude nutno citliv� hodnotit. Výkladový jednojazy�ný slovník, který je svými údaji 

arbitrem p�íznakovosti lexém�, je tak ve skute�nosti  dvojitým odrazem užití, aniž by mpohl 

vypovídat o n�jakém systému v dané rovin� jazyka.  

Na rovin� stavby výpov�di a textu je práce s termíny p�íznakové - nep�íznakové málo nosná, nebo� zde 

je vazba na komunika�ní událost mimo�ádn� silná, a i když existuje obecná p�edstava toho, co je "neutrální" v�ta 

daného jazyka, v �eštin� z�ejm� dvou�lenná v�ty rozvitá a nep�íliš jednoduché souv�tí, ve skute�nosti existuje v 

textech bezpo�et jejích modifikací, které jsou "neutrální" z hlediska dané situace. R�zné eliptické výpov�di, 

v�tné ekvivalenty, obm�ny po�ádku slov, ale i anakoluty jsou normální sou�ástí spontánn� mluveného projevu, v 

n�mž by byla úplná dvoj�lenná v�ta p�íznaková; jako "zvláštní", p�íznakové se jeví v p�ipraveném psaném textu, 

od n�jž se tradi�ní p�edstava správné, "celé" v�ty odvíjí. Je tu tedy p�íznakovost již nikoli v�cí absolutní ve 



vztahu k systému jazyka, ale jen v�cí konkrétního zapojení do text�. V jeho celku je pak p�íznaková i míra užití 

jednotlivých typ v�t. V�d�ím principem pro volbu jednotlivých typ� se nám jeví p�ipravenost textu  vedoucí k 

jeho textové souvislosti a propracovanosti v opozici ke spontánnosti, jež text rozvol�uje, a obecné zákonitosti 

mluveného projevu (KR	MOVÁ, 1995, 2003). T�žko je tu mluvit o spole�ném základ�, t�žko i o synonymii 

(CHLOUPEK, 2002), nejvhodn�jší je mluvit (ve shod� s pojetím M. JELÍNKA, op.cit.) o konkurentech stojících 

nikoli v opozici, ale v dichotomickém vztahu, a na ur�ování n�jaké obecné p�íznakovosti rezignovat. B�žné 

mluvnice to však ud�lat nemohou, protože musí také orientovat uživatele ve vhodnosti syntaktických konstrukcí 

a jejich možných realizací; proto si vypomáhají ozna�ením "hovorové", jež však je p�inejmenším vágní.  

Obrátíme nyní pozornost k p�íznakovosti na rovin� morfologické. Tato rovina jazyka 

je pro flektivní jazyky jako �eština mimo�ádn� d�ležitá, nebo� na její úrovni se jednak 

vyjad�ují n�které sémanticky závažné gramatikalizované kategorie (p�edevším �as a slovesný 

rod, ev. i vid, pokud jej pokládáme za jev gramatický, nikoli lexikální), jednak slouží k 

vyjad�ovaní vztah� uvnit� výpov�di a textu (p�i rekci, ale také �íslo a jmenný rod p�i 

kongruenci); od vlastního "významu tvar�", sémantické morfologie, zde odhlížíme, nebo� v ní 

samé p�íznakovost nenacházíme; ta je až v konkrétním užití ur�itého tvary v textech dané 

doby (nap�. jeden z význam� genitivu, posesivitu, je možno využít u všech apelativ, i když v 

mnohých textech je b�žn�jší posesivní adjektivum). Na úrovni vyjád�ení, v �eštin� syntetické 

form� spole�né pro soubor kategorií, je k dispozici v mnoha p�ípadech více než jedna 

standardní podoba využitelná u téhož kmene slova: je pak nutno �ešit i vztah takových 

prost�edk�, vymezit vyjád�ení neutrální a v opozici k n�mu p�íznakové, které je užíváno jen v 

n�kterých typech komunikace. Na morfologické rovin� jsou tak skryty oba zmín�né typy 

p�íznakovosti, obecný v soustav� gramatických kategorií a jejich vztazích i konkrétn�jší, který 

vychází z podoby morf�, jimiž se kategorie vyjad�ují. Oboje do poznání a popisu jazyka 

nepochybn� pat�í. 

P�edevším je zde p�íznakovost systémová, založená na "gramatických významech", 

kde stojí proti sob� kategorie v opozicích, p�i�emž jeden z �len� je nep�íznakový (nap�. 

singulár, prézens), druhý p�íznakový (plurál, préteritum); tu jde o vztah analogický k tomu 

poznatelnému a popisovatelnému u foném�. P�íznakovost je vyjád�ena pomocí standardních 

prost�edk� (v�etn� nulového vyjád�ení), vždy však tak, aby byl odlišen každý z �len� opozice. 

P�ípady neutralizace p�íznaku jsou popisovány v mluvnicích; na rozdíl od fonologické roviny 

je však už  neutralizace bu
 gramatikalizovaná (neutralizace vidu v negativním rozkazu - 

nezavírej to okno), nebo je možná až vzhledem k celku textu v�etn� jeho zakotvení do situace 

(nap�. neutralizace �asu v prézentu historickém jako prost�edek aktualizace a dynamizace 

vypráv�cí linie; neutralizace �asu a �ísla v gnómických výpov�dích). P�íznakovost na úrovni 

systému funguje p�itom bez ohledu na konkrétní podobu jednotlivých morfologických 



prost�edk� vyjád�ení mluvnických význam�; v n�kterých p�ípadech je spole�ná pro �eštinu 

jako národní jazyk (nap�. slovesné kategorie a jejich vztah), jindy však v n�kterých útvarech 

�eštiny došlo k plné neutralizaci p�íznaku (nap�. kategorie gramatického rodu jako 

kongruentní v plurálu).  

Druhý typ p�íznakovosti se týká podoby morf�, jimiž se významy vyjad�ují, v�tšinou 

koncovek (od jiných možností vyjád�ení, nap�. izolovaných morf�, odhlédneme). Jejich 

konkrétní fonologické složení m�že být - a to i v jediné variet� národního jazyka - pro týž 

soubor mluvnických význam� dubletní, dokonce tripletní; tento stav existuje nejen ve 

spisovném jazyce, ale i v dialektech, pokud jsou skute�n� živé a vyvíjejí se. Na povrchu se 

jeví jako r�zné koncovky jak hláskoslovné varianty typu /mali:m/ - /malejm/- /malém/- 

/malim/, tak varianty skute�n� morfologické typu /mal..mi/ - /mal..ma/, morfologicky 

relevantní variantou, o níž je nutno z hlediska p�íznakovosti uvažovat, je však jen typ druhý. 

A zatímco ve spontánn� existujícím dialektu si nanejvýše všímáme, že je n�která koncovka 

nov�jší (pop�. interdialektická, nap�. /majó/ n. /majou/ v 3. os. pl. ind. préz. sloves 5. t�ídy na 

míst� tradi�ního /maji/ na Brn�nsku) a m�žeme sledovat její spontánní ší�ení v textech, ve 

vztahu k prestižní podob� národního jazyka, tedy spisovnému jazyku, toto konstatování 

nesta�í.  

I když v mluvnici popisujeme jen normu spisovného jazyka, aniž bychom striktn� 

rozhodovali o tom, co je nebo bude "správné", nevyhneme se otázce, zda jsou všechny 

koexistující koncovky skute�n� synonymní, vzájemn� nahraditelné ve všech výrazech 

pat�ících do téhož typu konjugace nebo deklinace (základního typu i "podtyp�", nap�. podtypu 

les, den atd. u substantiv), a také ve všech typech text�, které vznikly nebo nov� vznikají. 

Odpov�
 na tuto otázku žádá nejen nutná akribi�nost výkladu, ale i vyjad�ovací praxe, pro 

niž je existence dublet zavazující a n�kdy i matoucí. Pohybujeme se tu na pom�rn� 

jednoduché ose knižní - neutrální - hovorové X nespisovné, ale hranice nejsou ani zdaleka 

jasné a jednoduché. Už Jedli�ka (1974) jasn� dokumentoval ošidnost této škály v morfologii, 

nebo� v ní obvykle nefiguruje dostatek prvk�, aby byly obsazeny všechny pozice, a také už 

tehdy nazna�il nepevnost hranice mezi hovorovým a nespisovným, která se od té doby ješt� 

zna�n� rozvolnila (RUSÍNOVÁ, 1996, 2000; stati sborníku Spisovnost a nespisovnost dnes, 

1996). V této souvislosti nelze nep�ipomenout i studie F. 	ERMÁKA, P. SGALLA, F. 

DANEŠE aj. nazírající problém v obecných souvislostech a dokumentující je na vybraném 

materiálu. Bibliografie prací zabývajících se otázkou hranic spisovnosti v�etn� této hranice v 

morfologii, které byly publikovány jen za poslední desetiletí, by sama sta�ila zaplnit n�kolik 

stran. Všechny se však shodují v tom, že mezi spisovností a nespisovností nelze najít pevnou 



linii, sou�asn� ovšem nepopírají pot�ebu se s tímto problémem n�jak vyrovnat v okamžiku, 

kdy vzniká text adresovaný uživateli jazyka (u�ebnice, prakticky orientované knížky), který 

má �esky psát nesoukromý v�cný text, tj. text, kde nepochybn� spisovnost o�ekáváme.  

Vycházíme-li z užití v komunikaci, pak má spisovná neutrální koncovka daleko 

univerzáln�jší užití než p�íznaková, knižní nebo hovorová, tíže však ur�ujeme, v �em p�íznak 

spo�ívá: nejde ud�lat obecné rozhodnutí, protože zdánliv� týž tvar má r�zné p�íznaky také v 

souvislosti se slovem, u n�hož je užit. Nepochybn� je nap�. jmenný tvar nemocen p�íznakový, 

knižn�jší než tvar nemocný, ale v oficiálním textu jen dosud nacházíme, zatímco femininum je 

daleko vzácn�jší; od adjektiva veselý by bylo možno jmenný tvar vytvo�it také, vyjád�ení jsem 

vesel by však bylo daleko exkluzivn�jší, tedy i p�íznakov�jší (i když ve starých textech jej 

máme doložen, srov. 	elakovského - bujný koník vesel ská�e), zatímco tvar je zdráv je 

pom�rn� neutráln�jší, snad i dík ustrnulému bu� zdráv v pozdravu.  Informace o p�íznaku u 

každé p�ípadu, která je b�žná u lexika (viz údaje výkladových slovník� vztahující se k 

jednotlivé slovníkové položce, n�kdy i vazb�) by byla sice možná (srov. vý�ty tvar�, nap�. 

feminin kolísajících mezi typy píse� a kost, v starých p�íru�kách procvi�ujících "správnost"), 

ale nevyhovovala by ani  popisu samému, ani aplikaci na vyjad�ovací praxi. Popis ovšem 

nem�že jen konstatovat existenci více synonymních koncovek, musí nutn� mluvit i o jejich 

distribuci. Pak m�žeme i dnes najít seznamy výjimek,  a zejména dopl�ující údaje po�ítající s 

p�íznakovostí ozna�ovanou jako stylová, i když nemá s tím, co jsme zvyklí nazývat dnes 

"styl", nic p�ímo spole�ného a navazuje spíše na velmi staré u�ení o t�ech stylech 

(HAUSENBLAS 1973). Do�ítáme se pak v P�íru�ní mluvnici (1995) ve výkladu o slovesných 

tvarech, že "ur�ité koncovky jsou ve vyšším stylu" (s. 332 v up�esn�ní distribuce tvar� typu 

d�kuji/d�kuji), zatímco jiné jsou "b�žn�jší, hovorové" (s. 327 o tvarech typu kryju/kryji), 

promítá se sem posun kodifikace ("p�vodn� nespisovné podoby jsou vnímány jako stylov� 

nižší", s. 329 o dubletách sázejí/sází; " u sloves typu t�ít je možno setkat se ješt� v 

p�edvále�né literatu�e - ale i pozd�ji - se staršími tvary t�u/tru, s. 328), hledisko teritoriální 

("starší dubletní tvary podle typu mazat mají odstín hovorový, expresivní nebo regionální" k 

dubletám typu o�e/orá, s. 331), ob�as najdeme dokonce informace o tvarech nespisovných 

"objevují se v n�m v rámci mluvených forem stejné alternace: prosit - pros a substandardní 

proš" (ve výkladu o tvarech sloves typu prosit, s. 330) a využito je také hledisko expresivity, 

která je však již záležitostí užití v konkrétních textech (viz výše k typu mazat). Vedle toho se 

uplat�uje diferenciace dubletních koncovek podle skupin slov vymezených tu sémanticky 

("slovesa odvozená od interjekcí bývají expresivní, proto mají �ast�ji hovorovou koncovku -

nul", s. 328), jindy formáln� ("z d�vod� disimilace - aby se neopakovalo -u- ve dvou/t�ech 



slabikách po sob�" p�i pokra�ování výkladu o typu d�kuji/d�kuju, s. 332; "podoby podle volat 

jsou progresivní proto, že nevyžadují zm�nu kmenové souhlásky" k výkladu o tvarech typu 

kulhám, s. 331). 

Nejjednotnost pohledu na p�íznakovost koncovek, kterou jsme na p�íkladech ukázali, 

je markantní, není však specifikem jen tohoto textu. Podobn� není ni�ím zvláštním, že se 

práv� v morfologii sou�asní auto�i odborných prací vyhýbají jednozna�ným soud�m a 

formulují velmi opatrn�. V kodifika�ních Pravidlech �eského pravopisu 1993 (školní vydání) 

dokonce na rozhodnutí o neutrálnosti - hovorovosti rezignují, pokud není skryto v po�adí 

uvád�ných dublet. Ani jeden z materiál� vyjad�ující se k formální morfologii nem�že naráz 

negovat tradici, jež je dík procesu postupné v�domé stabilizace nové �eštiny v 19. století 

archaizující, nem�že však p�ehlížet nový vývoj, který vede k velmi rychlému pronikání d�íve 

nespisovných tvar� do ve�ejné komunikace mluvené a odtud do normy spisovného jazyka, 

nem�že kone�n� p�ehlížet ani skute�nost, že pov�domí uživatel� standardního jazyka, 

p�íjemc� popisu jeho normy, je vedle školní výuky formováno také kontaktem s texty nejen 

sou�asnými, ale i staršími, tvo�enými za jiných podmínek, že je formováno jak komunikací 

psanou, tak mluvenou.  

Domníváme se, že nejednotnost a nesoustavnost nevzniká z neochoty lingvist� vyjít ze 

stavu jazyka a vyrovnat se s ním, ale z toho, že koncovky mají sice - na rozdíl od lexika - 

obrovskou frekvenci v textech, ale poznání skute�ného stavu využití je omezeno okruhem 

materiál�, jež jsou eventuální excerpci (a� už tradi�ní, nebo korpusové, která je p�irozen� 

daleko rozsáhlejší) k dispozici: jde o texty d�íve veskrze, dnes valnou v�tšinou psané a 

ve�ejné, tj. o texty, které psali lidé mající již zafixovanou ur�itou p�edstavu správnosti 

založenou na školské tradici a tradici text�, s nimiž se dostávají do kontaktu, a tou se 

intuitivn� �ídí. Jsou tedy tyto texty po morfologické stránce postaveny na proskripci, a 

výsledek je ovlivn�n i skute�ností, že pokud si není b�žný uživatel, tv�rce v�tšiny text�, jist, 

preferuje tvary od svého b�žného úzu odlišné. Stav formální morfologie text� soukromých 

nebo spontánn� mluvených, který je také sledován, nem�že na rozhodování o p�íznaku 

koncovek nic zm�nit, protože v neprestižní sfé�e komunikace není o�ekáván kultivovaný 

projev a výb�r z dublet v ní je v d�sledku toho obrazem normy �eského jazyka, nikoli však 

jazyka spisovného. Ukazuje tendence vývoje, snad i rozhoj�uje vrstvu hovorovou, t�žko však 

v�ci ostatní.  

Je to více patrné na  tvarech s malou frekvencí. Jako p�íklad volíme substantivum „rukojmí“ a jeho rod. 
Brus jazyka �eského z r. 1877 má podobu rukojm� bez dalšího up�esn�ní, ale s odkazem k tvarosloví, kde 
bohužel tento typ chybí, Pravidla hledící k �eskému pravopisu a tvarosloví, menší vydání, 1904, udávají i rod 
(neutrum – zcela formáln� vyhovující výrazu rukojm�) a dubletu rukojmí, také neutrum. Rukojmí postupn� 
vít�zí, tradi�ní ur�ení, v tomto p�ípad� spíše um�lé p�i�azení rodu - neutra - na základ� historie jazyka, je však 



nesmírn� houževnaté. P�itom existence p�irozeného rodu jako vodítka pro ur�ení gramatického rodu tu ne�iní 
žádné potíže, není tu ani problém formy, protože zakon�ení podobnou koncovku -í mají i mnohá maskulina nebo 
feminina. Nov�jší materiály p�ijímají rod mužský a st�ední (v r�zném po�adí), až P�íru�ní mluvnice (1995, s. 
245) p�ipomíná i femininum. V textech p�itom stále nacházíme preference nep�irozeného rodového za�azení, což 
zvlášt� v emotivn� podbarvených reportážích p�sobí nezvykle (všechna rukojmí, t�i muži a dv� ženy, byla 
osvobozena); tradice neznámo pro� vít�zí, to ovliv�uje stav text� a odtud – p�i celkov� minimálním po�tu 
doklad� – možné hodnocení skute�né normy jazyka.  
 

Shr�me: Morfologická rovina má z hlediska p�íznakovosti dvojí tvá�. Na jedné stran� 

p�íznakovost v rámci systému (analogickou fonologické rovin�), jíž se ve standardních 

popisech �eštiny v�nuje pozornost jen minimální, na druhé p�íznakovost na úrovni 

vyjad�ovacích prost�edk� (analogickou slovní zásob�, ale vázanou na tvarové typy, nikoli 

jednotlivé prvky): má pom�rn� prostý soubor p�íznak�, s nimiž je nutno po�ítat, nebo� jí sta�í 

osa spisovnosti a nespisovnosti a v tom rámci rozlišení knižnosti - neutrálnosti a hovorovosti 

na stran� spisovné a obecnosti - regionálnosti a ev. ná�e�nosti na stran� nespisovna. Využití 

této škály je však náro�né a p�íznakovosti jednotlivých dubletních koncovek je v�nována 

pozornost bez jednotícího zorného úhlu, ale s d�sledky pro vyjad�ovací praxi. . Je tomu tak 

dík tradici �eského mluvnictví, kde tvo�í tvarosloví d�ležitou �ást výklad� a je (vedle 

pravopisu) pom�rn� pevnou, nikoli však petrifikovanou sou�ástí kodifikace. A je to i 

nep�ímým d�sledkem praktického využití získaných poznatk� a formulovaných záv�r�, kdy 

uživatel, a také školská praxe, která je od gramatik odvozená, hledá v tvaroslovných 

výkladech jednozna�ná �ešení a netouží - na rozdíl od poznávání lexika, kde mnohost 

vyjád�ení p�ijímá jako výhodu, a i na rozdíl od roviny zvukové, kde si možnosti ani 

neuv�domuje - po dubletách umož�ujících variantnost vyjád�ení. Morfologická rovina je mu 

jen rovinou, v níž realizuje spojitost textu, málokdy je i pramenem aktivní práce s jazykem a 

uv�dom�lé stylizace.  

Již p�ed sto lety se objevují v prvních Pravidlech hledících k �eskému pravopisu a 

tvarosloví u n�kterých tvar� informace o jejich knižnosti, je jich však minimum, ojedin�le 

najdeme i p�ipomínku úzu, celkov� však text sm��uje ke stabilizaci, v morfologii z�eteln� 

archaizující a navazující na vývoj p�edstav o spisovnosti 19. století. Sto let let vývoje �eštiny 

p�ineslo od té doby zna�ný posun hranice spisovnosti, p�esunulo do knižnosti až archai�nosti 

množství koncovek, ustoupilo p�irozenému vývoji p�ijetím tvar� d�íve nespisovných a n�kdy 

je již zbavilo p�ídechu hovorovosti. Pom�rn� vágní hranice mezi nimi, které odpovídá vágní 

informace o využití dublet opírající se o náhodn� zvolený a nikoli striktn� aplikovaný soubor 

"p�íznak�", však není uživatelsky výhodná. Zp�sobuje to nikoli neschopnost popsat existující 

stav jazyka, ale rychlá prom�na komunika�ních zvyklostí soudobé spole�nosti, kde vidíme jak 

tendenci ke zvýraz�ování oficiálnosti n�kterých typ� sd�lení pomocí knižnosti, tak (�ast�ji)  



stylizovanou spontánnost ve�ejného komunikátu, jež je cestou k uvoln�ní striktních pravidel a 

k ší�ení koncovek d�íve odmítaných. Není to proces nový, nové je jen masivn�jší akceptace 

d�íve odmítaných tvar� a nár�st jejich frekvence ve ve�ejné komunikaci. Morfologická rovina 

jazyka, tak d�v�rn� známá a samoz�ejmá, tak v sob� skrývá mnohá p�ekvapení.   
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Sta� se zabývá termínem "p�íznakovost", který je v�tšinou ve stylistice rozpracováván v 

souvislosti se slovní zásobou jazyka. V morfologii je jeho specifikum v tom, že se škála 

p�íznakovosti zužuje na p�íznakovost knižní - neutrální - hovorové - nespisovné (s ev. 

odlišením ná�e�ního a regionálního). Hranice "spisovnosti" je dána preskripcí stávající 

kodifikace, p�i ur�ování p�íznaku u dublet v rámci spisovného jazyka se pak k�íží zcela 

nesrovnatelná kritéria, z �ásti poznamenaná i interpretujícím subjektem. 
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