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Josef Šimandl obhájil dizertačnú prácu dneŠní skloňování substantiv takzvaných typů kámen a břímě na Filozofickej fakulte UK v Prahe v roku 2008 a o dva
roky neskôr vydal na jej podklade monografiu s takmer identickým názvom. Autor
v nej ponúka zaujímavý pohľad na vývoj a súčasný stav tzv. tvrdého a mäkkého
skloňovania v češtine a na kolísanie medzi týmito typmi deklinácie. Hoci sa tento jav
objavuje vo všetkých rodoch, autor sa zameriava na maskulína a neutrá, ktoré pracovne označuje ako en-kmene. Zároveň chce poukázať na to, že nejde o striktnú
spätosť týchto substantív so starými českými n-kmeňmi1. „En-kmene“ tvoria dve
skupiny substantív – tzv. typy kámen a břímě. K maskulínam typu kámen patria:
hřeben, ječmen, kámen, kmen, kořen, křemen, plamen, pramen, řemen, třmen
a k neutrám typu břemeno (břímě) sa zaraďujú substantíva břemeno, písmeno, plemeno, rameno, semeno, temeno, vemeno, vřeteno. Prostredníctvom analýzy týchto
skupín substantív autor poukazuje, veľmi zjednodušene povedané, na rozpor medzi
kodifikovanými tvarmi genitívu, datívu a lokálu singuláru v jazykových príručkách
a súčasným jazykovým úzom, ktorý dokumentujú texty v korpusoch a na internete.
J. Šimandl rozdelil monografiu do siedmich častí. V prvých štyroch kapitolách
ponúka teoretický prehľad, vymedzenie otázok a cieľov a vlastné analýzy, úvahy
a zhodnotenia; ďalšie tri časti tvorí bibliografia, zhrnutie v anglickom a nemeckom
jazyku a prílohy.
Vo Vstupnej časti autor veľmi podrobne oboznamuje čitateľa s problematikou
vývoja a súčasného stavu skúmaných substantív a vysvetľuje pojem deklinačné kolísanie. Dáva si za cieľ dokázať, že pri skloňovaní týchto typov substantív nejde
o akési uzavreté skupiny navždy „pripútané“ k starým n-kmeňom, ale že naozaj dochádza ku kolísaniu, ktoré je v jazyku pravdepodobne trvalým javom. Prejavuje sa
to v rôznom používaní, resp. zaužívaní koncoviek (podľa J. Šimandla stále prevažne
mäkkých) v skúmaných pádoch, ktoré nezávisí natoľko od skloňovacieho vzoru daného substantíva ako od individuálneho vývoja každého slova tohto typu. Preferovanie nových tvarov – tvrdých zakončení – v jazykových príručkách J. Šimandl spoAj v tejto recenzii bude použité označenie n- aj en- kmene tak, ako to rozlišuje autor vo svojej
monografii, čiže podľa toho, či ide o staré české n-kmene alebo ním skúmanú skupinu substantív.
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chybňuje vzhľadom na stále vysoko frekventovaný výskyt mäkkých koncoviek.
Odvoláva sa pritom najmä na súčasné (okrajovo aj staršie) texty v korpusoch a na
internete. Autor aj týmto výskumom poukazuje na to, že jazyk je dynamický systém,
resp. polysystém, ktorý má svoje pravidlá, pričom nový tvar nemusí úplne nahradiť
pôvodný vo všetkých komunikačných sférach jazyka. Tieto tvary môžu paralelne
popri sebe koexistovať a časom bude dochádzať k preferovaniu jedného z nich.
J. Šimandl vo svojej analýze vychádza z dvoch základných typov zdrojov, a to
z českých jazykových príručiek (najmä slovníky a gramatiky) a z korpusov, najmä
SyN2000 a SyNod2000 – podkorpus v rámci SyN2005. Okrajovo využíva i voľné
internetové zdroje mimo korpusov – napr. citácie starých kroník, legislatívne a spravodajské texty, odborné a literárne texty či neredigované, nekorigované texty ako
chaty a fóra. Svoj postup odôvodňuje tým, že príručky ponúkajú síce kvalitný materiál, ale často už zastaralý, naproti tomu korpusy a internet zahŕňajú texty od starších
po najnovšie, nie výlučne odborné, čomu autor prikladá veľký význam. Vyvodzuje
z toho záver, že hoci tieto texty vo veľkej miere nevynikajú kvalitou a na prvý pohľad možno nie sú vhodným podkladom pre skúmanie jazykových javov, predsalen
môžu vniesť iný pohľad na dynamiku, používanie, vývoj jazyka. Tým, že materiál
na internete zväčša neprešiel jazykovou korektúrou, odzrkadľuje takmer presný obraz jazykového úzu, ktorý chce autor priblížiť vo všetkých možných podobách. Kladie si otázku, do akej miery môže úzus ovplyvniť vývoj a kodifikovanie jazykových
javov. Čo ak tvar daného slova, ktorý napr. v slovníku nie je spomenutý (alebo len
ako variant iného tvaru), ponúka korpus/internet s vyššou frekvenciou ako tvar v príručke kodifikovaný či preferovaný atď. Zároveň skúma, nakoľko môže byť počítačová technológia prospešná pri analýze jazyka, v jeho prípade najmä súčasného úzu.
Prácu s korpusmi, korpusovými nástrojmi a s internetom vníma aj ako test na riešenie ďalších jazykových úloh. Otvorene poukazuje na riziká a nedokonalosti týchto
technológií: preklepy, chyby, osobitne v korpusoch skreslené štatistiky, chyby po
skenovaní a pod. (klady a zápory korpusových a internetových zdrojov veľmi podrobne analyzuje najmä v kapitole Súhrny a závery).
V úvodnej časti autor podáva aj podrobný prehľad jednotlivých českých jazykových príručiek. Zo slovníkov porovnáva Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Pravidla českého pravopisu – školní vydání, Retrográdní morfematický slovník češtiny a Jungmannův Slownjk česko-německý. Z gramatík sú to Stručná mluvnice česká, Česká mluvnice, Nauka o českém
jazyku, Mluvnice češtiny 2, Příruční mluvnice češtiny, Čeština – řeč a jazyk, Čeština
pro učitele a Základní mluvnice českého jazyka. Z iných príručiek používa Český
jazykový atlas, sv. 4. Táto prehľadná sumarizácia slúži na priblíženie preferovaných
tvarov v genitíve, datíve a lokáli singuláru, pričom pri každej príručke autor poukazuje na konkrétne nejasnosti a ponúka svoj pohľad doložený výskumom súčasného
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jazyka v korpusových a internetových textoch. Zakaždým vyhodnocuje výskyt jednotlivých zakončení v oboch typoch zdrojov – v dátových i príručkových.
Zo zdrojov dát si autor ako základný zdroj skúmania vybral korpus SYN2000,
pretože je podľa jeho slov omnoho reprezentatívnejší ako novší SYN2005, ktorý
vykazuje určité nedostatky (opakujú sa texty z predchádzajúceho korpusu alebo sa
v ňom nachádza veľké množstvo textov vydaných pred rokom 2000). Vytvoril si
preto subkorpus SYNod2000, ktorý aspoň sčasti obsahuje texty vydané v roku 2000
a neskôr. V niektorých prípadoch využil veľký korpus SyN (obsahuje korpusy
SyN2000, SyN2005 a SyN2006pub). Pracuje aj so staršou češtinou, a to s dátami
sprístupnenými v diachrónnom korpuse DIAKORP, a materiálmi, ktoré už boli pre
tento korpus zhromaždené, no v tom čase neboli spracované ani verejne dostupné.
Upozorňuje však, že táto zložka materiálu nie je reprezentatívna. Slúži len ako podpora jeho úvah, resp. náčrt jazyka v jednotlivých obdobiach, čo môže pomôcť pri
porovnaní so súčasným stavom. Pracuje aj s tzv. „historickým materiálom“, čo je
spojenie dát z DIAKORP a Biblie kralickej. Hovorené korpusy pre svoj výskum
nevyužíva. Úvodnú časť autor zakončuje vysvetlením pojmového aparátu, stručným
náčrtom usporiadania práce a krátkym znázornením možností, ako zapisovať variantné tvary v príručkách.
Z hľadiska výskumu je najzaujímavejšou a najpodrobnejšou časťou monografie
druhá kapitola – Dokumentácia a rozbor tvarov, v ktorej sa autor veľmi podrobne
venuje analýze jednotlivých maskulín a neutier. Výrazy sú usporiadané abecedne,
pričom takmer každý z nich sprevádzajú prehľadné tabuľky (okrem člen a hlen – tie
podľa korpusov nekolíšu, preto im autor nevenuje veľkú pozornosť; ani nepatria do
základnej „en-kmeňovej“ skupiny). J. Šimandl ich rozoberá z hľadiska frekvencie,
výskytu v korpusových a internetových textoch a zároveň porovnáva s výskytom
v jazykových príručkách. Každému skúmanému pádu – genitívu, datívu a lokálu
singuláru sa venuje osobitne. Z rozboru jednotlivých maskulín vyplýva, že najproblematickejšie je substantívum ječmen, keďže sa na ňom v najväčšej miere ukazuje
rozpor medzi kodifikačnými príručkami a úzom v zdrojoch dát a najväčší priestor
venuje pochopiteľne substantívu kámen, keďže je z „en-kmeňov“ maskulín najrozšírenejšie. Pri neutrách je zase zaujímavé sledovať analýzu fungovania skrátených
starých tvarov ako břemeno – břímě, jméno – příjmě, plemeno – plemě atď. Pozoruhodnou súčasťou jednotlivých analyzovaných substantív sú tzv. špecifické javy lexémy, ktoré by podľa autora mali zohrávať dôležitú úlohu pri koncipovaní slovníkov
a gramatík. Na jednej strane veľmi dôveryhodne dokazuje výskyt frekventovaných
– mäkkých prípon v korpuse oproti príručkám, no zároveň si po celý čas kladie
množstvo otázok typu prečo? v akom prípade? za akých okolností? Prízvukuje dôležitosť špecifických javov, čiže lexikálnych významov, výskytov vo frazémach či propriálnych funkcií a zdôrazňuje ich vplyv na používateľnosť jednotlivých prípon
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v určitom páde. Zaoberá sa aj kompozitami a derivátmi, v niektorých prípadoch
i vplyvom tvorenia kolokácií s inými slovami.
Súčasťou tejto kapitoly je časť Tri súborné otázky, kde autor najskôr venuje
pozornosť vokatívu (či sa okrem mäkkej prípony -i vyskytuje v „en-kmeňoch“ aj
prípona -e), lokálu plurálu, keďže je ako jediný pád množného čísla „en-kmeňov“
variantný (aký je výskyt prípon -ích/-ách oproti majoritnej prípone -ech) a napokon
tautolexémickým obratom, ktorým venuje najväčšiu pozornosť. Vychádza z Čermákovej definície binomiálov, ktoré podľa F. Čermáka zahŕňajú aj tautolexémické obraty a J. Šimandl ju dopĺňa vlastným chápaním týchto obratov, ktoré dokumentuje na
jednotlivých skúmaných maskulínach a neutrách: kmen od kmene, kmen vedle kmene,…; z hřebene na hřeben, od hřebene k hřebeni,…; rameno vedle ramene; rameno
u ramene a pod. Využíva tento jav na to, aby opäť potvrdil prevládanie mäkkého
tvaru skúmaných substantív, a to aj na základe ustálených spojení.
V tretej kapitole – Čítanke dokladov autor prehľadne zhromaždil heslá a podľa
rôznych kľúčov zosumarizoval príklady na daný jav z korpusov, internetu a Biblie
kralickej. Môžeme tak sledovať výskyt či absenciu konkrétnych tvarov v jednotlivých zdrojoch.
Poslednú kapitolu týkajúcu sa samotného výskumu tvoria Súhrny a závery. Je
obsahovo rozdelená akoby na dva väčšie celky – mohli by sme ich nazvať jazykový
a úvahovo-technický celok. V prvom sa autor venuje výsledkom jazykového skúmania, jazykovým príručkám a vývoju českého jazyka od staroslovienčiny až po súčasnosť. V druhom – oveľa obsiahlejšom, a asi aj náročnejšom celku autor ešte podrobnejšie uvažuje o otázke jazykového úzu a jeho spracovania korpusmi a predkladá
svoje skúsenosti i rôzne teórie o kladoch a záporoch korpusových nástrojov, internetu, spôsobe práce s týmito nástrojmi a pod.
V sumarizácii výsledkov jazykového skúmania v prvej časti hodnotí o. i. percentuálne a škálové pomery mäkkých a tvrdých tvarov „en-kmeňových“ maskulín
a neutier. Údaje sú prehľadne uvedené v tabuľkách a na porovnanie výsledkov autor
odkazuje na grafy v prílohe. J. Šimandl dokazuje, že vo všeobecnosti prevláda mäkké zakončenie, a to v oboch rodoch skúmaných substantív: v Gsg -e oproti -u a Lsg
-i oproti -ě v maskulínach a -u v neutrách. Ťažšie skúmateľný bol Dsg, keďže je to
z hľadiska používania slabší pád, a tak aj dáta boli menšie. Používanie mäkkých
a tvrdých zakončení v tomto páde však vykazuje rovnováhu, dokonca, najmä pri
neutrách, v mnohých prípadoch prevažuje tvrdý tvar.
Svoje výsledky autor odôvodňuje aj poukázaním na to, že „en-kmene“ maskulín a neutier nie sú skloňovací typ, čiže sa nedajú zaradiť k jednému vzoru pre celú
skupinu (a to pre vzory: hrad a stroj – maskulína a město a moře – neutrá), lebo ich
tvrdé či mäkké zakončenie často závisí od čísla, pádu, niekedy aj od významu. Jadro
skupiny skúmaných substantív tvoria slová, ktoré navzájom spája príslušnosť k staSlovenSká reč, 2014, roč. 79, č. 5 – 6 • recenzie •
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rým českým n-kmeňom a počas vývoja sa priklonili k vzoru hrad alebo město, no
tento stav je, a pravdepodobne aj vždy bude, premenlivý. Autor znova prízvukuje, že
pri koncipovaní jazykových príručiek treba brať do úvahy aj špecifické javy lexémy,
negeneralizovať zhody a rozdiely pri lexikálnych významoch a nezabúdať na mäkké
zakončenie v ustálených obratoch. Tieto javy by mali byť v slovníkoch a gramatikách zachytené jednotlivo pre každé substantívum. Pri ich hodnotení upozorňuje na
fakt, že vplyv významu môže byť do značnej miery skreslený (v korpuse napr. prevláda publicistický štýl, a tak často dochádza k prekrytiu pôvodného významu tým
„populárnejším“, a z odborných textov buď prevláda jeden alebo absentujú odborné
texty, keďže ich v češtine vychádza menej). Takéto frekvenčné disproporcie badať aj
v účasti skúmaných „en-kmeňov“ v derivátoch, kompozitách a propriách, preto na
ne treba zvlášť upozorniť. J. Šimandl ponúka aj konkrétne návrhy, ako tieto odlišnosti v príručkách zapisovať.
Z hodnotenia samotného jazykového výskumu prechádza autor plynule do
druhej časti svojich súhrnov a záverov, ktoré tvoria „tri záverečné úvahové oddiely“:
Gramatický popis ako modelovanie jazyka, Relevancia dát o jazykovom úze a Filológia v ére korpusovej lingvistiky. Táto časť má slúžiť ako ohliadnutie sa za pracovnými skúsenosťami a ako inšpirácia pre ďalšiu prácu v oblasti korpusovej lingvistiky. Pre čitateľa je to z celej štúdie asi najnáročnejšie čítanie. Autorove úvahy o možnostiach korpusov, práci s dátami, o úlohe jazykového úzu a pod. sú podložené rôznymi teóriami, z ktorých sa vyníma najmä TDA – tzv. teória dobrého autora Václava Ertla z 1. polovice 20. storočia. Najmä vďaka nej sa aj čitateľ môže lepšie zorientovať v Šimandlovom ponímaní práce s korpusmi a lepšie pochopiť, prečo tak radikálne obhajuje zachytenie mäkkých zakončení v skúmaných pádoch v jazykových
príručkách. V. Ertl tvrdil, že nemožno hľadať jazykové vzory len v práci jedného
autora, ale ako parafrázuje J. Šimandl: „výslednou představu vzorového uzu vytvoří
všichni dohromady a žádný zvlášťʻ“ (s. 228). Túto teóriu porovnáva so súčasnou
prácou s korpusmi a pozoruje, že sa zrejme z pôvodného TDA vytratilo písmeno
D (teda „dobrý“). Zamýšľa sa aj nad tým, čo presne znamená reprezentatívnosť či
nereprezentatívnosť napr. korpusu SyN 2000, aká je dôveryhodnosť korpusových
dát pre výskum a či vôbec sú tieto dáta dôveryhodné, a tiež, čo by v budúcnosti pomohlo na zlepšenie/spresnenie výsledkov (napr. delenie korpusov podľa určitých
kritérií) atď. Sumarizuje nedostatky a chyby internetu, no vyslovuje vďaku, že mu
aspoň v určitej miere nahradil, čo korpusy neponúkajú. V neposlednom rade hodnotí aj nedostatky vyhľadávača Morfeo, ktorý bol v tom čase funkčným nástrojom na
vyhľadávanie. Nezabúda ani na vysvetlenie svojej vlastnej pozície v procese tohto
výskumu: nerealizoval ho ako korpusový lingvista, ale ako filológ, ktorý okrem iného pracuje aj s korpusmi a dané jazykové javy nielen skúma, ale ich aj zvažuje a interpretuje. Ako sám tvrdí: „korpusové data jsou spíš soubory odhadů než souhrné
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hodnoty“ (s. 242). Tým odôvodňuje aj väčší objem tejto práce, keďže mnoho poznatkov/zistení musel nanovo naformulovať. Zároveň vysvetľuje pojem filológia
v korpusovej lingvistike.
Obsiahlu časť monografie tvoria prílohy. Vzhľadom na povahu výskumu obsahujú veľké množstvo ukážok z „korpusového“ bádania, príklady vyhľadávania
a skúmania niektorých slov v korpuse, ukážky, ktoré vyhodnotil pomocou korpusu
SyN2000, príklad značkovania skúmaných slov, grafy atď. Pre milovníka jazyka
môže byť práve táto časť práce veľmi zaujímavá a prínosná.
J. Šimandl vo svojej monografii dneŠní skloňování substantiv typů kámen a břímě pomerne triezvo podáva a spracúva jazykový problém deklinačného kolísania
v českom jazyku. Vďaka tomu, že autor občas diskutuje sám so sebou, ako aj s „prívržencami“ pretláčania nových tvarov na úkor starých, a že hoci „svoj“ pohľad podáva
často radikálne, no vzápätí ho veľmi podrobne a trpezlivo vysvetľuje a kladie množstvo otázok, vyhýba sa tak strnulosti a jednotvárnosti. Nebojí sa pomenovať problém
otvorene, ale ani sa nestavia do pozície jediného nositeľa pravdy. Čitateľovi poskytuje
priestor na vlastný postoj k danej téme, je si vedomý mnohých nedostatkov, či už kvality, rozloženia alebo vyhľadávania zdrojových dát. Ponúka niekoľko odporúčaní na
zlepšenie a zvýšenie kvality práce s korpusmi a zanecháva kvalitný materiál pre ďalšie
spracovanie pádových zakončení jazykovými príručkami.
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