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poznámka k druhému vydání
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
držíte před sebou druhé vydání Mluvnice současné češtiny 1/ Jak se píše a jak se
mluví. Po obsahové stránce doznal text mluvnice jen minimum změn. Nejpodstatnější
odlišností oproti edici předchozí je inovovaná grafická podoba celé knihy. V důsledku toho došlo ke změně stránkování, což znamená, že čísla stran v prvním a druhém
vydání neodkazují k totožným pasážím v textu. V tomto smyslu byl zrevidován rejstřík
termínů. Vedle toho bylo provedeno několik spíše drobnějších korekcí v textu samotném (opravy některých formulací).
Za autorský kolektiv
Václav Cvrček

předmluva
Rodilí mluvčí svůj jazyk znají a používají ho více či méně efektivně; nemají ale přehled
o všech jeho zákoutích a orientují se bezpečně jen v těch sférách, které sami aktivně užívají nebo s nimiž se dostávají dennodenně do styku. V oblastech, v nichž jistotu nemají,
sahají proto po poučení do odborných publikací nebo se přímo lingvistů dotazují.
Mluvnice, která se vám dostává do ruky, je v tomto směru jiná než ty předchozí.
Především se nejedná o normativní příručku. Jejím cílem je popsat jazyk srozumitelnou
formou tak, jak se projevuje v promluvách a textech, které nositelé jazyka produkují. Jinými slovy, je založena na průměrném mluveném a psaném úzu. Neaspiruje tedy
na příručku, která by vám chtěla určovat, jak se co říká a píše „správně“ nebo „spisovně“, jak to dělávaly mnohé popisy, ale důsledně registruje varianty, které se v současném jazyku vyskytují, a přikládá jim takovou váhu, jaká jim reálně v úzu náleží.
Rozdíl mezi touto mluvnicí a předchozími popisy by se tak dal vyjádřit tím, že tato
mluvnice se nesnaží popisovat jazyk, jak by měl vypadat, ale jak skutečně vypadá.
Východiskem pro tento postup je praktická úvaha, podle níž se orientace v tak složitém
systému, jako je jazyk, získává nejlíp prostřednictvím jeho dobré a nezkreslené znalosti.
Mluvnice, jejíž první díl máte před sebou, není nová jen v tom, že neužívá dřívější způsoby hodnocení jazykových prostředků na ose správný – špatný (což je vždy
v jazyce problematické), ale také ve způsobu zpracování. Materiálovou základnou pro
vytváření této příručky byly (vůbec poprvé v historii popisů češtiny) jazykové korpusy, což jsou rozsáhlé a reprezentativní počítačově zpracované soubory jazykových dat,
které poskytují široké spektrum informací o tom, jak se dané prostředky užívají (více
informací na http:// www.korpus.cz).
Je proto na vás, uživatelích této mluvnice, abyste se po seznámení s předkládanými
jevy rozhodli pro to, jak svůj konkrétní text budete formulovat, kterým prostředkům
dáte přednost, a to vše s nezkresleným povědomím o tom, jaké postavení mají prostředky, které hodláte užít, v reálné komunikaci.
Autoři
Tato publikace vznikla za podpory Výzkumných záměrů MSM 0021620823 (Český národní
korpus a korpusy dalších jazyků) a MSM 0021620825 (Variabilita zvukových prostředků jazyka
a řeči: její zdroje a meze z hlediska komunikace).
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1.1 jazyk jako prostředek komunikace
Existuje mnoho definic jazyka, které se liší ve svých východiskách a v oblastech, které
akcentují. Pro účely této mluvnice můžeme definovat přirozený jazyk jako systém
verbálních znaků (morfémů, slov, vět), který slouží k mezilidské komunikaci.
Vedle přirozených jazyků, jejichž vznik není dán invencí a snahou tvůrců, existuje i mnoho
jazyků umělých (esperanto, interlingva atd.). Něco jiného jsou ovšem např. jazyky programovací
a různé formální jazyky logiky, nemluvě o soustavách znaků, jako jsou např. značky silničního
provozu. Význam a obsah takových značek je vždy omezen na jednu parciální oblast, a proto není
možné jejich systémy považovat za univerzální nástroje komunikace.

Komunikací rozumíme přenos informací, který předpokládá na jedné straně
produktora (tvůrce sdělení) a na straně druhé jednoho nebo více recipientů (příjemců
sdělení). Komunikace (jejíž nejběžnější formou je čtení napsané zprávy nebo rozhovor)
probíhá v určitém prostředí, které zajišťuje spojení mezi oběma účastníky (komunikační kanál) a spoluvytváří kontext komunikace. Přenos informací probíhá za použití
kódu (v našem případě přirozeného jazyka), jehož prostřednictvím produktor kóduje
obsahy, sdělované informace, které jsou pak na straně recipienta znovu dekódovány.
Je zjevné, že při kódování a dekódování dochází ke ztrátě některých informací. Obsahy našeho
vědomí jsou většinou natolik komplexní, že musí dojít k jejich zjednodušení, k jejich klasifikaci
ve shodě s jazykovým systémem, aby bylo možné je pomocí jazyka sdělovat. Na druhé straně
dochází k deformaci původního sdělení i na straně posluchače nebo čtenáře. Proces dekódování
je výrazně ovlivněn individualitou příjemce, který se pokouší interpretovat sdělení na základě
svých zkušeností a znalostí; ty se nikdy plně neshodují se zkušenostmi a znalostmi produktora.

Jazykověda se na jazyk od dob zakladatele moderní lingvistiky Ferdinanda de Saussure (1857–1913) dívá z dvojí perspektivy: jednak jde o konkrétní promluvy (mluvené
nebo psané), tedy o realizace řečové činnosti, kterým se říká mluva (odborně parole,
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výslovnost [parol]), a jednak jde o abstraktní jazykový systém (langue, výslovnost
[la:ng]), který stojí v pozadí vytváření promluv; ten je uložen v myslích uživatelů jazyka a není bezprostředně pozorovatelný.
Každý živý přirozený jazyk se vyskytuje ve své primární podobě, která je mluvená.
Od ní je v jazycích, které znají písmo, odvozena podoba psaná. Obě formy se zřídkakdy
zcela shodují. Mluvený jazyk je ve většině aspektů progresivnější. Většina změn se
projevuje nejdříve v něm a je primárním mateřským jazykem každého mluvčího. Toto
rozdělení na mluvený a psaný jazyk – některými mluvnicemi neprávem opomíjené – je
základním organizačním principem předkládané příručky.

1.2 jazykové roviny a jednotky;
jazykovědné disciplíny
Jazykový systém je hierarchická struktura, ve které se jednotky nižších rovin podílejí
na výstavbě rovin vyšších. Hranice vyšší jednotky tak skoro nikdy neprochází „vnitřkem“ jednotky nižší, s výjimkou např. frazémů (viz 5.4.1) přerušených zájmenem jako
ve spojení je vám libo. Představením jednotlivých rovin a jednotek, které se na nich
nacházejí, si můžeme udělat přehled i o základních lingvistických disciplínách.
Nejmenší vydělitelnou jednotkou jazyka je hláska (pro jeho mluvenou podobu)
a písmeno (pro podobu psanou). Tyto jednotky samy ještě význam nenesou, ale mohou
ho v určitých případech odlišovat: les – pes; les – let; les – los. Disciplína, která se zabývá
hláskami a vůbec celou zvukovou stránkou jazyka, se nazývá fonetika (viz kap. 4).
Pro psanou podobu neexistuje disciplína analogická k fonetickému zkoumání zvukové
podoby, popisem psací soustavy (viz kap. 10) se částečně zabývá ortografie.
Vyšší jazykovou jednotkou je morfém, který se skládá z hlásek (nebo písmen).
Morfém představuje tu část slova, která nese nějaký význam, popř. plní mluvnickou
funkci: např. slovo žena je tvořeno dvěma morfémy žen-a, z nichž první nese lexikální
význam slova „žena“, druhý nese význam prvního pádu jednotného čísla. Morfémy se
zabývá morfematika (viz 7.0.1).
Různými tvary, které slova mají v závislosti na gramatických kategoriích, se pak
zabývá tvarosloví, morfologie (viz kap. 7). V rámci této disciplíny – které je věnována
podstatná část této knihy – se tradičně pojednává i o slovních druzích, jejich gramatických kategoriích a způsobech jejich vyjádření. Za součást morfologie bývá považována
i nauka o tvoření slov (viz kap. 6).
Morfémy jsou skladebními kameny slov. Ačkoli je termín slovo intuitivně zřejmý, je velmi obtížné ho přesně definovat. Budeme-li se pohybovat v oblasti psaného
jazyka, můžeme se spokojit s tím, že (grafické) slovo je shluk písmen v textu oddělený
z obou stran mezerami, který má nějaký význam a příp. nějaké gramatické kategorie.
Jiná by byla definice pro slovo z hlediska jeho zvukových vlastností nebo z hlediska
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jeho významu apod. Je tedy zřejmé, že definice uvedená výš je pro mnoho případů nepoužitelná (např. v případě víceslovných jednotek, kolokací, frazémů apod.).
Disciplína pojednávající o slovech, jejich významech a slovní zásobě (lexikonu) se
nazývá lexikologie (viz kap. 5). Procesem rozšiřování slovní zásoby odvozováním
z jiných slov, přejímáním z cizích jazyků a dalšími způsoby se zabývá slovotvorba
(viz kap. 6).
Nad rovinou slov se nacházejí věty a výpovědi. Jejich tvoření a stavbě se věnuje
skladba (syntax), které je věnován především druhý díl této mluvnice. V rámci této
knihy poskytuje možnost základního seznámení s problematikou syntaxe a úvod k jejímu prohloubenému studiu kapitola 8.
Věty a výpovědi se skládají do textu, jehož pozorováním a popisem jeho zákonitostí se zabývá stylistika (viz kap. 9) a textová lingvistika.
Napříč rovinami procházejí frazémy (disciplína se nazývá frazeologie), což jsou
kombinace dvou a více jednotek (ať už morfémů, nebo slov), jejichž častý souvýskyt
signalizuje, že vazba mezi nimi je natolik pevná, že tvoří jeden celek. Kombinace slov
v souvislosti s nebo sama sebe tak tvoří kolokace, které je oprávněné považovat za jednu
jednotku.
Vedle disciplín popsaných výše, které se zabývají konkrétními jazykovými rovinami, existuje
ještě řada jazykovědných oborů, které leží na hranici mezi lingvistikou a jinou vědou (sociolingvistika, psycho-lingvistika, neurolingvistika, kognitivní lingvistika atp.).

1.3 jazyk v rámci společnosti
Nebylo by správné jazyk redukovat jen na soubor rovin, jednotek a pravidelností, které
vystupují do popředí při jeho popisu. Jazyk je především sociální jev, což se projevuje
několika aspekty.
Jazykové znaky (pro zjednodušení v tuto chvíli uvažujme jen slova) mají jednak
svou formu, podobu a jednak nesou význam, obsah. V různých jazycích se tentýž
význam pojmenovává různými formami: pes, dog, Hund, chien apod. Neexistuje tedy
žádná přímá souvislost mezi konkrétní podobou slova (zvukovou nebo grafickou)
a jeho významem. Přiřazení významu ke konkrétnímu řetězu hlásek, který tvoří slovo,
je v tomto smyslu nahodilé (arbitrární) a je věcí společenské konvence, zvyku.
Ačkoli je přiřazení významu formě arbitrární a konvenční, není svévolné v tom
smyslu, že by jednotlivec (nebo skupina mluvčích) mohl rozhodovat o tom, jaký význam
bude vyjadřován daným slovem nebo co dané slovo má přesně znamenat. O těchto
věcech rozhoduje vždycky většina mluvčích daného jazyka. Nikoli ovšem nějakým
vědomým hlasováním, ale tím, jak skutečně daný znak užívají. Pro charakteristiku znaku z hlediska jeho významu, formy, ale i jeho postavení v rámci jiných znaků je tedy
rozhodující většinový úzus rodilých mluvčích, který se přirozeně v čase mění.

