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SHODY A ROZDÍLY V MORFOLOGICKÉ TERMINOLOGII V ÈESKÉ
A SLOVINSKÉ MLUVNICI

Primerjava oblikoslovnega izrazja v slovenski slovnici J. Topori{i~a in v ~e{ki akademski
slovnici (Mluvnice ~e{tiny, 1986) je pokazala, da obe slovnici delno uporabljata isto izrazje, ki je bilo
prevedeno iz drugih jezikov (latin{~ine, v sloven{~ino pogosto iz nem{~ine). To izrazje se ve~inoma
uporablja za ozna~evanje istih pojmov, izjemoma pa se pojmi, ozna~eni z istim terminom, tudi razlikujejo, kot npr. pridevni{ki zaimek koliko, mnogo ipd., saj bi besedo koliko ~e{ka slovnica opredelila
kot prislov in mnogo kot {tevnik ali prislov, odvisno od skladenjske vloge v konkretni povedi. Obe
slovnici uvajata novo izrazje, ki je povezano z razli~nim metodolo{kim pristopom k opisu oblikoslovja s funkcijskega vidika – ve~ina terminov se v obeh slovnicah razlikuje (~e{.: funk~ní pVíznak,
významová báze ipd.; slov.: samostalni{ka beseda, pridevni{ka beseda ipd.). Najopaznej{a razlika
med slovnicama je v sistemati~ni rabi doma~ih terminov. Medtem ko slovenska slovnica dosledno
uporablja doma~e izraze in mednarodne izraze navaja samo kot dopolnilo in jih nikoli ne uporablja v
razlagah, ~e{ka slovnica uporablja prete`no mednarodne termine, ~eprav ima na voljo tudi ~e{ke
ekvivalente, kar je verjetno posledica tako tradicije kot dejstva, da veliko ~e{kih terminov obstaja
samo v obliki besedne zveze.
oblikoslovno izrazje, slovenska slovnica, ~e{ka akademska slovnica, slovenski termini, ~e{ki
termini, mednarodni termini, oblikoslovna kategorija
The comparison of the morphological terminology used in Topori{i~’s Slovene grammar and in
the Czech academic grammar (Mluvnice ~e{tiny, 1986) shows that both make partial use of the same
terminology translated from other languages (Latin and, in the case of Slovene, often via German).
This terminology is mostly used for the classification of the same items through the same approach,
but sometimes the entities classified by the same term are different, i.e. adjectival pronoun (koliko,
mnogo in the Czech grammar, which are not adjectives). Both the grammars introduce new terminology because of their use of a very different approach to the functional description of morphology –
most of these terms are not known to the other grammar (Czech: funk~ní pVíznak – functional sign,
významová báze – semantic base etc.; Slovene: samostalni{ka beseda – substantival, pridevni{ka
beseda – adjectival etc.). The most significant difference between them is in the manner of use of
translated terminology. The Slovene grammar is very consistent in using Slovene terminology, with
international terms used only in a supplementary way, never for the explanations, whereas the Czech
grammar uses mostly international terms, even though Czech terms exist, which is probably the
result of Czech tradition, as well as the fact that a lot of Czech terms do not exist as single words.
morphological terminology, Slovene grammar, Czech academic grammar, Slovene terminology,
Czech terminology, international terminology, morphological category

OBDOBJA 24

435

Zatímco se èeská jazykovìdná terminologie v posledních sto letech zmìnila
relativnì málo (Cuøín 1985), ve slovinské terminologii vznikaly nové, domácí
výrazy a pøedevím se systematizoval zpùsob jejich uívání (Toporiiè 1957), na
rozdíl od èeské tradice, která èasto uívá pøejaté termíny.1
Nové termíny pronikly jak do èeské, tak i do slovinské tvaroslovné terminologie
s uveøejnìním akademických mluvnic: slovinské mluvnice J. Toporiièe z roku
1976 a èeské akademické mluvnice z roku 1986. Ve srovnání s døívìjími slovinskými2 èi se souèasnou èeskou mluvnicí chápe nová slovinská gramatika ponìkud
jinak nìkteré klasické jazykovìdné termíny, které jen èásteènì oznaèují stejnou
mluvnickou èi slovnìdruhovou kategorii jako v èeské mluvnici (napø. ne vechny
tvaroslovnì a významovì stejná slova, která se ve slovinské gramatice oznaèují jako
zájmeno nebo pøídavné jméno, by byla stejným zpùsobem klasifikována v èeské
mluvnici).
Problematika jazykovìdné terminologie je velmi iroká a sloitá jak kvùli
velkému mnoství a rùznorodosti jevù, které popisuje, tak i kvùli samotnému vývoji
lingvistické terminologie, který probíhal po nìkolik století a který odráí rùzné
metodologické pøístupy k analýze jazykových jevù. K tomu pøistupuje skuteènost,
e se jednotlivé termíny èasto pøejímaly z rùzných jazykù.3 Proto je také tìké
problematiku srovnávání terminologie v rùzných jazycích vyèerpávajícím
zpùsobem obsáhnout v krátkém èlánku a podrobnì ji zpracovat ze vech moných
hledisek. Proto se pokusíme vyèlenit skupiny termínù vzhledem k jevùm, kterých se
týkají, a potom budeme srovnávat nìkteré vybrané termíny, které pouívá èeská a
slovinská mluvnice.

Názvy slovních druhù

Obì mluvnice vedle tradièních termínù pouívají i nìkteré termíny, které
oznaèují jevy vysvìtlené novým (netradièním) zpùsobem nebo oznaèují rùzné
mluvnické kategorie, jednak proto, e kadý jazyk má nìkteré mluvnické kategorie,
které se v druhém nevyskytují, èásteènì proto, e pouívají odlinou metodologii
pøi popisu gramatiky.
Mluvnice se tedy lií metodologickým pøístupem, co má klíèový význam pro
chápání rozdílù v pouití nìkterých termínù. V obou mluvnicích se pøi popisu
tvarosloví uívá funkèního pøístupu. Funkèní pøístup je toti jakousi nadstavbou
1 Jako pøíklad mùeme uvést dvì nejvìtí èeské mluvnice posledních let, akademickou mluvnici

(

Mluvnice èetiny, 1986) a pøíruèní mluvnici (Karlík, Nekula, Rusínová 1996), které v souvislém textu

pøevánì pouívají mezinárodní (latinskou) terminologii a èeské ekvivalenty, pokud je vùbec uvádìjí, se
objevují pouze marginálnì, èasto jen jednou v závorce za cizím termínem.
2 Pod výrazem døívìjí slovinské mluvnice máme na mysli pøedevím mluvnici (Bajec, Kolariè, Rupel
1964), která podstatná jména (samostalnike/substantive) urèuje jako »besede, ki jih vzdevamo predmetom
in pojmom.« Èeská mluvnice (1986) oznaèuje jako podstatná jména, oz. substantiva (= samostalnike) slava,
která »oznaèují osoby, pøedmìty, èinnost, vlastnosti« (= oznaèujejo osebe, predmete, dejanja ali lastnosti).
3 Sloité pøípady pøejímání, pøekládání a postupného roziøování termínu ve slovintinì hlavnì na základì
ruské, nìmecké a latinské odborné terminologie uvádí J. Toporiiè (1986).
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tradièní sémanticko-tvaroslovné metody popisu slovních druhù a mluvnických jevù,
nebo bere v úvahu i syntaktickou funkci jednotlivých slovních tvarù v konkrétním
textu, ne pouze jejich sémantickou nebo tvaroslovnou charakteristiku pouívanou v
klasických mluvnicích, která nikdy nemùe popsat vechny jednotlivosti a odstíny
významu a zejména funkce slov. Proto je popis slov z funkèního hlediska klíèový
pro hlubí a pøesnìjí studium slovních tvarù a jejich úlohy pøi výstavbì textu.
Funkèní hledisko je v slovinské mluvnici základním pøístupem k systematickému popisu a rozdìlení slov a jejich tvarù. Èást slovinské mluvnice vìnovaná
tvarosloví je v zásadì vystavìna analogicky podle vzoru anglických funkèních
mluvnic. Proto také uvádí slovní druhy: tzv.
anglickému

substantival), pridevnika beseda

samostalnika beseda (odpovídá
adjectival) a

(odpovídá anglickému

pøedevím zavádí dalí poddruhy k základním slovním druhùm. U analytického
typu jazyka jako je angliètina, ve které se témìø nevyskytují pádové èi osobní tvary
slov, která nemá koncovky (tzn. slova jsou neohebná), a kde neexistuje mnoho
jiných moností, jak vyjádøit syntaktické vztahy, kromì poøádku slov ve vìtì, resp.
pøedloek, je funkèní popis jedinì moný proto, e syntaktická úloha slova je
mnohdy jedinou relevantní informací pro urèení slovního druhu daného slova

I have new play station. (play je pøídavné jméno v pozici shodného
New play is interesting. (play je podstatné jméno v roli podmìtu) x We
play the piano. (play je sloveso roli pøísudku)).
(napø.:

pøívlastku) x

Stejný zpùsob popisu mluvnice (tvarosloví) z funkèního pohledu u flektivního
jazyka (slovintiny), který vyjadøuje syntaktické vztahy ve vìtì nejen pomocí
pøedloek a umístìní slova ve vìtì, ale pøedevím pomocí rùzných pádových, resp.
osobních tvarù slov, vyadoval od autora mluvnice nepochybnì nesmírné úsilí
pøedevím kvùli tomu, e se musel vyrovnat s faktem, e se napø. ke slovnímu druhu

samostalnika beseda

(= substantival) zaøadilo mnoho tvaroslovnì velmi odliných

skupin slov. A protoe musí být mluvnice formálnì jednotná a pøitom musí
pøedstavit mluvnické prostøedky jazyka jako systém, bylo nutné velmi iroce a
podrobnì popsat pøedevím deklinaèní vzory (u sloves není tento problém tak
velký, protoe má slovintina pomìrnì málo rùzných konjugaèních typù). K
slovnímu

druhu

samostalnika beseda

se

tedy

øadí

slova

velmi

rùznorodých

deklinaèních typù (podstatná jména, pøídavná jména, zájmena, èíslovky) a pro
zdánlivé

zjednoduení

výkladu

celého

deklinaèního

deklinaèní typy, resp. vzory (Toporiiè 1976):

1. sklanj.:
2. sklanj.:
3. sklanj.:
4. sklanj.:

M

systému

byly



vytèeny

S

korak

postava

jezero

vojvoda

perut

jaz, mene

a  neskl.

mami  neskl.

vremja  neskl.

Koseski

deurna

Krko
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První deklinaci tvoøí logické substantivní deklinaèní vzory s charakteristickými
slovanskými rodovými (tvrdými) koncovkami v nominativu singuláru (muský rod
bez koncovky, enský rod: -a, støední rod: -o).
Ke ètvrtému typu se øadí pøídavná jména, resp. adjektivní deklinaèní tvary a
substantivizovaná adjektiva, která se formálnì skloòují stejnì jako pøídavná jména.
Sem ovem patøí i deklinaèní typ pøídavných jmen (vesel, -a, -o, oz. vesel-i, vesel-a,
vesel-o  u druhého »dlouhého« tvaru pøídavného jména se ve stejné mluvnici
uvádí, e je to tvar, který se vyskytuje pouze v nominativu singuláru a jde o tzv.
»urèitý tvar« pøídavného jména, který se vymezuje uitím v pøípadì, e se jím
vyjadøuje pøívlastek ji døíve známého substantiva), nìkterá zájmena (ta, ta, to =
èes. ten; kateri, -a, -o = èes. který), nìkteré èíslovky (typ: en, en-a, en-o = èes. jeden;
drugi, -a, -o = èes. druhý). Jde tedy o klasickou, podle èeké terminologie »sloenou«, adjektivní deklinaci.
Druhé skloòování tvoøí velmi rozdílné deklinaèní typy, u muského rodu je
substantivní -a deklinace (kmen), který je typický pro enská podstatná jména (a má
nìkolik tvarù shodných se enským vzorem postava, je to obdoba èeské deklinace
pøedseda), k enskému rodu se uvádí typ podle vzoru perut, co je vzor pro slova
enského rodu pøipadající tzv. -i kmenu (starý slovanský typ, v èetinì mu odpovídá
vzor kost) a koneènì u støedního rodu se objevuje nikoliv substantivní, ale zájmenný
typ skloòování osobního zájmene jaz (= èes. já), co je velice neobvyklé pøedevím
kvùli tomu, e skloòování zájmene jaz je dosti netypické, na druhé stranì je také
zajímavé urèení mluvnického rodu zájmene já jako støedního (vedle muského a
enského).
Tøetí skloòovací typ tvoøí u muského a enského rodu nesklonná slova, co je
zajímavé z metodologického hlediska, nebo pokud je slovo nesklonné, to znamená,
e se de facto nezapojilo do tvaroslovného deklinaèního systému, a proto je
otázkou, zda je správné pro taková slova tvoøit nìjaký »deklinaèní vzor«, který
vlastnì není vùbec deklinaèní. Moná byly tyto vzory zavedeny jakoto nìjaký
pokus zapojit i nesklonná slova do systému jazyka.
V kadém pøípadì uvedené vzory tvoøí pouze osnovu deklinaèního systému
slovintiny, který je mnohem pestøejí a není jej moné zachytit výe uvedenými
vzory. Tento problém je v mluvnici vyøeen jednak uvádìním nìkterých tvarù jako
výjimek, jednak zavádìním podvzorù.
Mluvnice zavádí nový systém slovních druhù a poddruhù (ve srovnání se starí
mluvnicí Bajec, Kolariè, Rupel 1964). Pøi rozdìlování slov do slovnìdruhových
skupin je urèující jejich syntaktická funkce, význam a tvaroslovný typ jsou vedlejí,
take se k jednomu slovnímu druhu èasto øadí jak tvarovì, tak i sémanticky velmi
rùznorodé skupiny slov:
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1. samostalnika beseda4
a) samostalnik (= podstatné jméno)5  termín substantivum, resp. nomen
substantivum byl do slovintiny a do èetiny pøeloen rùzným zpùsobem.
Zatímco do slovintiny byl tento termín pøeloen z nìmèiny (Selbstwort =
samostalnik, pøièem je i slovinským slovem vyjádøen fakt, e je substantivum ve své funkci i ve svém významu samostatný a e »sám stojí ve vìtì«),
na rozdíl od èeského pøekladu: podstatné jméno, který pøesnì tlumoèí
význam latinského slova, tedy to, e slova pøipadající danému slovnímu
druhu oznaèují substance/látky = podstatu.
b) posamostaljena pridevnika beseda (= podstatné jméno, resp. »zpodstatnìlé
pøídavné jméno«, kteráto slova øadí èeská mluvnice k podstatným jménùm,
k nim také významovì patøí, nebo jde o slova, která oznaèují osoby (napø.
vrchní = natakar) nebo pøedmìty (napø. hovìzí = goveje meso) apod.
c) samostalniki zaimek (= zájmeno)
2. pridevnika beseda
a) pridevnik + neopisni delenik (= pøídavné jméno)
b) tevnik (= èíslovka), napø.: en, dva; petero; prvi; peteren; veè, dosti
c) pridevniki zaimek (= zájmeno).
Slovinská mluvnice v tomto pøípadì uvádí slova jako: tak, -a, -o; moj, -a, -e;
koliko, pøièem èeská mluvnice napø. slovo koliko (= kolik) neøadí k zájmenùm,
protoe tvarotvornì mezi zájmena nepatøí, je neohebné a èeská mluvnice jej hodnotí
jako pøíslovce míry.
3. glagol (= sloveso)
a) osebne oblike
b) opisni delenik
c) nepregibna oblika
4. prislov (= pøíslovce)
5. povedkovnik (= predikativum  èeská mluvnice ho nepovauje za slovní druh a
nepouívá pro tuto kategorii ani domácí termín)
6. predlog (= pøedloka)
7. veznik (= spojka)
8. èlenek (= èástice)
9. medmet (= citoslovce)
Èeská akademická mluvnice (1986) také popisuje tvarosloví z hlediska
funkèního, autoøi vak za tímto úèelem vytvoøili zvlátní zpùsob popisu a navíc
4 Definice slovního druhu (Toporiiè 2000: 273): »Skladenjske lastnosti so: 1. osebek, 2. neposredni
predmet, 3. predloni predmet ali prislovno doloèilo, 4. povedkovo doloèilo, 5. povedkov prilastek, 6. rabi
se svojilno ob pomoniku, 7. rabi se ob samostalniki besedi kot prilastek.«
5 V závorce je uveden termín, pod ním najdeme slova stejného typu v èeské mluvnici. Na prvním místì
je slovinský termín pouívaný v slovinskou mluvnicí (Toporiiè 2000).
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zavedli i zcela novou terminologii. Pøitom vak mluvnice zachovává i tradièní
zpùsob popisu tvarosloví slovanských jazykù spolu s pouíváním tradièní,
pøedevím latinské terminologie. Mluvnice je proto rozdìlena na dvì èásti, první
obsahuje tzv. funkèní tvarosloví, druhá pak klasický popis tvaroslovného systému,
tedy na základì významu a tvaroslovného typu slov.
Slova se proto dìlí do desíti slovních druhù podle svých významových a
tvaroslovných charakteristik:
1. podstatné jméno (= samostalnik)6
2. pøídavné jméno (= pridevnik)
3. zájmeno (= zaimek)
4. èíslovka (= tevnik)
5. sloveso (= glagol)
6. pøíslovce (= prislov)
7. pøedloka (= predlog)
8. spojka (= veznik)
9. èástice (= èlenek)
10. citoslovce (= medmet)
U synsémantických slov (pøedloka, spojka, èástice) a u citoslovcí je vìtinou
èeská a slovinská terminologie stejná, protoe je hodnocení tìchto slov v obou
mluvnicích velmi podobné.
U autosémantických slov se ve slovinské mluvnici objevuje nová terminologie,
kterou èeská mluvnice nezná: samostalnika beseda, pridevnika beseda, samostalniki zaimek, pridevniki zaimek a predikativ, které s výjimkou predikativu èeská
mluvnice vùbec nepouívá.
Zcela nové a slovinské mluvnici neznámé termíny se objevují v první èásti èeské
akademické mluvnice, která zpracovává funkèní morfologii.
Funkèní pøístup k popisu mluvnice je zaloen na tom, e kadé slovo prvotnì,
pøesnìji øeèeno, z hlediska významu a èásteènì i formy (formálnì proto, e jde o
dìlení na základì morfologického tvaru) náleí k jednomu z deseti slovních druhù.
To je tzv. významová báze (= pomenski temelj) slova. Ètyøi z deseti slovních druhù
mají základní syntaktické funkce, v nich je nacházíme nejèastìji: podstatné jméno
bývá ve funkci podmìtu nebo pøedmìtu, pøídavné méno ve funkci pøívlastku,
sloveso ve funkci pøísudku a pøíslovce ve funkci cirkumstativa (vyjadøuje okolnost).
Nositelé tìchto ètyø základních funkcí jsou té základem pro oznaèování tzv.
funkèních pøíznakù (= funkcijskih doloèil). U kadého autosémantického slova (u
synsémantických nemá smysl zjiovat význam èi syntaktickou roli) je tøeba urèit
významovou bázi a funkèní pøíznak. Pokud se tedy vyskytne napø. podstatné jméno
ve funkci pøívlastku (neshodného), urèí se významová báze jako S (substantivní) a
6 Oznaèuje osoby, zvíøata, pøedmìty, dìje, vlastnosti.
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funkèní pøíznak A (adjektivní). Tento systém umoòuje velice podrobnì vystihnout
syntaktické funkce slov v textu.

Mluvnické kategorie
Tradièní jazykovìdné termíny, které byly pouívány ji klasickými øeckými a
latinskými mluvnicemi, se v pozdním støedovìku a zejména v období humanismu a
baroka èasto zaèaly pøekládat do národních jazykù a tak zaèaly vznikat i zárodky
domácí jazykovìdné terminologie (Toporiiè 1986). Po nìjakou dobu pak byly
pouívány domácí termíny vedle mezinárodních, resp. latinských. Ve slovintinì
nakonec pøeváily termíny domácí, v èetinì se pak, zejména v odborných pracích,
uplatòuje hlavnì latinská terminologie. Domácí terminologie vznikala jako pøeklad
latinských a nìkdy i cizojazyèných výrazù (napø. nìmeckých). Domácí termíny se
tak vìtinou jak v èetinì, tak i ve slovintinì shodují, resp. jsou podobnì vyjádøeny,
7

nìkdy se vak objevují specifické, pro uivatele druhého jazyka i matoucí, rozdíly:
1. u podstatných jmen:

Terminologie, pomocí ní se oznaèují mluvnické kategorie podstatných jmen
(resp. jmen vùbec), je v èetinì tvoøena pøedevím slovními spojeními. Napø. pro
pády má èetina, na rozdíl od slovintiny, pouze èíselné oznaèení: 1. pád
(nominativ) x imenovalnik, 2. pád (genitiv) x rodilnik, 3. pád (dativ) x dajalnik, 4.
pád (akuzativ) x toilnik, 5. pád (vokativ) x zvalnik, 6. pád (lokál) x mestnik, 7. pád
(instrumentál) x orodnik.
Podobná situace je u mluvnického rodu. V èetinì se pro mluvnický rod pouívá
buï domácí slovní spojení nebo mezinárodní (latinský) termín. Domácí výraz rod
vak oznaèuje jak rod jmenný (= spol), tak i rod slovesný (= naèin) a skuteèný
význam termínu je tøeba urèit na základì kontextu. Dùvodem takového stavu je
doslovný mechanický pøeklad latinského termínu

genus. Ve slovinské terminologii

je tento problém vyøeen jednoznaènì.
Slovintina má, na rozdíl od èetiny, pro pojmenování kategorie mluvnického
èísla jednoslovné výrazy: jednotné èíslo (singulár) x ednina, dvojné èíslo (duál) x
dvojina, mnoné èíslo (plurál) x mnoina.
2. u pøídavných jmen:
Ve zpùsobu popisu adjektivních deklinací se èeská a slovinská mluvnice lií. V
èeské mluvnici pøevládá diachronní pohled a proto se tvary jako

mlád, zdráv, bos
mladý,

urèují jako »jmenný tvar (= samostalnika oblika deklinacije)« in oblike

zdravý, bosý jako »sloený tvar (= zloena oblika)«. Slovinské mluvnici8 jsou tyto
termíny neznámé, protoe popisuje adjektivní tvary mlad, zdrav, bos pouze ze

7 Nejdøíve uvádíme èeský termín, po pomlèce pak i odpovídající slovinský výraz. Pokud se v èetinì
obvykle pouívá termín latinský v poèetìné podobì, je uveden u èeského výrazu.
8 Takový zpùsob popisu zmínìných tvarù mùeme rozumìt jako tradièní ve slovinské jazykovìdì, nebo
je pøítomen jak ve starí mluvnici (Bajec, Kolariè, Rupel 1964: 158), tak i v novìjí (Toporiiè 2000).
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synchronního a funkèního pohledu, a proto hovoøí o »nedoloènih (= neurèitých)«
tvarech, které se pouívají v kombinaci s pøedem neznámým substantivem, a o
»doloènih (= urèitých)« tvarech, které se pouívají pro vyjadøování pøívlastku
pøedem známého substantiva.
3. u sloves:
Existuje v èetinì mnoho termínù, které jsou tvoøeny slovním spojením a místo
nich je rozíøeno pouívání mezinárodních (latinských) výrazù, ve slovintinì
vìtinou existuje pro pojmenování dané kategorie domácí jednoslovný výraz:
pøítomný èas (prézens) x sedanjik; minulý èas (préteritum) x preteklik; budoucí èas
(futurum) x prihodnjik; rozkazovací zpùsob (imperativ) x velelnik; oznamovací
zpùsob (indikativ) x povedni naklon; podmiòovací zpùsob (kondicionál) x elelnik;
èinný rod (aktivum) x tvornik; trpný rod (pasívum) x trpnik.
Pro nìkteré kategorie má i èetina domácí jednoslovné termíny a v takových
pøípadech se té uívání domácích termínù dává pøednost pøed latinskými: vid
(aspectus) x vid; zpùsob (modus) x naklon (u tohoto termínu mùe snadno dojít k
nedorozumìní, protoe èeské »zpùsob« mùeme doslovnì pøeloit do slovintiny
jako »naèin«, pøièem vak ve slovinské tvaroslovné terminologii výraz naèin
oznaèuje genus verbi, to znamená èeský slovesný rod, který mùe být buï èinný (=
tvorni) nebo trpný (= trpni); pøechodník (transgresív  latinský výraz se nepouívá
pøíli èasto) x delenik; pøíèestí (participium) x deleje.
Existují i termíny, které v èetinì nemají svùj ekvivalent, a proto se pouívá
pouze latinský výraz (napø. supinum x namenilnik).
Velký rozdíl je mezi slovinskou a èeskou mluvnicí ohlednì pouívání domácí
jazykovìdné, resp. morfologické terminologie. Zatímco slovinská mluvnice
(Toporiiè 2000) velmi dùslednì pouívá slovinskou terminologii,9 èeská mluvnice
(1986) nejèastìji pouívá latinskou terminologii. Pøíèinu této situace v èeské
mluvnici mùeme hledat ve tøech faktech:
1. Èetina nemá jednoslovný výraz pro pojmenování urèitého jevu, a tak je pøi
mluvnických výkladech mnohem ikovnìjí pouívat latinské jednoslovné
termíny ne èeská slovní spojení10 (napø. místo sousloví podstatné jméno je
snadnìjí uít slova substantivum, místo výrazu »pøídavné jméno« adjektivum
apod.). U ostatních slovních druhù, pro nì v èetinì existují jednoslovná pojmenování (zájmena, èíslovky atd.), je obvyklé uívání domácího termínu.
Nevýhodná dvouslovnost domácího termínu brání jeho èastìjímu pouití i v
pøípadì názvù pádù (1. pád atd.) èi v pøípadì nìkterých slovesných kategorií
(podmiòovací zpùsob, pøítomný èas atd.).
9 Dobrá stránka mluvnice J. Toporiièe je v tom, e velmi dùslednì a systematicky pouívá slovinskou
jazykovìdnou terminologii, která byla sice pouita i v pøedchozí mluvnici (napø. Bajec, Kolariè, Rupel
1964), nicménì ne tak dùslednì, protoe se ve výkladech jetì velmi èasto uívalo mezinárodní terminologie.
10 Toho si je vìdom J. Toporiiè, co vykladá v èlánku Toporiiè 1986.
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2. Druhým dùvodem èastého uívání mezinárodní terminologie v èeské mluvnici
mùeme vidìt v neexistenci èeských ekvivalentù (napø. predikativum).
3. Tøetí dùvod pro tìí uplatòování domácí terminologie proti latinské je
skuteènost, e neexistovala a hlavnì v souèasnosti neexistuje systematická snaha
o vytvoøení celkového systému èeské (domácí) morfologické terminologie a její
dùsledné uívání.11 Tradiènì se uplatnila latinská terminologie a v posledních
stech letech zaèalo pøevaovat. I v èeské tradici sice byly pokusy o jednoslovný
pøeklad nìkterých termínù, napø. jmen pádù, která se vak dlouhodobì
neuplatnila (Honzak Jahiæ 2002).12 Místo toho se rozíøilo pouívání èásteènì
poèetìných latinských výrazù (napø.: nominativ, lokál, instrumentál; imperativ,
infinitiv, prepozice atd.). Dokonce i u výrazù, které se novì objevují v
mluvnickém popisu èetiny a v posledních cca 50 letech, èasto vùbec nexistuje
èeský výraz (napø.: predikativ = povedkovnik; interfix = medpona apod.). V
èeském odbornì jazykovìdném podvìdomí je také do jisté míry rozíøená praxe
povaovat latinské termíny za odbornìjí ne termíny domácí, co se odráí
pøedevím v akademických mluvnicích a v odborné a vìdecké literatuøe.

Závìr
1. Obì mluvnice pouívají stejnou terminologii pøeloenou z jiných jazykù (latiny,
nìmèiny aj.) vìtinou pro klasifikaci stejných jevù, v nìkterých pøípadech se
vak chápání tìchto termínù v obou mluvnicích lií.
2. Obì mluvnice pouívají i zvlátní terminologii, která je druhé mluvnici
neznámá. Vìtinou se to týká termínù zavedených v souvislosti s funkèním
popisem tvarosloví (èes.: funkèní pøíznak, významová báze apod.; slov.:
samostalnika beseda, pridevnika beseda apod.).
3. Obì mluvnice pouívají termíny, které se v druhé mluvnici nevyskytují, protoe
jev takto pojmenovaný èi popsaný prostì v tvaroslovném systému druhého
jazyka není (napø. jmenné a sloené skloòování adjektiv v èetinì).
4. Slovinská morfologická terminologie dùslednì pouívá domácí výrazy a
latinské výrazy jsou pouze zøídka uvedeny a mají zcela informativní charakter, v
samotném výkladu se nepouívají. To je nespornì i výsledek úsilí J. Toporiièe o
dùsledné a systematické pouívání domácí jazykovìdné terminologie. Èeská
mluvnice vìtinou ve výkladech pouívá latinské termíny, èeské ekvivalenty
bývají uvedeny pouze informativnì.
11 Hezky je to vidìt na pøíkladu Toporiièovy Slovenske slovnice, v ní se autor velmi dùslednì a
konzistentnì snaí pouívat domácí terminologii a latinské termíny uvádí pouze informativnì v závorce za
poprvé pouitým slovinským výrazem. Na rozdíl od toho, èeská mluvnice (1986) pouívá pøi výkladech
pøevánì latinské výrazy, co je èásteènì dùsledek uplatnìní latinských termínù v èeské mluvnické tradici,
èásteènì je to dùsledek neexistence èeských jednoslovných výrazù.
12 Hezké byly napø. výrazy èeského lexikografa Klareta (14. století), který dal pádùm jména: »jmenovánek« (= imenovalnik, 1. pád), »danek« (= dajalnik, 3. pád), »vínovanek« (= toilnik, 4. pád), »volánek«
(= zvalnik, 5. pád) »otdánek« (= mestnik, 6. pád). Vývoj èeské jazykovìdné terminologie popisuje J. Porák
(1974).
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