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Šedesát dva studentek

Jistì není tøeba zdùrazòovat obecnì známou skuteènost, ûe pokud jde

o formální stránku, patøí èíslovky ke slovním druhùm velmi obtíûným, a to

nejenom pro zahranièní bohemisty. V nejednom pøípadì totiû nebývá snadné

náleûitì se orientovat v jednotlivých deklinaèních paradigmatech, nebývá

vzácností, ûe i rodilý mluvèí mùûe zùstat na pochybách, která forma, resp.

která z variant pøicházejících v úvahu, je spisovná (máme na mysli napø. dub-

lety èi triplety typu ke sto lidem, ke stu lidí, ke stu lidem apod.) a která uû

(ještì) do spisovného jazyka nepatøí.

Z celé plejády pasáûí, jeû mohou po formální stránce èinit potíûe, vybí-

ráme tu, která figuruje v názvu pøíspìvku. Jde o situaci, v níû se mùûe, ale

také nemusí, formálnì projevit shoda èíslovky s gramatickým rodem poèí-

taného pøedmìtu/poèítané osoby. Jedná se tedy o spojení, kdy se na posled-

ním místì sloûeného numerického výrazu objeví èíslo, které výše zmínìnou

shodu po formální stránce umoûòuje. Konkrétnì se to týká rodových èíslovek

jeden, jedna, jedno; dva a dvì.V tomto smyslu mùûe dojít ke tøem následují-

cím variantám:

1. Mluvnický rod se v takovém pøípadì uplatòuje – jde o výrazy typu šedesát

dva studenti, šedesát dvì studentky, šedesát dvì auta. Lze konstatovat, ûe

podobná vyjádøení jsou jiû delší dobu na ústupu, èetnost jejich výskytu má

klesající tendenci.

Z hlediska formálního tvarosloví má v pøípadì takových spojení mluv-

èí na zøeteli v podstatì pøedevším finální èíslici kvantifikátoru – pro

výslednou jazykovou realizaci je tedy v jistém smyslu lhostejné, zda jde

výluènì o èíslovku 2 (dva studenti apod.), èi zda se jedná o èíselný výraz

vyšší, napø. 1862 (tisíc osm set šedesát dva studenti). Pojetí numerického

vyjádøení má pak následnì vliv i na formální podobu predikátu – s ohle-

dem na situaci je v èísle jednotném nebo mnoûném, z hlediska pravopisné-

ho se projevuje kongruence v rodì a èísle, viz výpovìdi typu Pøišel šedesát

jeden student. Pøišla šedesát jedna studentka. Pøišlo šedesát jedno dítì.

Pøišli šedesát dva studenti. atd.

2. Shoda v mluvnickém rodì mezi èíslovkou a poèítaným pøedmìtem se ne-

uplatòuje – jde o výrazy jako šedesát dva studentù/studentek/aut. Zde do-

chází ke ztrátì formálního odlišení gramatického rodu posledního èísla

sloûené èíslovky, pro všechny rody se tedy uûívá „univerzálního” tvaru

rodu muûského.

Pøíèina podle našeho soudu spoèívá v tom, ûe se na dané èíslo (na daný

poèet) pohlíûí jako na èíslo vìtší neû ona zlomová kvantita pìt (viz blíûe

náš pøíspìvek O èíslovce pìt v „Naší øeèi” 2002), chápe se tedy nikoliv uû

ve smyslu nespojitém, sloûeném, tedy jako „60+2”, nýbrû komplexnì, èili

jako „62”, coû s sebou pøináší známé dùsledky: poèítaný pøedmìt je v ge-

nitivu, eventuální predikát by mìl neosobní tvar jednotného èísla, tedy

kupø. Pøijelo šedesát dva studentù/studentek/aut.

Komplikaci navíc ovšem pøedstavuje výraz typu šedesát jedna studen-

tù. Zde totiû ve funkci onoho univerzálního výrazu nestojí èíslovka ve tva-

ru rodu muûského (jeden), nýbrû ûenského (jedna). Vysvìtlení je podle

našeho názoru snad moûné hledat ve spojitosti tìchto výrazù s poèítáním

(od jedné výše). Vedle ménì frekventovaného vyjádøení jeden – dva – tøi...

(mluvèí má na mysli „celky”, odtud tvar rodu muûského) v úzu pøevaûují

formy jedna – dvì – tøi... (mluvèí má na mysli „celé jednotky”; srov. také

spojení typu 1,05: jedna celá nula pìt – proto tvar rodu ûenského).

3. Shoda v rodì mezi èíslovkou a poèítaným pøedmìtem se neuplatòuje – má-

me na mysli èíslovky základní typu dvaašedesát studentù/studentek/aut

(tvar dvìašedesát neexistuje), kdy muûský tvar èíslovky 2 (dva) opìt za-

stupuje všechny tøi rody.

Podobnì je tomu v pøípadì odpovídající èíslovky øadové, v níû první kom-

ponent sloûeného èíselného výrazu rodové odlišení neodráûí: dvaašedesátý

student, dvaašedesátá studentka, dvaašedesáté auto (ani zde se nesetkáme

s výrazem typu „dvìašedesátá” studentka apod.). Pro úplnost ještì pøipomí-

náme existenci spojení jako šedesátý druhý student atd.

Co øíci závìrem? Pro náleûitou prezentaci mluvnice èeštiny pro cizince je

nezbytné, aby byl zpracován její optimální popis, jenû by explicitnì formulo-

val všechny relevantní skuteènosti. U jinojazyèného mluvèího totiû v pøípadì

naší mateøštiny nelze spoléhat na jeho jazykové povìdomí, jazykový cit ani

na dokonalou znalost domácího úzu.
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Mají trochu hlad

Bylo by snad moûné konstatovat, ûe vcelku pøevládá všeobecnì pøijíma-

ný názor, ûe se po výrazech oznaèujících (neurèité) mnoûství (moc, hodnì,

dost, málo, trochu, ev. i v jejich stupòované podobì ménì, více aj.) uûívá

v èeštinì jméno, resp. podstatné jméno v genitivu: Má hodnì starostí, Chtìla

by víc penìz, Nemáme dost èasu apod.

Zásada o uûívání postponovaného substantiva v druhém pádu samozøej-

mì v celé øadì, dalo by se øíci ve vìtšinì, pøípadù platí. Na druhé stranì se

ovšem vyskytuje nemálo frekventovaných spojení, v nichû tomu tak není,

a to jak v èeštinì spisovné, tak v bìûnì mluvené øeèi – pøíslušné substantivum

totiû nemá tvar v genitivu, nýbrû v nominativu (po slovese být) nebo v akuza-

tivu (po urèitých slovesech tranzitivních).

O jaká spojení se jedná?

Bez nároku na úplnost uvádíme následující pøípady: èasto jde o spojení

vyjadøující urèité duševní nebo tìlesné stavy a pocity, napø.: Mám trochu

hlad/ûízeò/strach/vztek/trému/obavy; Mají z toho dost hrùzu/srandu/vítr

apod.

Další z oblastí výskytu takových spojení je zachycení stavu poèasí,

atmosférických jevù (Je tam dost vítr. Hlásili dost náledí aj.) a pøedevším pak

vyjádøení nejrùznìjších okolností dìje (Mám dneska dost fofr, Má dost smù-

lu/štìstí, Má v tom dost zmatek/chaos, Mají o té problematice dost pøehled,

Má dost odvahu/potíûe/problémy atd.). V neposlední øadì jde rovnìû o tvrze-

ní hodnotící (Je to dost pakárna/vodvaz/náøez/ostuda/náhoda/trapas), a to

i pokud jde o osoby: je to dost/rapl/pruïas/náfuka/døíè/nemehlo/kliïas...

Jakým zpùsobem ono neuûití genitivu ve výše uvedených pøípadech

vysvìtlit? Nabízí se nìkolik rùznì pøesvìdèivých variant øešení s rùznì ome-

zenou platností dosahu.

Pøednì by se v nìkterých z uvedených pøípadù mohlo jednat o slovnì-

druhovou transpozici, a to dvojího druhu:

1. Vyjádøení typu Mají trochu hlad. by bylo moûné transformovat na vyjád-

øení synonymní – Jsou trochu hladoví; v pøípadì adjektiv, jak známo, se

v takových spojeních genitivu neuûívá.

2. Totéû spojení by bylo moûné verbalizovat, a tím by mohl být význam

mnoûství vyjádøený pøíslušným výrazem v jistém smyslu utlumen – po

výrazu mnoûství by totiû nenásledovalo jméno, nýbrû sloveso: Mají

trochu hlad = Trochu hladoví.

Takové vysvìtlení se nám ale nezdá pøíliš uspokojivé, a nadto zahrnuje

pouze nìkteré z výše uvedených pøípadù.

Jako podstatnì výstiûnìjší vysvìtlení s obecnìjší platností se nám jeví

následující postup: pøistupovat k podobným spojením jako eliptickým, srov.

napø. Mám dost hlad = Mám dost velký hlad, Je to dost nesmysl = Je to dost

velký nesmysl apod.

I po tomto ozøejmení se však dále setkáváme s pøípady, jeû se mu vymy-

kají; v urèitých pøípadech jsme svìdky dvojího moûného uûití jména po výra-

zu mnoûství (tedy jména v nominativu nebo v genitivu), a to i s jistým význa-

movým odlišením. Podívejme se na následující pøíklady:

Máme uû dost hlad ‘dotyèní konstatují, ûe jsou pomìrnì vyhládlí’ x Má-

me uû dost hladu! ‘takového spojení mùûe být uûito kupø. na protestní de-

monstraci zbídaèeného obyvatelstva, kdy se poukazuje na nutnost skoncovat

s danou skuteèností’.

Je tam trochu led. ‘dává se na vìdomí, ûe je venku/na vozovce apod.

umrzlo’ x Je tam trochu ledu ‘sdìluje se, ûe je napø. v urèitém nápoji pár ko-

stek ledu’.

Domníváme se, ûe by bylo vhodné dosavadní jednoznaèné a ponìkud

zjednodušující pravidlo o uûití genitivu po výrazech mnoûství pøehodnotit

(zejména pro potøeby jinojazyèných mluvèích) a upravit takovým zpùsobem,

aby adekvátnì vystihovalo souèasnou jazykovou praxi.
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