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Poznámky k optimalizácii gramatickej charakteristiky životných maskulín 

(N pl.) 

 

Miroslava KYSEĽOVÁ 

 

Cieľom nášho príspevku je ponúknuť obraz o deklinácii vybraných životných 

maskulín v N pl. v súčasnej jazykovej praxi a o miere jej korešpondencie s lexikografickým 

spracovaním. Vychádzajúc z porovnania výsledkov sociolingvistického výskumu, 

realizovaného L. Ološtiakovou v r. 2006 (1), s údajmi o frekvencii variantných maskulínnych 

tvarov získanými zo Slovenského národného korpusu (ďalej SNK), pokúsime sa načrtnúť 

niektoré výhody i nedostatky dvoch metodologicky diferencovaných výskumných prístupov, 

poukážeme na diskrepancie medzi korpusovými a sociolingvistickými údajmi a so zreteľom 

na snahu navrhnúť riešenia optimalizujúce morfologické informácie v slovníkových heslách 

upozorníme na problémové javy zo spomínaných diskrepancií plynúce.  

Kvôli prehľadnému spracovaniu štatistických údajov a ich (metodologicky 

ujednotenej) transformácii do schematickej podoby zápisu označujúceho ne/variantnosť 

tvarov budeme vychádzať  jednak zo spôsobu zapisovania variantnosti v monografii Nový 

deklinačný systém slovenských substantív (M. Sokolová, 2007) a jednak z koncepcie 

predloženej v monografii Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine (M. Ološtiak – L. 

Gianitsová-Ološtiaková, 2007, s. 27), kde sa v rámci deklinačnej oscilácie vymedzuje: 

1. nevariantnosť (v pomere prípon 100 : 0 až 85 : 15) – A alebo B 

2. preferovaná variantnosť (v pomere prípon 84 : 16 – 60 : 40) – A/B 

3. harmonizovaná variantnosť (v pomere medzi 60 : 40) – A�B. 

Percentuálne vymedzenú nevariantnosť (frekvenčný pomer 99 : 1 až 85 : 15) budeme 

v našej práci nazývať minimálna variantnosť, ktorú je možné v slovníkovom hesle uvádzať 

buď ako nevariantnosť (A alebo B; ak táto minimálna variantnosť nie je podporená inými 

faktormi) alebo ako minimálnu variantnosť (v našom návrhu zapisovania gramatickej 

informácie v slovníkovom hesle označenú zátvorkami – A (B) (2)). Ak je minimálna 

variantnosť determinovaná sémanticky alebo štylisticky (porov. napr. pomer prípon  -i : -ovia 

sémanticky diferencovaných tvarov maskulín podľa SNK (%) cynik: 97 : 3, klasik: 98 : 2, 

stoik: 99 : 1; alebo tvary s príponami -i : -ovia s ne/prítomnosťou príznaku honor, veľkosť pri 

slovách muž: 99 : 1, apoštol: 95 : 5) alebo je doplnená o údaj získaný zo sociolingvistického 

prieskumu, demonštrujúci preferovanú či harmonizovanú variantnosť tvarov maskulína v 
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jazykovom úze (porov. ďalej tvary v N pl. slov ekonóm, kartograf), v úsilí o adekvátne 

premietnutie reálneho stavu deklinácie daného maskulína do kodifikácie sa táto minimálna 

variantnosť javí ako relevantná (hoci ide o maximálny rozdiel v pomere prípon). Samotné 

percentuálne delimitovanie nevariantnosti totiž ešte nepovažujeme za jediné a definitívne 

kritérium pre lexikografický zápis nevariantnosti. 

 

 1 Maskulína zakončené na  -nóm 

 
Tabuľka 1 

 
Tabuľka 2 

 
 

Výsledky sociolingvistického výskumu vypovedajú o preferovanej variantnosti tvarov 

maskulína ekonóm v prospech prípony -ovia. Korpusové údaje v percentuálnom prepočítaní 

výskytov, naopak, pri tomto slove potvrdzujú nevariantnosť, resp. minimálnu variantnosť  

(podobne aj pri slove astronóm), pri maskulíne agronóm však už variantnosť potvrdzujú. Pri 

slove gastronóm absentujú relevantné doklady na výskyt jeho tvarov (na internete – google – 

sa ukazuje dominancia koncovky -ovia). Absencia dostatočného počtu dokladov v SNK pri 

niektorých substantívach (prevažne s periférnou pozíciou v lexike) je jedným z aspektov 

znemožňujúcich plnohodnotne a verifikovateľne identifikovať deklinačný pohyb medzi 

tvarmi substantíva. Oproti tomu nevýhodou sociolingvistického výskumu realizovaného 

 Sociolingv. výskum (%) SNK (počet výskytov) SNK (%) 

Prípony v N pl. -i -ovia -i -ovia -i : -ovia 

ekonóm 21,4 78,4 52  2583  2 : 98 

agronóm - - 10  26  28 : 72 

astronóm - - 25  563  4 : 96 

gastronóm - - 1  1  50 : 50 

 Deklin. pohyb PSP KSSJ SSSJ Výsledky Návrhy 

ekonóm svedok/chlapec -i/-ovia -i/-ovia -i/-ovia -ovia 

-ovia/-i 

-ovia/-i 

agronóm svedok /chlapec -i/-ovia -i/-ovia -i/-ovia -ovia -ovia/-i 

astronóm svedok /chlapec -i/-ovia -i/-ovia -i/-ovia -ovia/-i -ovia/-i 

gastronóm svedok /chlapec -i/-ovia -i/-ovia -i/-ovia -ovia  -i -ovia/-i 
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prostredníctvom dotazníkovej metódy  (najmä, ak ide o rozsiahly výskum zameraný širšie na 

viaceré problémové okruhy) je nemožnosť zahrnúť do dotazníka vyčerpávajúci okruh 

substantív jedného typu. Výskum tak  zväčša prináša údaje len o skloňovaní substantíva 

reprezentujúceho pars pro toto celú skupinu substantív a tieto údaje nie je vždy možné na celú 

skupinu absolutizovať (napr. maskulína na -ca, porov. tvary s príponou -i v N pl. podľa SNK 

(počet výskytov) záujemci: 314, rozhodci: 1).  

Gramatický opis v kodifikácii v prípade slov na -nóm evidentne nekorešponduje s 

reálnym stavom v jazykovom úze. Hoci v kodifikácii sa ako primárna uvádza prípona -i, 

korpusové údaje vykazujú nepomernú preferenciu koncovky -ovia, a to aj napriek faktu, že 

väčšina zdrojových textov korpusu prechádzala jazykovou korektúrou.  

Ak by sme v snahe navrhnúť adekvátny lexikografický zápis mali vychádzať z 

korpusových údajov, zapísali by sme pri slove ekonóm a astronóm iba koncovku -ovia bez 

variantnosti. Pri slovách agronóm a gastronóm by sme uviedli variantnosť -ovia/-i. Návrh pri 

slove ekonóm však nie je podporený sociolingvistickým výsledkom. S ohľadom na nami 

prezentovaný sociolingvistický výskum i údaje z výskumu J. Bosáka (1992) (3) pri slove 

ekonóm navrhujeme zápis -ovia/-i, podobne aj pri slovách agronóm, gastronóm -ovia/-i 

(afirmatívne k návrhu M. Sokolovej (2007; 2008, s. 217) a zohľadňujúc princíp analógie vo 

vnútri paradigmy maskulín na -nóm). S ohľadom na existenciu minimálnej variantnosti podľa 

korpusu pri slove astronóm  by bolo možné navrhnúť zápis v podobe -ovia (-i), z hľadiska 

analógie navrhujeme však -ovia/-i.   

 

2 Maskulína zakončené na  -graf 

Tabuľka 3 

 Sociolingv. výskum (%) SNK (počet výskytov) SNK (%) 

Prípony v N pl. -i -ovia -i -ovia -i : -ovia 

etnograf - - 59  12  83 : 17 

demograf - - 48  8  86 : 14 

choreograf  - - 59  3  95 : 5 

kartograf 79,7 18,9 18  2  90 : 10 

geograf - - 36  2  95 : 5 

stenograf  - - 8  2  80 : 20 

kaligraf - - 11  0 100 : 0 

paleograf - - 1  2  25 : 75 
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Tabuľka 4 

 

Z ôsmich maskulín na -graf, ktorých nominatívne tvary sme preverili v korpuse, o 

preferovanú variantnosť ide pri slovách etnograf, stenograf a v opačnom pomere aj pri slove 

paleograf (porov. výskyt tvarov na internete – prehliadač google – paleografi: 1, 

paleografovia: 6). Nevariantnosť, resp. minimálnu variantnosť vykazujú slová demograf, 

choreograf, kartograf, geograf, úplnú nevariantnosť kaligraf. S ohľadom na potreby 

lexikografického spracovania sa však výskyt tvarov vo väčšine prípadov ukazuje ako 

nedostačujúci. Sociolingvistický výskum, kontradiktórne ku korpusovému údaju, potvrdzuje 

pre slovo kartograf preferovanú variantnosť (-i: 79,7 %, -ovia: 18,9). Kodifikácia je v otázke 

morfologickej dubletnosti slov na -graf nejednotná. Vzhľadom na rozdielnosť v dynamike 

tvarov jednotlivých lexém logicky vyvstáva otázka, ako a v ktorých prípadoch uviesť 

variantnosť v slovíkovom hesle. Pre maskulínum paleograf by bolo možné navrhnúť zápis v 

podobe -ovia/-i, pre slová etnograf, stenograf a kartograf varianty -i/-ovia, pre maskulínum 

kaligraf -i bez variantnosti a pre slová demograf, choreograf, geograf varianty -i (-ovia), resp. 

-i bez variantnosti. V jednom type maskulín (usúvzťažnených na základe derivačného faktora) 

by sme tak dospeli celkovo k štyrom diferencovaným zápisom informujúcim o skloňovaní v 

N pl. Takáto deskripcia, hoci akokoľvek presná a exaktná (ak frekvenčné údaje z SNK 

exaktnosť garantujú), je však z pragmatického aspektu, t. j. s ohľadom na potreby bežných 

používateľov jazyka, sotva vyhovujúca. Preto považujeme za vhodné uvažovať o možnosti 

unifikácie gramatických charakteristík, tzn. aplikovať pri zápisoch princíp analógie tam, kde 

vzhľadom na absenciu relevantného počtu dokladov nemožno uspokojujúco dokumentovať 

rozsah používania tvarov v praxi. Na druhej strane však aplikácia unifikačného princípu v 

 Deklin. pohyb PSP KSSJ SSSJ Výsledky Návrhy 

etnograf chlap/syn -i/-ovia -i -i/-ovia -i/-ovia -i (-ovia) 

demograf chlap/syn -i/-ovia -i -i/-ovia -i -i (-ovia) 

choreograf  chlap/syn -i/-ovia -i - -i -i (-ovia) 

kartograf chlap/syn -i/-ovia -i - -i 

-i/-ovia 

-i (-ovia) 

geograf chlap/syn -i/-ovia -i -i/-ovia -i -i (-ovia) 

stenograf chlap/syn -i/-ovia -i - -i -i (-ovia) 

kaligraf chlap/syn -i/-ovia -i - -i -i (-ovia) 

paleograf chlap/syn -i/-ovia -i - -ovia/-i -i (-ovia) 
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gramatickom opise nesmie viesť k deformácii vo vzťahu k reálnemu stavu deklinácie. Po 

uplatnení princípu analógie by bolo možné uvádzať pri maskulínach na -graf minimálnu 

variantnosť -i (-ovia). Návrh uplatniť unifikačný princíp sa vzťahuje rovnako aj na slová na -

nóm (porov. vyššie v texte). Pritom v porovnaní s maskulínami na -graf unifikácii gramatickej 

informácie v prípade slov na -nóm situáciu uľahčuje menší počet slov patriacich do spoločnej 

paradigmy. 

 

 3 Deklinačný pohyb  -ia/-i 

 

Tabuľka 5 

 

 

 

Tabuľka 6 

 

 

Korpusové údaje o frekvencii variantných tvarov pri maskulínach pohan, dedič a 

spoludedič sa zhodujú s kodifikáciou. Pri maskulíne pohan ide podľa číselnej informácie z 

SNK o minimálnu variantnosť s dominantnou kocovkou  -ia. V tomto kontexte považujeme 

za podstatné spomenúť, že v korpusovej verzii prim-3.0-public-all sa vyskytoval, paradoxne, 

len tvar pohani (50 výskytov) a absentoval tvar pohania (Ološtiak – Gianitsová-Ološtiaková, 

 Sociolingv. výskum (%) SNK (počet výskytov) SNK (%) 

Prípony v N pl. -i -ia -i -ia -i : -ia 

pohan 55 44,4 71 446  14 : 86 

dedič 95,2 3,9 288 457  39 : 61 

spoludedič - - 5  18  22 : 78 

 Deklin. 

pohyb 

PSP KSSJ SSSJ Výsledky Návrhy 

pohan priateľ /chlap -ia -ia - -i -ia 

-ia 

-ia/-i 

dedič priateľ /chlap -ia/-i -ia/-i -ia/-i -ia/-i 

-i 

-ia/-i ? 

spoludedič priateľ /chlap -ia/-i -ia/-i - -ia/-i -ia/-i ? 
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2007, s. 58). Vo vzťahu k frekvencii tvarov v aktualizovanej verzii prim-4.0-public-all môže 

táto informácia viesť k odbornej diskusii o kredibilite lexikografického spracovania 

gramatickej charakteristiky na základe údajov získaných z korpusu.  

Pri maskulínach dedič a spoludedič ide podľa korpusu o deklinačnú osciláciu s 

preferovanou príponou -ia (M. Sokolová (2007, s. 124) pritom pri pohybe na úrovni vzorov 

priateľ/chlap uvádza explicitne len maskulínum pohan). Vychádzajúc z percentuálnych 

výsledkov sociolingvistického výskumu,  súčasná podoba jazykovej praxe sa však javí 

celkom odlišne. Pri maskulínach pohan aj dedič respondenti uprednostňovali príponu  -i v 

neprospech prípony  -ia, v prípade maskulína dedič až do takej miery, že ide už o minimálnu 

variantnosť (za povšimnutie stojí fakt, že sociodemografické údaje signalizujú výskyt tvaru 

dedičia vo väčšom rozsahu v skupine respondentov nad 60 rokov: 12 % z celkového počtu 

respondentov nad 60 rokov). Pri slove pohan sa preukázalo silné konkurenčné napätie medzi 

koncovkami, teda harmonizovaná variantnosť. Frekvenčné pomery koncoviek v N pl. slov 

pohan, dedič a spoludedič na internete (google) sú v súlade so súčasnými korpusovými 

údajmi – pohani: 6160 výskytov, pohania: 14100; dediči: 6600, dedičia: 18600; spoludediči: 

62, spoludedičia: 323.  

V súvislosti s variantnými tvarmi slova pohan sa otvára otázka, či dubletnosť nie je 

determinovaná sémanticky (porov. konštatáciu o sémantickej diferenciácii tvarov v 

Morfológii slovenského jazyka (1966, s. 83) – pohani ako označenie pre lotrov, 

naničhodníkov, pohania ako pomenovanie pre vyznavačov iného než kresťanského 

náboženstva). Tejto explanácii by zodpovedal pomer výskytov tvarov v elektronickom Sv. 

Písme sprístupnenom na internete (pohania: 55 - s významom „kto vyznáva mnohobožstvo al. 

kto uctieva modly“ alebo „nekresťan“ (KSSJ, 2003); pohani: 0 výskytov).  Textové jednotky v 

korpuse však sémantickú podmienenosť formálne diferencovaných tvarov nepotvrdzujú 

(porov. SNK prim-4.0-public-all: „(...) Židia , ktorí prežili , tí z diaspóry (mnohí z nich 

konvertovaní  pohani) , sa zväčša znova našli vo viere (...)“, „Sú tam všetci veľkí  pohani, čo 

nemohli byť oslobodení, lebo im chýbal krst (...)“, „Na jednej strane boli kresťania , na druhej  

pohani (...)“ ). V porovnaní s korpusovým gramatickým výskumom sa na tomto mieste 

ukazuje ďalší z nedostatkov rozsiahleho sociolingvistického (dotazníkového) výskumu, 

ktorého ambícia ponúknuť čo možno najkomplexnejší obraz o deklinačnej dynamike 

substantív zväčša neumožňuje zahrnúť do dotazníka dve a viac diferencovaných viet na 

doplnenie (potenciálne) odlišných tvarov toho istého substantíva a koliduje tak s nevyhnutnou 

potrebou pozornejšieho mapovania súvislostí medzi vlastnými morfologickými a 

mimomorfologickými faktormi vplývajúcimi na koexistenciu formálne dištinktívnych tvarov. 
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Výskumné výsledky nami prezentovaného sociolingvistického výskumu (orientovaného na 

problémové javy feminín, maskulín aj neutier, reprezentované 177 substantívami) tak 

neponúkajú možnosť interpretácie sémantických či štylistických determinánt morfologickej 

variantnosti. 

Pre úpravu morfologickej informácie o N pl. substantíva pohan by bolo možné 

navrhnúť uvádzanie variantnosti v poradí prípon -ia/-i. Vzhľadom na markantnú 

divergentnosť údajov z korpusu v komparácii s výsledkami sociolingvistického výskumu pri 

slove dedič ponechávame (v tomto momente) možnosti návrhov na optimalizáciu gramatickej 

charakteristiky skloňovania maskulín dedič a spoludedič v N pl. otvorené.  

 

 

Poznámky: 

(1) Predstavenie cieľa výskumu, jeho metodologickýych východísk, štruktúry výskumnej 

vzorky  a podrobnejšiu interpretáciu výsledkov výskumu vzťahujúcich sa na problematiku 

morfologickej variantnosti v skloňovaní životných maskulín v N pl.  priniesli samostatné 

príspevky L. Ološtiakovej a M. Kyseľovej v rámci XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov v 

r. 2008. V tejto práci sa preto bližšej prezentácii sociolingvistického výskumu a analýze 

získaných lingvistických a sociodemografických údajov nevenujeme.  

(2) Zátvorky ako grafický prostriedok na označenie oslabenej variantnosti používa M. 

Sokolová (2007). 

(3) Príponu -ovia v N pl. pri slove ekonóm podľa sociolingvistického výskumu realizovaného 

v r. 1989 uprednostnilo až 63 % respondentov (Bosák, 1992, s. 340). 
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