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K aktuální situaci v oblasti p řechylování apelativ v češtin ě* 

Diana Svobodová 
 

 
 
Jedním z charakteristických rysů češtiny jako jazyka s dominantní flexí je v oblasti slo-

votvorby přechylování, představující ve většině případů tvoření ženských protějšků 
k mužským jménům1. Jde o typologicky významný jev, který rozšiřuje derivační možnosti 
českého jazyka v oblasti výrazů jak domácích, tak zejména v současné době přejatých. Ve 
srovnání s jinými slovanskými jazyky je protiklad mezi mluvnickou kategorií jmenného 
rodu maskulina a feminina v češtině na jedné straně uplatňován s větší důsledností, ov-
šem na druhou stranu je zde jeho formální manifestace o to více diskutována na různých 
úrovních, a to nejen v souvislosti s genderovou lingvistikou. Zejména pokud jde o proble-
matiku přechylování cizích ženských příjmení, která s námi zkoumanou oblastí také 
v širším rámci souvisí, zapojuje se do diskusí v médiích i mimo ně vedle odborníků, noviná-
řů, redaktorů apod. i široká veřejnost a jak obecně, tak i ve spojitosti s konkrétními přípa-
dy má tento jev (jako jeden z mála jazykových) schopnost vzbuzovat i poměrně výrazné 
emoce2.  

Aktuální otázky a problémy spatřujeme v této oblasti ve dvou základních bodech, které 
jsou (i když v různém rozsahu a na různých úrovních jak závažnosti, tak také závaznosti ze 
strany uživatelů) v jistém ohledu společné přechylovaným apelativům i propriím: 1. jak 
přechylovat (tj. jakým způsobem, jakou formou, který z případných dubletních, případně i 
vícečetných tvarů zvolit) a 2. zda vůbec přechylovat (a kdy je to nutné, resp. vhodné, pří-
padně uzuální, a kdy není). 

V oblasti apelativ je základním a velmi produktivním způsobem tvoření ženských po-
dob v rámci modifikační onomaziologické kategorie tvoření substantiv sufixální (případně 
resufixální) derivace sufixem -ka, jíž se v současné době běžně a takřka neomezeně tvoří 
odvozená substantiva včetně neologismů typu frontmanka, performerka, streetworkerka, 
stylistka apod., včetně dubletních tvarů korespondujících s příslušnými grafickými duble-
tami v základním tvaru maskulina, tj. bodyguardka / bodygardka, chatařka / četařka (obojí 
ve významu komunikantka na chatu, resp. četu), manažerka / managerka (ovšem 
s výrazně nižší frekvencí původní psané podoby, zde se zřetelně projevuje provázanost 
grafické a morfologicko-slovotvorné adaptace), showmanka / šoumenka apod. Dalším 
produktivním sufixem pak je -yně (např. ministryně, kolegyně) a spíše jen pro úplnost do-
dáváme ostatní sufixy, jimiž jsou v češtině přechylována apelativa domácí a starší přejím-

                                                             
1 I mezijazykově zde ovšem existuje několik obecně známých příkladů postupu opačného, např. vdova 

– vdovec, kmotra – kmotr, liška – lišák, žába – žabák, angl. widow – widower, godmother – godfather, fox 
– dog-fox, frog – male frog apod. 

2 K tomuto tématu viz např. A. Černá (2008), M. Knappová (1992), D. Svobodová (2007 a 2010), 
M. Ološtiak (2007), O. Uličný (1998) a další.  
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ky: -ice (panovnice, hříšnice), -a (blondýna, Martina), -na (kněžna) s variantami -ovna (krá-
lovna, císařovna), -ezna (princezna) a -evna (carevna) a dále -ová (krejčová, mistrová). Ty 
se z obecného hlediska uplatňují méně často a některé z nich (např. -na se všemi varian-
tami nebo -ice) dnes už za produktivní rozhodně označit nelze. 

Formální problémy nastávají v současné době zejména při přechylování přejímek 
z cizích jazyků v těch případech, kdy derivace sufixem -ka, jehož základ tvoří velární kon-
sonant, vyvolává nutnost palatalizace koncového velárního konsonantu slovotvorného 
základu (ať už je jím k nebo g) a vznikají poněkud komplikované tvary (dialektoložka, kos-
metoložka, onomastička, pedagožka). Palatalizaci se lze vyhnout užitím jiného derivačního 
formantu, kdy vznikají slovotvorné dublety typu dramaturžka – dramaturgyně nebo psy-
chiatrička – psychiatryně, ovšem kterákoli z těchto variant obvykle vyvolává u uživatelů 
rozpaky a nejistotu, kterou z nich vhodněji použít, neboť se obě jeví jako nezvyklé. Podob-
né problémy bývají kromě jiného také důvodem k nepřechylování a užívání tvaru maskuli-
na i pro osoby ženského pohlaví. Použijeme-li jako příklad aktuální výskyt přechýlených a 
nepřechýlených forem v Českém národním korpusu3, získáme následující srovnání výrazů 
pediatr, psychiatr, dramaturg, chirurg a pedagog a jejich přechýlených forem 
v jednotlivých synchronních korpusech psaného jazyka: 

 
Typ korpusu: pediatr pediatryně pediatrička4 
2000 144 1 7 
2005 202 0 22 
2006pub 572 0 32 
2009pub 1838 0 192 
 
Typ korpusu: psychiatr psychiatryně psychiatrička 
2000 1254 4 30 
2005 1425 7 16 
2006pub 4053 8 181 
2009pub 7209 23 401 
 
Typ korpusu: dramaturg dramaturgyně dramaturžka 
2000 852 166 0 
2005 498 140 0 
2006pub 4190 1210 1 
2009pub 8178 2966 0 
 
 
 

                                                             
3 Český národní korpus – SYN2000, SYN2005, SYN2006PUB. Ústav Českého národního korpusu FF UK, 

Praha 2006. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz> (dále ČNK). 
4 V ČNK jsme nezaznamenali přechýlenou podobu pediatra, s níž se velmi ojediněle lze v češtině také 

setkat. 
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Typ korpusu: chirurg chirurgyně chiruržka 
2000 1192 1 2 
2005 1365 1 1 
2006pub 3137 0 0 
2009pub 6490 2 9 
 
Typ korpusu: pedagog pedagogyně pedagožka 
2000 2267 0 46 
2005 1933 1 98 
2006pub 9170 0 492 
2009pub 29353 0 2191 
 
Z tabulky je zřetelné, že v ČNK je výskyt přechýlených podob ve srovnání 

s nepřechýlenými ve všech případech velmi výrazně nižší, někdy se jedná o zcela zanedba-
telný výskyt (u tvarů pediatryně, dramaturžka, chirurgyně, chiruržka a pedagogyně). Jako 
relativně nejčastější se jeví podoby pedagožka a dramaturgyně, za zmínku stojí možná 
ještě vyšší výskyt forem pediatrička a psychiatrička, ale u všech je převaha maskulinních 
forem pojmenování tak velká, že femininní podoby tvoří jen malý zlomek počtu celkového. 

Přechylovací formant -ka se také mimo jiné užívá k tvoření derivátů k pojmenováním 
mužského rodu vzniklých konverzí, jejichž součástí je formant -log. Jen pro zajímavost zde 
uvedeme výčet všech takto tvořených feminin, jež lze excerpovat z ČNK: alergoložka, 
anestezioložka, antropoložka, archeoložka, astmatoložka, astrobioložka, astroložka, bak-
terioložka, balkanoložka, bioložka, byzantoložka, dendroložka, dermatoložka, dermatove-
neroložka, diabetoložka, dietoložka, dramaturžka, egyptoložka, ekoložka, embryoložka, 
endokrinoložka, entomoložka, epidemioložka, epizooložka, etnochoreoložka, etnoložka, 
farmakoložka, filoložka, frenoložka, futuroložka, fytoložka, fyzioložka, gastroenteroložka, 
gemoložka, geoložka, gerontoložka, grafoložka, gynekoložka, hematoložka, histoložka, 
hydrobioložka, hydrogeoložka, hydroložka, hydrometeoroložka, ideoložka, imunoložka, 
indoložka, jacksonoložka, japanoložka, kardioložka, kavkazoložka, keltoložka, kinesioložka, 
klimatoložka, kodikoložka, komenioložka, kriminoložka, kynoložka, meteoroložka, mikro-
bioložka, mineraložka, muzeoložka, muzikoložka, mykoložka, myrmekoložka, neonatolož-
ka, neurobioložka, neuroložka, neuropsycholožka, numeroložka, obezitoložka, onkoložka, 
ornitoložka, otolaryngoložka, otorhinolaryngoložka, paleontoložka, parazitoložka, pato-
ložka, pedagožka-psycholožka, politoložka, primatoložka, psycholožka, radioložka, rentge-
noložka, revmatoložka, robopsycholožka, scientoložka, seismoložka, sexuoložka, sinoložka, 
sociobioložka, socioložka, sovětoložka, stomatoložka, teatroložka, technoložka, teoložka, 
textoložka, tibetoložka, toxikoložka, typoložka, uroložka, vietnamoložka, viktimoložka, 
viroložka, vulkanoložka, zooložka. 

Výčet je poměrně rozsáhlý, ovšem už na první pohled patří některé z uvedených tvarů 
ke zcela ojedinělým (důvodem zde může být jak ojedinělost přechylování příslušného 
pojmenování, tak i exkluzivita daného oboru, v němž se s tímto výrazem lze setkat). 
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Ovšem nejen tyto typy přechýlených podob přejatých slov se mohou jevit nezvykle – 
zamysleme se např. nad dalšími tvary tvořenými výše zmíněným sufixem -yně od přejímek 
starších i novějších, excerpovanými také z ČNK: fajnšmekryně, financministryně, fízlyně, 
helfryně, kuchmistryně, lídryně, maratonkyně, šamstryně apod. Účelovost jejich tvoření a 
případný okazionální charakter vyplývá často z textové potřeby a s ní související funkčnosti 
těchto přechýlených podob, jíž si můžeme povšimnout i u analogicky tvořených podob se 
základy domácími (např. hvězdopravkyně, chlapyně, kupkyně, potomkyně, psavkyně, svle-
čenkyně, veršotepkyně, výrobkyně, zhýralkyně atd.). 

Běžně se v současné češtině přechylují výrazy typu voják (v podobách vojačka, vojáky-
ně, příp. nespis. vojanda) a také výrazy označující jednotlivé vojenské hodnosti, např. po-
ručice, praporčice, desátnice, rotmistryne, majorka a další. V jiných sémantických oblas-
tech jsou ovšem některé přechýlené tvary problematické mimo jiné také z důvodu poly-
sémie vzniklých podob, např. porodník – porodnice (zde je doporučováno užívat tvar  
lékařka-porodník), podobně strážník – strážnice, fyzik – fyzička, chemik – chemička, celník 
– celnice, promítač – promítačka, pokladník – pokladnice atd. Existují i opačné příklady, 
které jsou ovšem spíše výjimečné: u povolání přisuzovaných ženám se někdy obtížně tvoří 
mužské ekvivalenty (např. zdravotní sestra – zdravotní bratr). 

Tímto se už také dostáváme k naší druhé otázce: kdy je možné, či případně vhodné 
v češtině v kategorii apelativních substantiv nepřechylovat? V dnešním jazyce se s touto 
tendencí setkáváme velmi často opět zejména u názvů profesí, případně akademicko-
vědeckých titulů. I v případě žen se běžně užívají např. pojmenování asistent, konzultant, 
rektor, kvestor, magistr a podobně. Chceme-li se zde ovšem alespoň pokusit o objektiv-
nější hodnocení situace, musíme přihlédnout přinejmenším ke dvěma základním okolnos-
tem. První je kontextová souvislost, v níž se daná nepřechýlená pojmenování používají. 
Pokud jde totiž o obecné označení pozice v rámci určitého pracoviště, funkčního zařazení 
apod., pak je skutečně na místě jako neutrální pojmenování tvar maskulina a není rozho-
dující, zda je toto místo aktuálně obsazeno mužem nebo ženou (např. v čele univerzity 
stojí rektor, oddělení ve firmě řídí manažer). Pokud však máme na mysli konkrétní osobu-
ženu na dané pozici a vztahujeme sémantickou i formální stránku kontextu k této ženě, 
pak už se jeví jako vhodnější užívat tvar přechýlený (tj. Jana Nováková, děkanka fakulty, 
resp. Jana Nováková, manažerka prodeje) a nezbytně nutné je přechýlení v kontextu vy-
žadujícím tvarovou kongruenci, např. akce se zúčastnila děkanka, brífink zahájila manažerka.  

I zde je ovšem třeba posuzovat situaci individuálně – jiný případ totiž nastává, jestliže 
je název profesního zařazení v češtině polysémantický: např. označení asistentka bývá 
primárně užíváno ve významu „sekretářka“, případně pro označení různých typů pomoc-
ných profesí. Ovšem pokud je ona „pomocná profese“ systémově označována tvarem 
maskulina, např. asistent pedagoga (přestože ve skutečnosti se ve většině případů jedná 
o asistentku pedagožky, tento tvar ale není v současném úzu, resp. je velmi řídký), nebo 
pokud je v hierarchii dané instituce dostatečně „vysoko“, dává se přednost spíše tvaru 
mužského rodu, neboť aktuální sociální a sociolingvistické zkušenosti ukazují, že výraz 
asistent má vyšší sociální status než asistentka.  
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Ženy samy často užívají pro označení své profese tvar v mužském rodě prostě ze zvyku, 
případně opět z toho důvodu, že maskulinum se jeví jako odbornější pojmenování – zjed-
nodušeně řečeno se zdá být odborník zkrátka více než odbornice. Zde si dovolíme krátký 
citát z příručky Kultura genderově vyváženého vyjadřování5 (s. 28): „… máme tendenci 
vnímat kvalitu výkonu profese či funkce podle toho, které pohlaví ji vykonává: zatímco 
kuchařku si představíme u okýnka v kantýně, kuchař je ten odborník s bílou čepicí; lékařku 
v našich představách umisťujeme do praktické ordinace, zato lékaře vidíme jako specialis-
tu, nejlépe chirurga.“  

Samozřejmě nelze vyloučit v tomto směru ani rezignaci na přechylování z jiných důvo-
dů – psychologických, společenských, obchodních apod. Pokud o sobě žena říká, že je 
sportovec, pak bychom měli hledat motivaci tohoto pojmenování jinde než v jazykové 
formě samotné. Pokud se žena označuje jako daňový poradce, pokládá pravděpodobně 
mužský tvar za konkurenceschopnější než ženský. V těchto souvislostech se objevuje na-
příklad argument, že v určitých profesích je početně více mužů, proto se i ženy pojmeno-
vávají tvarem maskulina (ovšem argument, že tam, kde je většina žen, by se měli naopak 
muži nazývat ženskými podobami, by pravděpodobně neuspěl). Významným faktorem 
může být také skutečnost, že tvary mužského rodu jsou součástí explicitně vyjadřovaného 
generického maskulina zahrnujícího jak muže, tak ženy – například legislativní jazyk je 
zásadně psán v mužském rodě, což však neznamená, že by se jednotlivé výrazy typu advo-
kátka, znalkyně, právnička neměly či nemohly přechylovat a v kontextu, jehož jsou sou-
částí, by neměla či nemohla být explicitně vyjadřována tvarová shoda syntakticky závislých 
deklinovaných tvarů, slovesných participií, příp. přechodníků apod.  

Problém nastává také tehdy, uvažujeme-li o přechylování nových přejímek z cizích ja-
zyků, v nichž jsou pojmenování tohoto typu chápána jako neutrální a u mužů a žen se 
nerozlišují (resp. nerozlišují se slovotvorně) a jsou zde užívány jazykové prostředky odlišné 
od tvarů charakteristických pro český jazykový systém. I zde se ovšem nově setkáváme se 
dvěma rozdílnými typy kontextového užití: anglickou nepřechýlenou formou zaznamená-
vanou v psané podobě s původním pravopisem (včetně zachování velkých počátečních 
písmen) v oficiálních dokumentech, inzertních textech6 apod. (např. Project Manager, 
Senior Consultant, Fund Raiser, Flash Developer apod.) a počeštěnou – a v případě žen 
také přechýlenou – podobou v komunikátech méně formálního charakteru (tj. zde projek-
tový manažer / projektová manažerka, starší konzultant / konzultantka, fundraiser / fund-
raiserka, flash developer / developerka). V tomto případě se jedná o jednu z výrazných 
jazykových tendencí, jež v současné době doznává velmi dynamických proměn.  

Jak je i z několika zmíněných poznámek patrné, problematika přechylování apelativ 
v češtině je velmi různorodá a především aktuální změny uzuálních forem a případy, jež je 
třeba chápat mezioborově, musíme vždy posuzovat individuálně a diferencovaně 
s ohledem na konkrétní užití v dané komunikační situaci.  

 
 

                                                             
5 Valdrová – Knotková-Čapková – Paclíková (2010). 
6 K tomuto tématu viz např. L. Zimová (1999), D. Svobodová (2001) a další. 
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mén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize. 
 
 
Current situation in the field of forming of feminine appellatives in Czech 
The text deals with some linguistic and socio-linguistic problems connected with the 

formation and usage of feminine forms of some of the appellative names used in the con-
temporary Czech language. The author comments on two basic questions: 1. what forms 
of derived names should be used (namely from the point of view of existence of double or 
triple forms of derivations in Czech, e.g. pediatra – pediatryně – pediatrička, i.e. female 
pediatrician), and what are the potential problems with their usage, semantic modifica-
tions etc.; 2. whether to form the derivations with regards to various aspects, e.g. tradi-
tions of naming individual professions, influence of foreign languages, hierarchy of speci-
fic professional posts, necessity of identification of the people’s sex, actual gender issues 
etc. She comes to the result that each of the cases must be treated individually with res-
pect to various social, sociolinguistic and contextual factors. 
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