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NEZÁVISLOST ÚROVNÍ A MODULARITA 
 
 
(1)  klasický pojem (amerického) strukturalismu: nezávislost úrovní 

má alespoň dva aspekty 
 a. zespoda nahorů: zákaz používat informaci z vyšší úrovnĕ, když jazykovĕdec 

vybudí mluvnici nĕjakého jazyka. 
 b. zhora dolů: zákaz používání informaci z vyšší úrovnĕ, aby se řešilo problém na 

nižší úrovnĕ. 
 
(2)  tésy 
 a. 1a) není o tom, jak jazyk funguje, ale jak jazykovĕdec funguje. 
 b. 1b) je nesprávný 
 c. ale nezávislost úrovní platí - nyní se nazývá modularita 
 
(3)  problémy (Moulton 1947) 
 a. nĕm. 

Kuh-chen - Kuchen 
Tau-chen - tauchen 

 b. nĕm. 
ich antworte: Terrasse [/Içֽ/antvoåt´thE'“as´] "I answer 'terrace'" 
vs. 
ich antwortete: Rasse [/Içֽ/antvoåt´tE'“as´] "I answered 'race'" 
==> aspirace je fonmém 

 c. nĕm. 
den Bauer kennen [deen''bauåֽkEn´n] "(to) know the farmer" 
nutnĕ bez rázu 
vs. 
den Bau erkennen [deen''bau/åֽkEn´n] "(to) recognize the building" 
ráz možné 

 
(4)  řešení (Moulton 1947): juncture phonemes, na př. "+" 
 a. juncture phoneme je čistý foném, který se realizuje bud' jako "nic" bud' jako malá 

pauza. 
 b. ekonomie 

umozňuje vyjadřit jedným fonémem, co normálnĕ vykonávají 3 fonémy: místo /ç/, 
/ʔ/, /asp./ jen /+/ 

 c. Kuh+chen vs. Kuchen 
 d. /+/ nepředstaví morfologickou informaci protože se objeví nezávisle: 

Papier [pha'phiiå] = /+pa+pir+/, Laterne [la'thEån´] = /+la+terne+/ 
Theater [the'/aatå] = /+te+ater+/, Ruine [“u'/iin´] = /+ru+iin´+/ 
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(5)  je-li /+/ srovnatelný s /p/, /e/ atd.? Pochybujeme… 
 a. Každopádnĕ, chápat /+/ jako normální foném má nepřijemné následky: fonologie 

se stává libovolná protože každý segmentální jev muže dostat "vysvĕtlení" 
juncturem, který neslyšíme, tedy který můžeme vkládat úplnĕ zdarma. 
To je konec fonologie. 

 b. příklad: Hill (1954) 
  1. Hill (1954:440) "define[s] juncture […] as a lengthening of the preceding 

phoneme by one half-unit, where a full unit is equal to the average length of a 
sound as member of a phoneme." 

  2. lat labra > ital. labbra 
geminace je výsledkem juncturu protože je to jednoduchý: 
lat labra = /lab+ra/ 
"no explanation […] is as simple as postulating the sequence /-b + r-/ […], 
where the juncture resulted in a lengthening of the preceding consonant" 

  3. jediná definice jucturu je jev (a to může být cokoliv), a jev je vysvĕtlený 
juncturem. 
==> Už nezbývá žádná prace pro fonologisty. 

 
(6)  má-li /+/ stejné vlastnosti jako každý jiný foném? Pochybujeme… 
 
(7)  juncture fonémy jsou správné řešení z nesprávných důvodů 
 a. juncture fonémy jsou vynucené nezávislostí úrovní: žádná morfologická informace 

nesmí se objevit ve fonologii, tak musí být překládana do čistého fonologického 
objektu. 

 b. jediné platidlo v strukturalismu jsou fonémy, čili musí se morfologická informace 
objevit ve fonologii jako foném. 

 c. následek: jako každý jiný foném musí juncture mít fonetické vlastnosti. 
hlasy proti fonetickým vlastnostem: 
Hockett (1949:38s), Harris (1951:79ss), Wells (1947:108) 
pro: 
Hockett (1955:171s), Stockwell et al. (1956) 

 d. metologie je dobrá 
máme fonologickou teorii. Morfo-syntaktická informace nesmí se ve fonologii 
objevit ve svém kabátu - musí být překládana do fonologického jazyka. 
Ten překlad a jeho chování v čisté fonologii pak nám nĕco řekne o naší 
fonologické teorii: bud' platidlo, do kterého jsme donutili morfo-syntaktickou 
informaci se ukazuje přimĕřená, bud' nepřimĕřená. 
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(8)  SPE - Chomsky & Halle (1968) 
 a. často se tvrdí (tvrdilo), že zásadný rozdíl mezi strukturalismem et generativismem 

je právĕ nezávislost úrovní. Údajnĕ SPE dovolí, aby se morfo-syntaktická 
informace volnĕ objevila ve fonologii. 

 b. to pravda není. 
 c. SPE sleduje úplnĕ stejnou strategii jako strukturalismus: 

fonologické platidlo už nejsou fonémy, ale segmenty, které jsou skládané 
distinktivními rysy. Čili veškerá morfo-syntaktická informace nesmí se objevit 
jinak než v kabátu rysy. 

 d. rys [±segment] 
- jsou [+segment] čisté segmenty, tj. čisté fonémy: p, e atd. 
- a [-segment] segmenty, tj. #, +, =: juncture 

 e. rozdíl mezi boundaries vytvoří rysy 
[±word boundary (WB)] 
[±formative boundary (FB)] 
# [+WB, -FB] 
+ [-WB, +FB] 
= [-WB, -FB] 
(Chomsky & Halle 1968:66s) 

 f. případnĕ mají fonetické vlastnosti: 
"Boundary features do not have universal phonetic correlates, except perhaps for 
the fact that word boundaries may optionally be actualised as pauses." (Chomsky 
& Halle 1968:364) 

 
(9)  má-li /+/ stejné vlastnosti jako každý jiný foném? Pochybujeme… 

mají-li boundaries stejné vlastnosti jako každý jiný segment? 
rozhodnĕ ne: Pyle (1972) 

 a. boundaries potřebují zvláštní podmínky 
  1. základ SPE: X → Y / A__B 
  2. boundaries by museli být schopné se objevit jako X, Y, A a B. 
  3. X, Y: boundary mutation rules (Sag 1974) 

# → + 
## → # 
+ → # 

  4. epentésa? 
ø → # / A__B 

  5. metatésa? 
+C → C+ / A__B 

  6. více než jeden boundary po sobĕ? 
B → ø / A__C 
==> A+B+C → A++C 

 b. nechovají se jako jiné segmenty I 
nikdy se nepředĕlávají do segmentů 
+ → p / C__C             /dog+s/ → [dogas] 
p → # 

 c. nechovají se jako jiné segmenty II 
jsou průhledný, přitom segmenty nikoli 
podle SPE, pravidlo, které se týče XYZ, se také týče X+YZ, XY+Z a X+Y+Z. 
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(10)  čili 
 a. strukturalistická metóda je dobrá. 
 b. překlad 

morfo-syntaktické informace, která hraje roli ve fonologii, musí být přkládana do 
fonologické mĕny. 

 c. říká nám, že strukturalistické platidlo ve fonologii - fonémy - nejsou schopné nosit 
morfo-syntaktickou informaci. 

 d. říká nám, že generativní platidlo první generace ve fonologii - segmenty a rysy - 
nejsou schopné nosit morfo-syntaktickou informaci. 

 e. musí být ve fonologii nĕco jiného než sami fonémy, segmenty či rysy. Ty jako 
fonologicé platidlo neplatí. 

 f. nutný překlad je nic jiného než nezávislost úrovní. 
 g. v moderním jazyce se tomu říká modularita. Ale modularita je kognitivní pojem. 

Kognitivismus pak je opravdický rozdíl mezi strukturalismem a generativismem. 
 
(11)  copak může být navíc ve fonologii? 
 a. autosegmentání struktury: n.př. slabičná struktura. 
 b. vyloučíme dikritiky jako nositele morfo-syntakticé informace: 

fonologie obsahuje jen fonologické jednotky, nikoli #, + atd. 
to také vynutí modularita, či nezávislost úrovní 

 c. čili potřebujeme fonologickou teorii, která nabízí slovníček, který je použitelný jak 
pro fonologické potřeby tak jako nositel morfo-syntaktické informace. 

 d. mate-li fonologickou teorii, rozhraní s morfologií a syntaxí vám řekne, jestli je 
dobrá nebe ne. 

 
(12)  příklad 
 a. základní objekt mé fonologické teorie ce jednotka CV. 
 b. čili musí být funkční i na rozhraní. 
 c. návrh (Lowenstamm 1999, Scheer 2004): 

fonologická identita "začátku slova" je CV 
 
(13)  začátek slova 
 a. chová se jinak než jiné prostředky slova: uprostřed, konec. 
 b. nechová se libovolnĕ. Naopak ve všech jazycích, které známe, vždycky vyvolá 

stejné následky: 
jsou jazyky, kde není žádný rozdíl mezi fonologií na začátku a uprostřed slova. O 
nich nebude řeč. Ale když začátek slova se chová jinak, tak objevíme 

  1. omezení v skupinách souhlásek 
jen #TR- 
#RT, #RR, #TT jsou vyloučeny 
T = obtruent 
R = sonora 

  2. první samohláska není schopná mizet 
franc.: TR → T 
autrement → aut''ment 
ale la grenouille → *la g''nouille 
podobné stará hebrejština, stará akádština 

  3. síla první souhlásky slova 
- silná v romáských a germánských jazycích 
- slabá v (staré i nové) řečtinĕ 
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 c. všechny tři vlastnosti vynutí CV 
 d. dĕlá predikci typologickou: v každém jazyce tři uvedené vlastnosti se musí shodit. 

Vypadá, že tato predikce není úplne špatná: 
- čeština má #RT, má psa (nevíme o síle první souhlásky) 
- totéž: polština, ruština 
- jinačí: bĕloruština, nepripouští ani #RT ani pas: lav - ilva 
- románský a germánský jazyky: nemají #RT, první souhláska je silná, nemají psa. 

 
(14)  další zajímavý vlastnost češtiny: nepřipouští slabičné souhlásky na začátku slova. 

Vývoj: stč neslabičné R v skupinách CRC v nč se stávají slabičné všude a bez kontextu, 
kromĕ na začátku slova. 

 
(15)  v stč slabičné et neslabičné R v CRC vytvoří minimální páry: proto uvede Trubetzkoy 

(1939:199) korelaci slabičnosti. Viz. Komárek (1969:82), Liewehr (1933:94). 
stč držĕti "držet" vs. držĕti "třást se" 

  slabičné "držet" neslabičné "třást se" 
 psl dьržati drъžati 
 pol dzierżyć drżeć 
 rus deržat' drožat' 
 stč dr žĕti držĕti 
 nč držet — 

 
(16)  ilustrace 

stč dr1žĕti vs. držĕti 
 a. dr 1žĕti = 3 slabičky    
    1      2    3  4   5   6            7   8    
  to jmĕ drzal takým kmenem Kat. 24   
 b. držĕti = 2 slabičky    
       1    2    3   4        5       6  7  8    
  všecko pohanstvo drzezalo Kat. 2803   

 
(17)  vývoj psl tьrt and trьt v stč 
  neslabičné  slabičné  
  

 
psl 

krьstъ 
 
trьt 

trьvati 
 
trъt 

sьrna 
 
tьrt 

gъrdlo 
 
tъrt 

čьrnъ 
 
tьrt 

tъlstъ
 
tьrt 
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tert 

 
 
 
 
tlut 

   
křtít 

 
trvat 

 
srna 

 
hrdlo 

 
černý 

 
tlustý
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