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into being, and for entirely independent reasons, yet without giving any theoretical status to the
abstract vowels in question. Government Phonology in turn ignored the Slavic evidence and its
analysis when proposing empty nuclei. If this turns out to be true, the idea that syllable structure
bears a sizeable number of empty nuclei will be strengthened in a corresponding manner.
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1. Úvod

Tradiční generativní analýzy slovanských alternací vokálů s nulou (Lightner, 1965;
Gussmann, 1980; Rubach, 1984, 1986; Kenstowicz – Rubach, 1987; Spencer, 1986)
jsou založeny na abstraktních vokálech, tzv. jerech. Smyslem jerů a pravidla, které řídí
jejich vokalizaci (tzv. snížení, Lower), bylo odstranit následující disjunkci: „v zavřených
slabikách a v otevřených slabikách, jestliže jejich vokál alternuje s nulou“.1 Tuto dis-
junkci budu dále označovat jako jerový kontext. V tomto článku ukážu, že distribuce
jerů a jejich funkce přesně odpovídá distribuci a funkci prázdných slabičných jader
v teorii označované jako fonologie řízení (Kaye et al., 1990; Kaye, 1990).2

Prázdná jádra jsou typickým rysem standardní GP. Mým cílem je ale ukázat, že
myšlenka prázdných jader existovala v generativní fonologii už před standardní GP, jen
nebyla explicitně zformulována, a také byla motivována jinými důvody. Standardní
GP naopak zavedla do fonologické struktury prázdná jádra, aniž by brala v potaz slo-
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1 Fungováním pravidla snížení (Lower) se detailně zabývám v oddíle 3.3. Pravidlo vokalizující jery se
označuje jako snížení proto, že jery jsou vysoké vokály, které, jsou-li foneticky realizovány, snižují svoji
artikulaci.

2 Fonologie řízení (Government Phonology) je autosegmentální fonologická teorie. Dále ji budu ozna-
čovat jako standardní GP. Pozn. překl.



vanská data. Jestliže se obě tato tvrzení ukážou jako pravdivá, potvrdí se tím to, že
prázdná jádra jsou pro slabičnou strukturu důležitá.

Tradiční generativní analýzy předpokládají, že mezi jery existuje regresivní vztah:
jer ovlivňuje vlastnosti jeru, který mu předchází (to je také podstata pravidla snížení).
Popsaný vztah mezi jery můžeme označit za laterální a postavit ho do kontrastu ke vzta-
hům paradigmatickým. Standardní GP analyzuje chování prázdných jader podobným
způsobem (skrze vztah označovaný jako Proper Government, tj. řádné řízení, dále jen
řízení), aniž by odkazovala ke slovanským jazykům a k pravidlu snížení. Zmíněné
tradiční analýzy slovanských dat pak zase nijak nezdůrazňují laterální charakter pra-
vidla snížení, a tak když o několik let později přišla standardní GP s laterálními vzta-
hy, nikoho nenapadlo uvést oba principy, snížení a Proper Government, do vzájemné
souvislosti.

To, že oba hlavní nástroje standardní GP – prázdná jádra a laterální vztahy – vlast-
ně byly vynalezeny mimo okruh této fonologické teorie, a navíc za jiným účelem, nás
přesvědčuje o tom, že jsou správné; je totiž velmi nepravděpodobné, že by se různé
teorie dvakrát mýlily ve stejné věci.

V tomto článku se jako první pokouším začlenit slovanské alternace vokálů s nulou,
které byly doposud chápány jako specifikum slovanských jazyků, do obecné teorie
alternací typu vokál-nula. Pro většinu slovanských jazyků platí, že se alternující vokály
chovají podle vzorce, který derivuje pravidlo snížení: „v řetězci alternujících vokálů
vokalizuj všechny vyjma posledního“. Druhý vzorec chování alternujících vokálů,
který najdeme v přirozených jazycích, derivuje tzv. Havlíkovo pravidlo: „v řetězci al-
ternujících vokálů vokalizuj každý druhý, počítáno od konce slova“.3 Podle tohoto
vzorce se vokalizují alternační pozice v němčině, francouzštině, marocké arabštině,
staré polštině a staré češtině (k tomu viz Scheer, 2001, 2004).

Chci také ukázat, že jerový kontext ovlivňuje různé typy segmentálních alternací,
nejen alternace typu vokál-nula; například alternace o ~ ó v polštině (srov. krowa ~ krów,
krówka, krówek ‚kráva‘, NomSg, GenPl, demin. NomSg, GenPl), alternace dlouhých
a krátkých vokálů v češtině (srov. žába ~ žab, žabka, žabek) nebo alternace [ε] se
schwa ve francouzštině (srov. morc[ ]ler ~ morc[e]l, morc[e]l[ø]ment ‚rozřezat nae
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3 Výsledkem obou pravidel, pravidla snížení (Lower) a Havlíkova pravidla (Havlík, 1889), jsou dva od-
lišné vokalizační vzorce (označuji je jednoduše jako vzorec Lower a vzorec Havlík). O vzorcích mluvím
proto, že oba popsané způsoby vokalizace alternačních pozic jsou univerzální – nejsou vázány jen na jednu
jazykovou rodinu, tj. jen na slovanské jazyky. Platí-li, že chování alternačních pozic je omezeno výhradně
na tyto dva vzorce, pak by fonologická teorie měla obsahovat nějaký obecný princip, na základě něhož bude
možné odvodit alternace vokálů s nulou ve všech jazycích, a také by měla zahrnovat parametr, který zachytí
variaci mezi oběma zmíněnými vokalizačními vzorci. Pokud vím, tak takovýto sjednocující pohled na alter-
nace vokálů s nulou dosud neexistoval. Ve své starší studii (viz Scheer, 2004, § 426) navrhuji, že v teoretic-
kém rámci modelu CVCV může být rozdíl mezi oběma zmíněnými vokalizačními vzorci vyjádřen skrze
parametrizaci lexikálních vlastností jerů: v jazycích, pro něž platí vzorec Havlík, mohou jery řídit jiné jery
(chovají se tedy jako jakékoli jiné vokály), zatímco v jazycích, kde platí Lower, řídit nemohou. Ziková (2008)
navrhuje lepší řešení tohoto problému, které vychází z fázové teorie Kaye (1995) a Chomského (2001). V je-
jí analýze jsou v jazycích, kde platí vzorec Lower, afixy začínající na jer fázové (tzn., že iniciují spell-out
předcházející fonologické struktury), zatímco v jazycích, kde platí vzorec Havlík, fázové nejsou; k tomu viz
též studii M. Zikové v tomto čísle.



kousky‘, inf., 3Sg, jméno). Z toho nutně vyplývá, že vokalizační vzorec Lower nemů-
že být ve skutečnosti výsledkem aplikace pravidla Lower, neboť toto pravidlo je for-
mulováno právě a jen pro alternace vokálů s nulou (což platí i pro jeho autosegmen-
tální verzi).

Rozsah článku mi nedává dostatek prostoru pro to, abych zde představil všechny
aspekty zkoumaného problému (pro detailní analýzu viz Scheer, 2001, 2004). Cílem
tohoto příspěvku je pouze ukázat, že vedle sebe existovaly dvě skupiny fonologů s po-
dobným přístupem (abstraktní vokály vs. prázdná jádra, Lower vs. Proper Government),
aniž by si byly podobnosti svých analýz navzájem vědomy.

2. Distribuce prázdných jader ve standardní GP a jejich funkce

Prázdná jádra se ve fonologické literatuře objevila už dříve než v pracích Kaye et al.
(1990) a Kaye (1990); viz např. Anderson (1982) nebo Spencer (1986). Nicméně až
standardní GP jednoznačně definovala jejich vlastnosti. Podle Kaye et al. (1990)
a Kaye (1990) se prázdná jádra objevují ve dvou pozicích:

(1) a. na konci všech slov, která končí na konsonant (Kaye, 1990),
b. v místě, kde vokály alternují s nulou (Kaye et al., 1990).

Oba zmíněné typy prázdných jader ilustruje francouzské la semaine ‚týden‘, které
může být vysloveno buď jako [lasmεn], nebo [las mεn].

(2)
O N O N O N O N
| | | | | |
l a s m ε n francouzské la semaine [lasmεn]

Schéma (2) ukazuje, proč se ve standardní GP alternující vokál foneticky nerealizuje –
protože prázdné jádro je řízeno následujícím vokálem. To znamená, že řízení vždy fun-
guje regresivně (zprava doleva) a že je závislé na fonetických vlastnostech – jen ta jád-
ra, která se foneticky realizují, mohou řídit. Ve struktuře (2) tedy ani koncové prázdné
jádro, ani prázdné jádro, v němž alternuje schwa s nulou, nemohou řídit.4

Distribuci prázdných jader řídí princip prázdných kategorií (empty category prin-
ciple); ten je analogický stejnojmennému syntaktickému principu, známému z gene-
rativní syntaxe 80. let. Tento princip původně omezoval distribuci prázdných jader
pouze na dvě výše zmíněné pozice: prázdné jádro může zůstat foneticky nerealizová-
no tehdy a jen tehdy, když je a) na konci slova, nebo když je b) řízeno následujícím
vokálem (viz Kaye et al., 1990, s. 219; Kaye, 1990, s. 313).

Podívejme se nyní, čím je existence prázdných jader motivována. Ve standardní GP
je slabičná struktura součástí lexikální reprezentace – ve standardní GP neexistuje žád-
ný algoritmus, který by slabičnou strukturu vytvářel až během derivace. Ba co víc, stan-
dardní GP předpokládá, že ve fonologii existuje ještě jiný syntaktický princip, princip

e
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4 N a O jsou zkratkami za nucleus (tj. jádro) a onset (tj. iniciála). Řízení označuje šipka nad slabičnými
pozicemi. Pozn. překl.
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zachování struktury (structure preservation), který říká, že pozice segmentu ve slabič-
né struktuře zůstává vždy stejná, bez ohledu na to, jaké fonologické procesy jsou na
něj aplikovány. Ve standardní GP tedy neexistuje nic jako resylabifikace – kořen typu
√CVC je lexikálně reprezentován jako /CVCø/, tzn., že jeho finální konsonant je ini-
ciálou prázdného jádra. Je-li tento kořen sloučen se sufixem, který začíná na konsonant,
pak výsledkem je struktura /CVCø–CV/. V této struktuře jsou kořenový a sufixální
konsonant odděleny prázdným jádrem, a to bez ohledu na to, jestli vzniklá konsonan-
tická dvojice splňuje fonotaktické podmínky větvící se iniciály nebo fonotaktické ome-
zení pro dvojice kóda – iniciála. A totéž platí i pro alternace vokálů s nulou. Máme-li
například kořen se strukturou /C1V1C2vC3/ (kde v označuje alternující vokál), pak
v případě, že se alternující vokál foneticky nerealizuje, tj. ve struktuře [C1V1C2vC3–V],
se konsonant C2 nestává kódou. Zůstává tím, čím byl, tedy iniciálou, v tomto případě
iniciálou jádra, které se foneticky nerealizuje: /C1V1C2øC3–V/.

Je třeba připomenout, že standardní GP navrhla tuto analýzu alternací vokálů s nu-
lou bez ohledu na slovanská data.

3. Slovanské alternace vokálů s nulou a jejich analýza

3.1. Vokalizace alternačních pozic v otevřených slabikách

Jako první zformuloval myšlenku, že konsonantické dvojice s alternačními pozi-
cemi obsahují abstraktní vokály, Lightner (1965). S abstraktními vokály pak pracují
všechny generativní analýzy až do konce 80. let, a to jak ty, které se pohybují v teo-
retickém rámci lineární fonologie typu SPE, tak i ty, které vycházejí z autosegmen-
talismu.5

Následující tabulka ilustruje, jak se alternace typu vokál-nula chovají ve slovanských
jazycích:6

(3) C__C-V C__C-ø C__C-CV glosa

čeština lokøt-e loket loket-ní GenSg, NomSg, adj.
polština wojøn-a wojen wojen-ny válka, NomSg, GenPl, adj.

Na základě dat v tabulce (3) můžeme distribuci alternant popsat pomocí protikladu otev-
řená vs. zavřená slabika: v zavřené slabice se objevuje vokál (loket, loket-ní), v otev-
řené slabice nula (lokøt-e). Vypadá to tedy, že vokalizace alternačních pozic je přímo
odvoditelná ze slabičné struktury – jestliže musí být do struktury určité slabiky inte-
grována kóda, pak se její jádro musí vokalizovat. Z tohoto pohledu tak mezi vokali-
zací alternační pozice a přítomností nebo nepřítomností vokálu v následující slabice
není žádný vztah – alternační pozice se vokalizuje před finálním konsonantem, za nímž

5 SPE je běžně užívaná zkratka stěžejního díla generativní fonologie The Sound Pattern of English
(Chomsky – Halle, 1968). Pozn. překl.

6 V tomto článku používám příklady jen z několika jazyků; pro přehled těchto alternací ve všech slovan-
ských jazycích viz např. Bethin (1998, s. 205n.) nebo Panzer (1991, s. 303n.).



žádný vokál nenásleduje, i před konsonantickou dvojicí slova, za níž následuje vokál.
V tomto druhém případě jsou oba konsonanty heteroslabičné.

Problém spočívá v tom, že tento „sylabocentrický“ pohled je založen na datech,
která nejsou úplná, což dokazují příklady v následující tabulce:

(4) otevřená slabika zavřená slabika
nula vokál vokál vokál

C__C-V C__C-jer Cø C__C-ø C__C-CV
čeština dom-øk-u dom-eč-ek dom-ek dom-eč-øk-u
slovenština kríd-øl-o kríd-el-iec kríd-el kríd-el-øc-e
polština buł-øk-a buł-ecz-ek buł-ek buł-ecz-øk-a
srboch. vrap-øc-a vrab-ac-a vrab-ac

Příklady v šedě vybarveném sloupci v tabulce (4) ilustrují, že alternační pozice ve
slovanských jazycích se vokalizují i tehdy, když jsou v otevřené slabice.7 Vokalizace
v otevřených slabikách jsou plně produktivní a platí pro ně tato podmínka:

(5) Alternační pozice jsou vokalizovány v otevřených slabikách tehdy a jen tehdy, když násle-
dující vokál sám alternuje s nulou.

A skutečně platí, že ve všech případech, kdy je alternační pozice vokalizována v otev-
řené slabice (srov. pol. bułeczek), je vokál v následující slabice sám také v alternační
pozici (srov. pol. bułeczøka). Jinými slovy, přítomnost vokálu v -ecz- je důsledkem to-
ho, že vokál v -ek alternuje s nulou. Následuje-li ale za alternační pozicí nealternující
vokál, pak se tato pozice nevokalizuje.

Vokály, které ve slovanských jazycích alternují s nulou, se v generativní fonologii
označují jako jery. Pojem jer přitom odkazuje k historii slovanských jazyků – v praslo-
vanštině měly jery status normálních vokálů, které byly pokračováním ide. krátkého
[i] a [u]. Praslovanské jery tedy byly dvojího typu, pokud jde o jejich segmentální vlast-
nosti: přední jer „�“ (< ide. i) a zadní jer „�“ (< ide. u). Přijmeme-li tuto terminologii,
pak distribuce alternant bude definována tak, jak ukazuje schéma (6): k vokalizaci
dochází v zavřených slabikách a před jery.

(6) V/ __ CCV v zavřené buł-ecz-k-a
C# slabice buł-ek
C �,� před jerem buł-ecz-ek

ø / __  CV jestliže V ≠ �,� buł-øk-a

Problém této distribuce spočívá v tom, že je disjunktní: k vokalizaci dochází v zavře-
ných slabikách a v otevřených slabikách, jestliže následující vokál je jer. Nabízí se
tedy otázka, v jakém smyslu tvoří zavřené slabiky a jery přirozenou třídu.
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{       } }

7 Pro to, že koncová samohláska v srboch. GenPl vrab-ac-a je v alternační pozici, nemáme žádný syn-
chronní důkaz (k pádové formě nelze přidat další sufix). Nicméně v srboch. existuje kontrast mezi GenPl
vrab-ac-a a GenSg vrab-øc-a (a všemi ostatními pádovými formami). Jedenáct z dvanácti pádových kon-
covek, které končí na vokál, způsobují realizaci sufixálního alomorfu s nulou -øc, pouze koncovka GenPl
vynucuje alomorf vokalizovaný -ac. To evidentně souvisí s tím, že diachronním předchůdcem koncovky
GenPl -a je jer. Ještě je třeba poznamenat, že je-li mezi oběma šumovými konsonanty nevokalizovaná alter-
nační pozice, pak u nich dochází k regresivní asimilaci, tj. vra[b]ac, ale vra[p]øc-a.



3.2. Distribuce jerů není prediktabilní, jery musí být lexikálně odlišné od homofonních
nealternujících vokálů

Další důležitou vlastností jerů je to, že nemají prediktabilní distribuci – podobně ja-
ko jiné vokály se objevují jak v kořenech, tak i v afixech, jejich přítomnost v morfé-
mech není odvoditelná z žádného dalšího parametru. Jery například mohou mít stejné
fonetické vlastnosti jako vokály, které s nulou nealternují; srov. např. české příklady
jako pes [pεs] – psa [psa] a les [lεs] – lesa [lεsa]. Z toho vyplývají dvě věci. Za prvé
to, že jery nemohou být epentetickými vokály, ale že musí být přítomny v lexikální
reprezentaci morfémů.8 Za druhé to, že hloubková (tj. lexikální) struktura jerů musí
být odlišná od hloubkové struktury vokálů, které s nulou nealternují; tj. /p�s/ vs. /lεs/.

3.3. Pravidlo snížení (Lower)

Budeme-li chtít popsat vokalizaci alternačních pozic nedisjunktivně, pak její kontext
nemůže být vyjádřen pomocí opozice zavřená vs. otevřená slabika jednoduše proto, že
analýza „vokalizuje se v zavřených slabikách“ neodpovídá skutečnosti. Jedinou alter-
nativou tedy je najít to, co obecně definuje jerový kontext. Nabízí se, že jerový kontext
definuje přítomnost jeru: v alternační pozici se objevuje vokál tehdy a jen tehdy, když
je tato pozice jerem, tedy: jer → V / __C0 jer.

Výše uvedené pravidlo pro vokalizaci alternačních pozic poprvé zformuloval Light-
ner (1965); je známo jako snížení (Lower). Jako snížení se označuje proto, že původně
bylo koncipováno pro neautosegmentální prostředí, kde artikulace dvou vokálů (jerů),
jež jsou v hloubkové struktuře definovány rysy [+vysoký ] a [–napjatý], je snížena na pří-
slušný střední, popřípadě nízký vokál (v závislosti na konkrétním slovanském jazyce).

Vynechám zde různé lineární interpretace pravidla snížení (viz Gussmann, 1980;
Rubach, 1984) a zaměřím se na jeho autosegmentální formulaci. Autosegmentální po-
doba pravidla snížení se poprvé objevuje u Rubacha (1986) a Kenstowicze a Rubacha
(1987). Hlavní výhodou autosegmentální definice je to, že rozdíl mezi alternujícími
a nealternujícími vokály už nemusí být vyjádřen segmentálně – původně bylo nealter-
nující [ε] fonetickou realizací lexikálně kódovaného vokálu /ε/ (rysová matice obou
vokálů je stejná), zatímco lexikálním předchůdcem alternujícího [ε] je vokál s ryso-
vou maticí [+vysoký, –napjatý]. V autosegmentální reprezentaci je alternující vokál
plovoucí (floating) rysovou maticí, která není lexikálně asociována se skeletonem,
zatímco nealternující vokály jsou se skeletonem asociovány už v lexikální reprezen-
taci morfémů. Ze segmentálního hlediska jsou oba typy vokálů [ε] identické. Rozdíl
v autosegmentální reprezentaci alternujícího a nealternujícího [ε] ilustruje následující
schéma:
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8 Epentetické analýzy alternací typu vokál-nula se objevují například v těchto pracích: Laskowski (1975)
nebo Czaykowska-Higgins (1988). Přesvědčivé argumenty proti nim nabízejí Gussmann (1980, s. 26n.),
Rubach (1984, s. 28n.; 1993, s. 134n.) a Szpyra (1992, s. 280n.). Bethinová (1992) pak předpokládá, že v ja-
zyce vedle sebe existují obě možnosti, epenteze i lexikální reprezentace, přičemž první možnost je podle ní
vyhrazena pro přejímky.



(7) Jery jsou plovoucí matice: Rubach (1986), Kenstowicz – Rubach (1987)

a. lokt-e GenSg b. loket NomSg c. loket-ní adj.

x x x x x x x x x x x x x x x
| | | | | | | | | | | | | | |
l o k e t e l o k e t e l o k e t e n í

Na základě reprezentací v (7) pak můžeme pravidlo snížení definovat následujícím
způsobem:

(8) Autosegmentalizované pravidlo snížení (Lower)

x
|

V → V / __C V

Pravidlo ve schématu (8) říká, že jer (ve schématu je zakroužkován) je asociován se
skeletální pozicí tehdy, následuje-li za ním konsonant a jiný jer.

3.4. Implikace pravidla snížení (Lower): distribuce abstraktních vokálů

Hlavní důsledek pravidla snížení (Lower) pro reprezentaci hloubkové fonologické
struktury ilustruje forma NomSg [pεs], která je derivována z kořene s hloubkovou re-
prezentací /p�s/. Jestliže platí, že jery se vokalizují v kontextu jiného jeru, pak kon-
cový konsonant pádové formy NomSg musí být následován jerem: formu [pεs] do-
staneme pomocí pravidla snížení jen ze struktury /p�s�/. To znamená, že pro všechna
slova, která končí na konsonanty, musíme předpokládat koncové jery. Tyto jery jsou
pak identifikovány jako pádové koncovky; srov. např. formu pro NomSg v češtině:
/p�s-�/ a formu pro GenPl v polštině: bułeczek /buł-�k-�k-�/. Jinými slovy, pravidlo
snížení vynucuje existenci koncových jerů, které se ale nikdy foneticky nerealizují.

Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že jery se objevují v těchto dvou pozicích: 1) tam,
kde alternuje vokál s nulou, 2) za posledním konsonantem slova. Rozdíl mezi oběma
typy jerů spočívá v tom, že první alternují (za určitých podmínek se foneticky reali-
zují), zatímco druhé nikdy nealternují, nikdy se neobjeví ve fonetické struktuře.

Pozornému čtenáři nemohlo uniknout, že distribuce abstraktních vokálů přesně
koresponduje s distribucí prázdných jader ve standardní GP (viz výše). Ba co víc, obě
kategorie jerů i prázdných jader mají stejné vlastnosti: koncová prázdná jádra se po-
dobně jako koncové jery nikdy foneticky nerealizují, interní prázdná jádra jsou stejně
jako interní jery identifikovány alternacemi vokálů s nulou. V následujícím oddíle uká-
žu, že tento rozdíl má také diachronní pozadí – zatímco interní jery mohou, ale nemusí
být pokračováním původních vokálů, koncové jery mají vždy vokalický původ.

3.5. Reinterpretace Havlíkova pravidla: nevokalizují se jery, ale prázdná jádra

Vokály, které v moderních slovanských jazycích alternují s nulou, mohou mít dvojí
původ – jer nebo nic.9 Jinými slovy, některé vokály, jež v moderních slovanských ja-
zycích alternují s nulou, vznikly epentezí. Podívejme se proto nyní na některé typické
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příklady těchto tzv. neetymologických jerů v češtině (příklady klasifikuji tradičním
způsobem, podle předpokládaných ide. tematických vokálů). Neetymologické jery se
objevují v:

1) NomSg u i-kmenových feminin, psl. koncovka -�; příčina epenteze: ztráta jeru
v následující slabice; srov. např. píseň ~ písøn-ě, báseň ~ básøn-ě (obojí NomSg,
GenSg) a psl. NomSg pě-sn-��, ba-sn-��;

2) GenPl u o-kmenových neuter a a-kmenových feminin, psl. koncovka -�; příčina
epenteze: ztráta jeru v následující slabice; srov. např. čísøl-o ~ čísel, sestør-a ~ sester
(obojí NomSg, GenPl) a psl. GenPl čit-sl-��, sestr-��;

3) NomSg některých mužských o-kmenových jmen, psl. koncovka -�; příčina epen-
teze: zánik jeru v následující slabice; srov. např. mozek ~ mozøk-u (NomSg, GenSg)
a psl. NomSg mozg-��;

4) předložkách a prefixech; např. vze-pnout se ~ vzø-pínat se, roze-psat ~ rozø-piso-
vat, beze-dný ~ bezø-bradý, ode-mknout ~ odø-mykat z psl. *v�z-, *orz-, *bez-, *od-.10

Zmíněné příklady ukazují, že epenteze souvisí se ztrátou jeru v následující slabice
(to platí i pro příklady s prefixy a předložkami, u nichž se ale navíc projevují různé
analogie, k tomu viz Scheer, 1996). Ačkoli tyto alternující vokály nemají jerový původ,
jejich chování odkazuje k Havlíkovu pravidlu – v době, kdy toto pravidlo bylo aktivní
(tedy v době štěpení praslovanštiny), se vokály objevily tam, kde jer v následující sla-
bice zmizel. Výsledek vokalizace, jak v jerových řetězcích, tak u epenteze, je přitom
stejný, např. v češtině a polštině je to v obou případech [ε].

Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že ztráta jeru způsobuje vokalizaci buď jiného je-
ru, nebo „ničeho“ v předcházející slabice. Platí-li, že stejné příčiny vedou ke stejným
výsledkům, pak to znamená, že ono „nic“ a jer musejí sdílet nějaké vlastnosti. Jaké?
Může být „nic“ jerem? Ne, protože to by znamenalo vymýšlet si jery, jak to dělali ně-
kteří zmínění filologové (viz pozn. 9 a 10). Může být jer „ničím“? Samozřejmě, že mů-
že. Víme, že jery v praslovanštině mizely, tedy přesněji, nejprve se centralizovala jejich
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9 Většina filologicky orientované literatury tvrdí, že všechny alternující vokály v moderních slovanských
jazycích mají jerový původ. Tento pohled na alternující vokály plně koresponduje s tím, že filologové obec-
ně nemají rádi neetymologické jazykové objekty (k tomu viz Scheer, 1996, s. 92n.). Tak ačkoli si gramati-
kové jako Gebauer (1963, s. 154n.), Trávníček (1935, s. 230; 1948–1949, s. 41n.) a Havránek – Jedlička
(1988, s. 31) jsou vědomi toho, že zdrojem alternujících vokálů mohou být jery i epenteze, titíž autoři si
stejně jery někde vymýšlejí nebo se uchylují k vysvětlení pomocí analogie, jen aby eliminovali počet fo-
nologických objektů, které nemají etymologický původ. Například Gebauer (1960, s. 139n.; 1963, s. 160),
Trávníček (1935, s. 230), Lamprecht (1987, s. 138) a Komárek (1962, s. 150) se v případě forem GenPl
odvolávají na analogii s formami, které jery obsahují. Isačenko (1970), který předpokládá epentetickou
analýzu, vidí podobné analogie také ve východoslovanských jazycích.

10 Na analýze prefixů a předložek je nejzřetelněji vidět zmíněný odpor filologů k neetymologickým fo-
nologickým objektům. Budeme-li hledat odpověď na otázku, které předložky/prefixy končily na jer, najde-
me v literatuře různá protichůdná tvrzení. Tak např. roz(e) je v etymologických slovnících (Machek, 1957,
s. 424; Holub – Lyer, 1978, s. 391) zaznamenáno jako *orz�, přestože ani komparační analýza, ani analýza
staroslověnských textů existenci koncového jeru nepotvrzují. Totéž pak platí i pro *ot� > od(e) (Lamprecht
et al., 1986, s. 332). Machek pak pomocí neetymologických jerů vytváří jerovou pravidelnost pro epentetic-
ké alternace vokálů s nulou; například odvozuje staročeské vzezvati z psl. *v�z-��-z�vati a dodává, že je zde
„přidáváno �, dávající e“ (Machek, 1957, s. 579).



artikulace, a pak teprve mizely. Z toho vyplývá, že to, co se vokalizovalo, nebyly, jak
se všeobecně soudí, jery, ale prázdné objekty vokalické povahy. A v autosegmentálním
rámci „prázdný vokalický objekt“ nemůže znamenat nic jiného než prázdné jádro.

V psl. strukturách jako pěsn� nebo sestr� tedy muselo být „ukryto“ prázdné jádro,
a prázdné jádro muselo být i na konci prefixů s finálním konsonantem jako bez- nebo
od-. Tuto situaci pak predikuje teorie označovaná jako CVCV fonologie, jež je odnoží
standardní GP. V této teorii je slabičná struktura redukována na souvislý řetězec pra-
videlně se střídajících iniciál (C) a jader (V) (viz Lowenstamm, 1996; Scheer, 1999,
2004). Nemám sice dost prostoru na to, abych zde detailně zkoumal všechny aspekty
tohoto fonologického modelu, jedna věc je ale zřejmá – CVCV nepotřebuje vymýšlet
žádné triky, aby vysvětlila alternace vokálů s nulou, alternující vokály prostě za urči-
tých podmínek zaplní prázdná jádra, která už jsou ve struktuře přítomna. Tato prázd-
ná jádra buď byla prázdná vždy (pak jsou alternující vokály epentetické), nebo byla
vyprázdněna až po zániku jeru (pak jsou alternující vokály vokalizovanými jery).
Prázdná jádra obojího původu se pak vokalizují tehdy a jen tehdy, když vokál v násle-
dující slabice zmizel (protože to byl jer). Havlíkovo pravidlo se tedy nevztahuje pouze
na jerové řetězce – objekty, které se podle něj vokalizují, jsou nejen původní jery, ale
také původní prázdná jádra.

Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že Havlíkovo pravidlo musí být modifikováno, při-
nejmenším pro češtinu. Připomeňme, že jeho původní formulace zní takto: „V řetězci
po sobě jdoucích praslovanských jerů se každý druhý jer vokalizoval, počítáno od kon-
ce slova.“ Ve světle toho, co bylo doposud řečeno, jeho nová formulace vypadá spíše
následovně: „V řetězci prázdných jader se v praslovanštině každé druhé prázdné jádro
vokalizovalo, počítáno od konce slova.“11

3.6. Skutečnost: alternující vs. koncové jery

V předchozím oddíle jsem ukázal, že alternující jery nejsou vždy etymologické –
jejich zdrojem mohl být vokál nebo nic. Oproti tomu koncové jery mají pouze jeden
zdroj – vokál. Tímto vokálem byl jer, který měl ve všech zmíněných případech status
pádové koncovky. Zánik této koncovky pak způsobil vokalizaci předcházejícího prázd-
ného jádra. Předpoklad, že koncové jery jsou pádovými koncovkami, který se objevu-
je např. u Gussmanna (1980, s. 36n.) nebo Rubacha (1984, s. 41n.), má tudíž oporu
v diachronii.

Rozdíl mezi alternujícími a koncovými jery, který byl definován na základě ryze
synchronních východisek, má tedy paralelu v diachronii. Z toho, co bylo doposud ře-
čeno, ale vyplývá, že na alternace vokálů s nulou v moderních slovanských jazycích
není možné pohlížet jako na prostý důsledek diachronního stavu – fonologické objekty
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11 Tato redefinice Havlíkova pravidla popisuje situaci v češtině, tedy v jazyce, pro nějž bylo Havlíkovo
pravidlo původně formulováno. V jiných slovanských jazycích byla epenteze mnohem méně pravidelná, což
znamená, že pro ně platí původní verze tohoto pravidla; to platí např. pro polštinu, kde je NomSg siostra ~
GenPl sióstr (= české sestra ~ sester) nebo NomSg baśń (= české báseň) atd.



označované jako „jery“, k nimž odkazuje zmíněné pravidlo snížení (Lower), jsou od-
lišné od původních praslovanských vokálů �, �. Zatímco pravidlo snížení zahrnuje
i etymologické „nuly“, praslovanské jery nikdy nulami nejsou. Jery, které jsou podle
tradičních generativních analýz součástí hloubkové fonologické struktury moderních
slovanských jazyků, jsou spíše abstraktními vokály než mutací diachronní skutečnosti.

4. Příčinou slovanských alternací vokálů s nulou je laterální vztah

První z generalizací v (1) říká, že za slovanské alternace vokálů s nulou je zodpo-
vědná slabičná struktura: vokály se objevují jen v zavřených slabikách. Naproti tomu
pravidlo snížení (Lower) jakoukoli příčinnou souvislost mezi slabičnou strukturou
a vokalizací alternačních pozic popírá. Podle něj jediná informace potřebná pro voka-
lizaci alternačních pozic má laterální povahu: následující vokál buď je, nebo není jer.
Je-li to jer, pak se alternační pozice vokalizuje, v opačném případě se foneticky nevy-
jadřuje. To znamená, že alternace vokálů s nulou nezávisí na přítomnosti/nepřítom-
nosti konsonantu v dané slabice (jako v analýzách založených na existenci kódy), ale
její podstatou je komunikace mezi dvěma slabičnými jádry, která obsahují jer. Jak uka-
zuje schéma (9), tato komunikace probíhá tak, že jer ovlivňuje fonetické vlastnosti
jeru, který mu předchází.

(9) Příčina slovanských alternací vokálu s nulou: laterální a regresivní

p � s � pes NomSg
vokalizace

ε

Šipka mezi oběma jery v (9) zdůrazňuje, že podstatou pravidla snížení je intervokalic-
ký vztah. Pokud vím, tak v literatuře pracující s jery není nikde explicitně řečeno, že
vokalizace jerů je založena na komunikaci mezi dvěma sousedními vokály a že tento
laterální vztah je regresivní, tedy že jeden vokál působí na jiný vokál, který stojí před
ním. Žádná z definic pravidla snížení, ať už lineární nebo autosegmentální, přesto ni-
kdy nepoužila takovou šipku, kterou vidíme ve schématu (9).

Popsanou situaci velmi přesně vystihuje Saussurovo (1972, s. 23) „le point de vue
crée l’objet“ („úhel pohledu vytváří objekt“) – lingvisté, kteří definovali pravidlo sní-
žení, neviděli jeho laterální a regresivní charakter, protože laterálnost a regresivnost
nebyly součástí jejich fonologického světa. Ale tomu, kdo se na toto pravidlo dívá opti-
kou standardní GP, je jeho laterální a regresivní podstata zcela zřejmá.

5. Závěr: dvojí tradice, dva předměty zájmu, jedno řešení

Synchronní analýza slovanských alternací vokálů s nulou, která byla vybudována
před standardní GP a z úplně jiných důvodů, je založena na abstraktních vokálech,
jerech. Jedním z cílů mého příspěvku bylo ukázat, že jery mají stejnou distribuci jako
prázdná slabičná jádra ve standardní GP. Objevují se a) tam, kde alternuje vokál s nu-
lou, b) po konsonantech na koncích slov.
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Fakt, že autosegmentální „prázdná jádra“ přesně korespondují s „abstraktními voká-
ly“, je dobrým argumentem pro to, aby se prázdná jádra ve fonologii více etablovala.

Standardní GP dává abstraktním vokálům slabičný status. To je první krok k tomu,
aby vzorec, podle něhož se chovají alternující vokály ve slovanských jazycích, nebyl
chápán jen jako jazykově specifický jev, ale jako projev mnohem obecnějšího prin-
cipu, který řídí alternace vokálů s nulou v různých jazycích, které spolu geneticky ne-
souvisejí. V těch jazycích, jejichž předchůdcem není praslovanština, mohou existo-
vat prázdná jádra, ale ne jery. Bohužel omezený prostor tohoto článku mi neumožnil,
abych se zabýval alternacemi vokálů s nulou podle Havlíkova vzorce v jiných než
slovanských jazycích, ani abych analyzoval jiné vokalické i konsonantické alternace,
které se naopak chovají podle vzorce Lower (těmito otázkami se zabývám v těchto
pracích: Scheer, 2001; Scheer, 2004, §§ 497, 521).

Druhou podstatnou vlastností standardní GP jsou vedle prázdných jader i regresivní
vztahy jako je například řízení (Government). Tento vztah je, i když to v relevantní
literatuře není explicitně řečeno, podstatou pravidla Lower – v tradičních generativních
analýzách nemá regresivní intervokalická relace žádné místo.

Oba zmíněné hlavní nástroje standardní GP, prázdná jádra i regresivní intervokalic-
ké vztahy, tak vlastně byly používány při analýze slovanských alternací vokálů s nu-
lou po dobu více než 30 let. Standardní GP byla ale vyvinuta zcela nezávisle na slo-
vanských datech, ačkoli tato data i jejich analýza pomocí pravidla Lower základní
principy této fonologické teorie podporují.

Na druhé straně je pravda, že ti fonologové, kteří se zabývali slovanskými jazyky,
používali abstraktní vokály a regresivní intervokalické vztahy, aniž by si byli vědomi,
že totéž dělá standardní GP, jen používá jiné pojmy, a aniž by brali v potaz to, že oba
zmíněné nástroje jsou univerzální, tedy že jsou aplikovatelné napříč jazyky.

Je příznačné, že všechny zmíněné analýzy (analýzy slovanských alternací vokálů
s nulou, analýzy francouzských alternací, o nichž jsem se zmínil v prvním oddíle, ana-
lýzy v rámci standardní GP) existovaly paralelně vedle sebe: Gussmann (1980), Rubach
(1984), Anderson (1982), Spencer (1986), Kaye et al. (1985, 1990), Kaye (1990).

Mohou být závěry, k nimž došli různí lidé, a to nezávisle na sobě, na základě růz-
ných jevů v různých jazycích a s použitím různých teorií, nesprávné?

Z anglického originálu přeložila Markéta Ziková.
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