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Abstract:
Description of the contemporary Czech grammar to non-Slavic speakers is a lesser researched 
field within the subject of Czech as a foreign language. One of the most complicated parts of 
speech are the numerals. Foreign speakers usually struggle with its characteristics, such a) 
wide variety of forms (many options, different ways of declination); b) variety of expressions 
(for example there are two ways of saying “the first”: “prvý” and “první”); c) different ways 
of reading the actual numeral expressions; d) different pronunciation of numbers (formal 
and informal). Comprehension of the way of counting in Czech assists when presenting nu-
merals linguodidactically as this helps identifying the numeral’s gender. The declination of 
numerals is influenced by many other factors, such human’s perception of reality. These 
require further investigation.
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Jednou z doposud poměrně málo zpracovaných oblastí lingvistické bohemistiky, resp. oboru 
čeština jako cizí jazyk,2 je náležitý lingvodidaktický popis mluvnického systému českého jazyka, 
a to především z hlediska potřeb neslovanských mluvčích. Důležitý úkol představuje nejen 
patřičné zachycení české gramatiky (zejména morfologie) po stránce formální (s důrazem 
na výklad tvoření gramatických kategorií a jevů)3 a z perspektivy jejího řečového fungování 
ve společenské komunikaci (což představuje z pohledu synchronního i diachronního nejslabší 
místo [viz Hrdlička, 2009]), ale rovněž – to pokládáme za nejobtížnější – vypracování dife-
rencovaného systému4 její optimální lingvodidaktické prezentace, čili především výkladu,5 

1 Studie vznikla v rámci grantového projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0259 Inovace vzdělávání v oboru čeština jako 
druhý jazyk.

2 Pokládáme za účelné odlišovat obor čeština pro cizince, jímž míníme praktickou výuku českého jazyka pro 
jinojazyčné mluvčí, od oboru čeština jako cizí jazyk, kterým rozumíme lingvodidaktickou globálně koncipovanou 
průpravu (převážně) rodilých mluvčích pro prezentaci jejich mateřštiny jako jazyka cizího (cílového), viz blíže 
Hrdlička (2010).

3 Mezi problémové stránky řady učebních materiálů češtiny pro cizince patří např. výklad tvoření rozkazovacího 
způsobu aj. (srov. Hrdlička, 2009).

4 V optimálním případě by bylo vhodné brát zřetel přinejmenším na následující relevantní charakteristiky 
jinojazyčných mluvčích: filolog vs. nefilolog; Slovan vs. Neslovan (event. Neslovan se znalostí jiného slovan-
ského, potažmo indoevropského jazyka); dospělý vs. dítě aj., zřetel by měl být brán rovněž na stupeň pokročilosti 
komunikační kompetence cizince v českém jazyce.

5 Spadají sem otázky nejen vlastního mluvnického exposé, ale i problematika výběru mluvnického učiva, jeho 
řazení (návaznosti látky) aj.
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ale v neposlední řadě též procvičování a průběžného i finálního testování úrovně globálně 
pojímané komunikační kompetence jinojazyčného mluvčího.

Zmíněná problematika je rovněž velmi užitečná a podnětná z hlediska detekce a klasifikace 
chyb6 (vypracování jejich typologie v závislosti na výchozím jazyku jinojazyčného uživatele 
češtiny nebo v závislosti na stupni pokročilosti jeho znalosti českého jazyka atp.).7

Naznačený okruh otázek je rovněž mimořádně zajímavý nejen z hlediska jazykového 
(bohemistického), ale šířeji také obecnělingvistického. Máme zde na mysli zvláště bohatě 
materiálově podloženou a odborně propracovanou možnost koncepčního vymezení kontur 
příslušného národního jazyka (čili v souvislosti s hybridními, defektními útvary systémové 
stanovení hranic toho, co „ještě je“, resp. „už není“ součástí komplexu českého národního 
jazyka), tedy jeho jednotlivých strukturních i nestrukturních útvarů. 

Netřeba jistě zdůrazňovat, že je naznačená problematika značně rozsáhlá a dosti obtížně 
zpracovatelná. Na základě zkušeností a poznatků z vyučovací praxe v jejím rámci naznačíme 
čtyři vybrané problémové oblasti jedné z tradičně nejobtížnějších kapitol české gramatiky, jíž 
jsou (nejen) pro jinojazyčné mluvčí české číslovky, a poté se z lingvodidaktického hlediska 
budeme věnovat rozboru několika dílčích případů užití numerálií pro potřeby zahraničních 
bohemistů.

Z pohledu jinojazyčných mluvčích se česká numeralia vyznačují mimo jiné:

(A) značnou pestrostí a bohatou variantností tvarů8 z hlediska formálněmorfo-
logického (srov. i faktor přináležitosti ohebných numerálií k různým typům 
deklinace);

(B) v menší míře rovněž určitými alternativními způsoby lexikálního ztvárnění;
(C) některými konkurenčními způsoby čtení číselných9 výrazů;
(D) v neposlední řadě též různou možnou – tedy spisovnou i nespisovnou – vý-

slovností.

Ad (A) Co se zmíněné formální morfologie týče, výčet obtížných případů, nesčetných dublet 
a triplet (srov. např. souvýskyt lokálu syntagmatu devatero řemesel, čili o devateru řemesel 
s rovněž standardními formami o devateru řemeslech a o devatero řemeslech) by vydal na sa-
mostatnou stať, proto uvedeme pouze stručný nástin vybraných možných potíží.10

6 Celá záležitost je pochopitelně podstatně širší a složitější: patří do ní také otázka prevence chyb a odchylek, 
defektních jevů, otázka jejich odnaučování, výpovědní hodnoty a systémového charakteru chyb atd., srov. 
i teorii interlanguage (viz Hrdlička, 2004).

7 Upozorňujeme v této souvislosti na stávající přínos (vypracování metodiky anotování textů napsaných či prone-
sených jinojazyčnými mluvčími aj.) i četné perspektivní možnosti využití budovaného „žákovského korpusu“ (viz 
pozn. č. 1), na kterém se vedle Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci 
podílí rovněž Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

8 V této souvislosti dodáváme, že jde jak o tvary systémové, tak pochopitelně mnohdy (ne-li většinou) i nesysté-
mové, defektní. Poměrně běžný bývá souvýskyt tvarů spisovných a nespisovných (např. před dvěma roky – před 
dvouma rokama), někdy i hyperkorektních (před dvěmi roky) apod., a to zpravidla i u mluvčích rodilých.

9 Odkazujeme v této souvislosti na pojmosloví navrhované Šmilauerem (1972, s. 195), který uvádí: „Je třeba 
přesně rozlišovat: číslo – pojem, číslice – písemná značka čísla, číslovka – slovní druh číselného významu.“

10 K otázce obvykle příliš skromného a pro potřeby výuky češtiny jako cílového jazyka zpravidla dosti problémového 
(málo obsažného a explicitního, povrchního) zpracování číslovek ve vybraných českých mluvnicích s důrazem 
na jejich deklinaci srov. Hrdlička (2011).
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Chceme-li např. skloňovat číselný výraz 368 korun, tedy tři sta šedesát osm (osmašedesát) 
korun, spisovný tvar genitivu by měl mít podobu tři sta – tří set11 šedesáti osmi (osmašedesáti) 
korun. S koexistencí spisovných (a ovšem i nespisovných tvarů) bychom se následně setkali jak 
v akuzativu, tak ve všech nepřímých pádech. Např. dativ daného spojení by ve spisovné češtině 
vypadal následovně: tři sta – třem stům šedesáti osmi (osmašedesáti) korunám/korun atd.

Pokud jde o relevantní faktory, jež různou měrou ovlivňují finální rozhodnutí (rodilého) 
mluvčího (tedy výslednou řečovou realizaci numerálií), domníváme se, že záleží mimo jiné 
na tom, zda má příslušné filologické vzdělání (či adekvátní poučení), na charakteru a okolnos-
tech komunikace (oficiální–neoficiální, psaná–mluvená apod.), na roli sociálního a profesního 
prostředí, v němž se dotyčný pohybuje, na jeho (regionálním) původu, na skutečnosti, jakou 
roli úzu při kodifikaci spisovné češtiny vědomě vyznává či spontánně praktikuje aj.

Situaci mu při váhání a ve snaze konzultovat relevantní jazykové příručky v mnohých pří-
padech příliš neusnadňují ani soudobé mluvnice českého jazyka (ať adresované mluvčímu 
rodilému, či jinojazyčnému), neboť v nich nezřídka bývají v jistých kodifikovaných tvarech 
značné rozdíly. Tuto složitou situaci a již chronickou kodifikační i uzuální rozkolísanost ko-
mentuje mezi jinými Mareš (2000, s. 76) slovy:

 „[…] jde o oblast velmi dynamickou a že je značně obtížné stanovit pozici a pohyby 
jednotlivých tvarů na linii vedoucí od nespisovnosti k neutrální spisovnosti; jazyko-
vědci se nejednou – vedle sledování textů či vyhodnocování dotazníků – musí spolé-
hat i na vlastní jazykové povědomí a postoje vůči jazyku. Výsledkem jsou časté změny 
hodnocení tvarů v postupně vydávaných gramatických příručkách (dřívější jsou 
tak rychle antikvovány), ale i rozdíly mezi pracemi vydávanými takřka paralelně.“

Naznačený poměrně neutěšený stav pak Mareš (tamtéž) dokládá na konkrétním výmluvném 
příkladu, a sice na nejednotném zachycení genitivu číslovek tři a čtyři ve vybraných mluvnicích 
češtiny z několika posledních desetiletí.

Šmilauer (1972, s. 197) v Nauce o českém jazyku uvádí jako spisovné pouze tvary tří a čtyř.12 
Toto řešení je podle našeho mínění plně v souladu s dobovým dosti konzervativním přístupem 
ke kolokviálnímu výrazivu.

O to více z pohledu diachronního překvapí, že ve druhém díle akademické Mluvnice češti-
ny (Komárek – Kořenský – Petr et al., 1986, s. 405–406), vydané po výše zmíněné práci jen 
s nevelkým časovým odstupem, se vedle výše zmíněných spisovných (neutrálních) podob již 
vyskytují rovněž formy třech a čtyřech (tedy tvary do té doby spisovné, jedině možné pouze 
v lokálu) s označením (spisovné) hovorové s tendencí ke stylové neutrálnosti. Dané řešení 
pokládáme za optimální, neboť podle našeho soudu nejlépe vystihuje stávající rozkolísaný stav.

Výše uvedené pojetí není ovšem zdaleka konečné a v pozdějších pracích nalézáme další, 
někdy až antagonisticky laděné přístupy.

V „brněnské“ Příruční mluvnici češtiny (Karlík – Nekula – Rusínová, 2000 [1995], s. 307) 
totiž autoři uvádějí formu třech bez komentáře, tvar čtyřech však překvapivě (a z našeho 

11 Dost možná, že bychom se v řečové praxi setkali i s jinými možnými podobami, např. s tvarem třech set (G), 
třema stům (D) aj.; otázkou ovšem zůstává, jaký k nim z perspektivy kodifikace spisovné normy (a nejen jí) 
zaujmout postoj (srov. též Cvrčkův [2008] koncept minimální intervence).

12 Stejná je situace i u Havránka a Jedličky (1981, s. 217).

K užívání českých číslovek a číselných výrazů
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pohledu nelogicky, nesystémově) hodnotí jako substandardní: „V G číslovky čtyři se užívá 
substandardního tvaru čtyřech“ (tamtéž).

„Pražská“ gramatika Čeština – řeč a jazyk (Čechová et al., 1996, s. 200; následně i ve vy-
dání z roku 2000) oproti tomu staví tvary tří a třech, čtyř a čtyřech prostě vedle sebe, chápe 
je tudíž jako rovnocenné, neutrálně spisovné (k čemuž máme opět – s přihlédnutím k jejich 
frekvenci, stylové platnosti, regionálnímu zabarvení – značné výhrady).

V této souvislosti dodáváme, že podobně se postupuje i v nedávno vydané Mluvnici součas-
né češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví (Cvrček et al., 2010, s. 229) s následujícím dovětkem. 
Tvary tří – třech mají distribuci 98 % versus 2 % v psané podobě, zatímco poměr 77 % proti 
23 % v češtině mluvené; formy čtyř – čtyřech mají četnost výskytu 99 % (psaná čeština) oproti 
necelému 1 %; v mluvené češtině dominuje forma čtyř 91 % ku 9 % pro čtyřech (tamtéž, s. 230).

Formulovat obecně platný lingvodidaktický návod, jak vhodně prezentovat formální strán-
ku českých číslovek jinojazyčným mluvčím, není snadné (viz pozn. č. 4). Konstatujeme, že 
považujeme za potřebné věnovat se tvarosloví českých numerálií (podotýkáme, že výlučně 
v mezích standardu) souběžně s probíráním příslušných typů deklinace a poučení o skloňování 
číslovek (zejména základních a řadových) neodsouvat na pozdější dobu ani jej neobcházet.

Např. při výkladu jmenného rodu substantiv a užití demonstrativ (ten, ta, to) je užitečné 
zmínit tvary základní číslovky jeden, jedna, jedno; při seznamování s deklinací složenou (vzor 
mladý) se osvědčuje poukázat i na skloňování číslovek řadových apod.

V oboru čeština pro cizince se mnohdy potvrzuje (alespoň do úrovně středně pokročilých 
včetně) platnost zásady „méně je někdy více“, máme tím zde na mysli kvalifikovanou redukci 
konkurenčních tvarů (dublet, triplet) na nezbytné minimum, tzn. pouze na formy frekvento-
vané a (relativně) jednoduché.

Jako příklad uvádíme deklinaci číslovky sto a počítaného předmětu (např. sto studentů), 
kdy je možné považovat onu základní číslovku za nesklonnou. Řadě zahraničních bohemistů 
jejich nelehkou roli také výrazně usnadní instrukce, že mohou základní číslovky od počtu 
vyššího než 20 skloňovat jako kompozita (tedy např. dvaačtyřicet – bez dvaačtyřiceti, nikoliv 
čtyřicet dva – bez čtyřiceti dvou) atd.

Vyslovujeme se rovněž pro cílené a soustavné procvičování adekvátního užití českých nu-
merálií v pestrých a různorodých cvičeních, v kontextu, v běžných a užitečných výpovědích 
z komunikační praxe, nikoliv pouze nebo převážně na izolovaných paradigmatech.

V určitých případech (výjimky typu v půl jedné, nikoliv v půl první)13 dáváme přednost 
memorování náležitých vyjádření bez jejich zevrubné analýzy.

Ad (B) Pokud jde o lexikální varianty číslovek (jde např. o numeralia skupinová, řadová, 
násobná), pojmenování číslic i některých číselných spojení,14 je situace z pohledu lingvodi-

13 Srov. důsledné užití řadových číslovek v analogických vyjádřeních času: v půl druhé, v půl třetí apod.

14 Ekvivalentní mohou být i některá číselná spojení, která jsou po formální stránce na první pohled odlišná. 
Jako doklad jednoho takového případu ocitujeme stručnou pasáž z kolektivní publikace O češtině každodenní 
(Balhar et al., 1984), v níž se vysvětluje rozdíl mezi významově rovnocennými spojeními jednou tolik a dvakrát 
tolik: „O jaké množství tu jde? Sotvakdo zapochybuje, že mluvčí měl na mysli vždy dvojnásobek původního 
údaje. Především v hovorovém vyjadřování znamená jednou tolik totéž co ve spisovném kontextu dvakrát tolik. 
Mluvčí, který řekne jednou tolik, vychází při svém počítání z jiné představy: k původnímu údaji připočítává ještě 
jednou tolik, tj. sečítá tolik + ještě jednou tolik. Tím dostává dvojnásobek stejně, jako by původní údaj násobil 
dvěma. Chceme-li se vyjadřovat přesně, dáme přednost číselnému výrazu dvakrát tolik […]. K nedorozumění 
zpravidla nedochází“ (s. 155). Jindy zase mohou mít číslovky určité paradoxně význam numerálií neurčitých: 
sto chutí = ‚moc‘; tisíceré díky = ‚mnohé, vřelé‘ apod. (viz Porák, 1958).
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daktické prezentace češtiny jako cílového jazyka o poznání přehlednější, jednodušší a v zásadě 
bezproblémová. Z tohoto důvodu uvedeme pouze několik následujících ilustrativních případů 
(a to naprosto bez nároku na úplnost a z prostorových důvodů i s mnohdy chybějícím či pouze 
skromným doprovodným komentářem), které se liší četností výskytu, dobovou, generační 
a regionální distribucí, stylovým zabarvením apod.

Pokud jde např. o číslovková substantiva, jedničce (1) odpovídá jednotka (užití je dnes 
ovšem velmi řídké a vázané na specifické komunikační situace), česká čtyřka (4), dříve ještě 
i čtyrka,15 má paralelu v hojně užívané moravské čtverce aj.16 

Zdaleka ne jen v případě číslovek řadových se uplatňuje spojitelnost číselných vyjádření 
obvykle pouze s vymezeným okruhem pojmenování. V tomto smyslu se tedy např. řekne Stu-
duje v nultém ročníku; Ocitli se na nultém kilometru (poledníku) vs. Přístroj ukazoval nulové 
hodnoty; Ekonomové na příští rok předpovídají nulový ekonomický růst aj.

S vícero konkurenčními prostředky se setkáváme rovněž u číslovek násobných, srov. výrazy 
jako dvojnásob vs. dvojnásobně; trojmo vs. trojitě vs. třikrát (srov. blíže Štícha, 2003) atd.

Rovněž v případě výše naznačených lexikálních variant se z lingvodidaktické perspektivy 
přikláníme k přednostnímu (eventuálně k výhradnímu) probírání tvarů spisovných, neut-
rálních, funkčně i regionálně nepříznakových (uvádíme např. univerzální řečové uplatnění 
řadové číslovky první, nikoliv řídce užívané ordinale prvý), upřednostňujeme jejich prezentaci 
v kontextu, v běžných a frekventovaných spojeních (srov. trojitý skok – trojnásobný mistr 
republiky).

Ad (C) Situace se ovšem opět značně komplikuje, máme-li na mysli alternativní způsoby 
čtení číselných výrazů (číslice a počítaný předmět).

Např. číslice 21 a počítaný předmět chlapec má v současné spisovné češtině tři, resp. čtyři 
korektní podoby: 

(a) dvacet jedna chlapců17 (Je zajímavé, že Hausenblas [1966, s. 302], hovoří v po-
dobných případech o „číslovkových spřežkách“, které píše důsledně dohromady, 
jako jedno slovo, tj. např. dvacetdva.);

(b) jedenadvacet, resp. jednadvacet chlapců (v učebnicích češtiny pro cizince dosti 
výrazně převažuje první varianta, viz Hrdlička [2009]);

(c) dvacet jeden chlapec (tato verze je v současnosti výrazně na ústupu, její rozšíření 
je dosti vzácné, ojedinělé);18

(d) náležitá je za určitých specifických okolností v platebním styku (poštovní po-
ukázky, složenky, bankovní formuláře) rovněž grafická varianta dvacetjedna 

15 Tento tvar však u Šmilauera (1972, s. 200) figuruje jako spisovný.

16 Jako další případy číselných (časových) variant můžeme připomenout spojení jako (minulá) století vs. (minulá) 
staletí; trojice – trojka – třetice; čtyřicetiny vs. čtyřicátiny apod. V jejich řečové distribuci se ovšem výrazně pro-
sazuje úzus, kolokabilita (Seřaďte se do trojic; Obdivovali obraz svaté trojice vs. Dostal trojku z diktátu; Chtěli 
se projet ruskou trojkou vs. I zde platilo „do třetice všeho dobrého“ atd.).

17 Odlišná výslovnost může být částečně i v rámci lexému („introflexe“): bez deseti/desíti; dvaceti/dvacíti apod.

18 Z dnešního pohledu velmi konzervativní přístup v tomto smyslu uplatňuje již zmíněná kolektivní publikace 
O češtině každodenní (Balhar et al., 1984, s. 31), která nepokládá za spisovné spojení typu Máme třicet dva 
brigád socialistické práce (s. 30), připouští jedině tato řešení: Máme třicet dvě brigády; dvaatřicet brigád.

K užívání českých číslovek a číselných výrazů
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(korun), která v psané komunikaci znemožňuje neoprávněné osobě vpisování 
nežádoucích doplňujících segmentů.

Tendence účelně a kvalifikovaně zjednodušovat výklad českých numerálií jinojazyčným mluv-
čím by se podle našeho soudu měla projevit také v oblasti čtení (i psaní) číselných výrazů 
ve spojení s počítaným předmětem. Důraz by měl být kladen na volbu vyjádření na základě 
četnosti výskytu v každodenní komunikaci (konkrétně zde jde tedy o přednostní užití varianty 
a) a b), viz výše).

Ad (D) Co se různé možné výslovnosti týká, je situace v některých případech opět dosti 
rozkolísaná.

Tak např. číslovka základní „4“ má podle našich poznatků19 následující řečové, resp. pře-
devším mluvené realizace: čtyři – čtyry – štyři – štyry,20 ve spojení s životným maskulinem se 
setkáme i s obecněčeskými variantami štyří – štyrý – čtyrý – čtyří (klucí).

Numerale „7“ (eventuálně „8“) má podle našeho jazykového povědomí (zvukovou) podobu 
sedm – sedum – sedn, resp. osm – osum – vos(u)m – osn. V této souvislosti pokládáme za velmi 
překvapivé, že velmi frekventované (typicky moravské) alternativy (sedn; osn) se ve Cvrčkově 
et al. (2010) gramatice vůbec nezmiňují.

Obdobná konkurence a koexistence tvarů se vyskytuje u číslic obsahujících komponenty 
4 – 7 – 8 (čtyřicet – čtyrycet aj.; sedumnáct – sednást aj.; sedumdesát – sendesát; osumdesát 
– vosumdesát – osmdesát aj., viz blíže Bělič [1972]) i jinde, např. v případě číslovky „200“: 
v Čechách převažuje tvar dvě stě (v určitých komunikačních situacích, např. v armádě aj. 
pak dva sta), na Moravě zaznamenáváme souvýskyt forem dvě stě (71 %) a dvě sta (29 %), 
viz Cvrček et al. (2010, s. 231).

Co se výslovnosti českých číslovek týče, ve výuce cizinců jsme, ostatně stejně jako v případě 
dalších problémových jevů (viz výše), pro přednostní prezentaci tvarů spisovných, které jsou 
určeny k aktivnímu osvojení. Podotýkáme však, že je s ohledem na konkrétní situaci (cíle a za-
měření kurzu, úroveň komunikační kompetence jeho účastníků apod.) možné upozorňovat 
i na existenci forem kolokviálních.

Rodilému mluvčímu by měla být náležitá podoba numerálií známa (byť tomu tak mnohdy 
v komunikační praxi nebývá),21 role jinojazyčného mluvčího učícího se česky je, jak jsme se 
pokusili ukázat, mimořádně obtížná.

V předešlých pasážích jsme poukázali na čtyři vybrané problémové okruhy týkající se čes-
kých číslovek (A–D), které činí jinojazyčným mluvčím značné potíže. Nyní se pokusíme, jak 
již bylo uvedeno, prezentovat z pohledu výuky češtiny pro cizince několik poznatků z formální 

19 Odvoláváme se na své jazykové povědomí, podle našeho názoru jde o běžně užívané a v komunikaci snadno 
prokazatelné varianty (viz i Cvrček et al., 2010). Obdobně je tomu i u následujících moravských protějšků 
číslovek „7“ a „8“ (srov. ostatně i Bělič, 1972).

20 Na Slovácku (a nejen tam) se v tamních dialektech běžně užívá tvaru štyřé (ludé) aj.

21 Pokud jde o nejčastější prohřešky rodilých mluvčích proti spisovné normě, připomínám hojné potíže především 
s korektní deklinací číslovek a číselných výrazů (srov. běžné mluvené tvary typu před pět seti rokama) i s jejich 
grafickou podobou. V tomto směru by bylo např. zajímavé sledovat, jaké procento české populace by správně 
vyslovilo a napsalo dejme tomu řadovou číslovku 1763., tedy tisící sedmistý (sedmnáctistý) šedesátý třetí 
(třiašedesátý). Neméně zajímavé by bylo sledovat, jak by – třeba i čeští oboroví bohemisté – napsali řadovou 
číslovku 108. (závodník) – správné řešení je dvojí, a sice a) stoosmý, b) stý osmý závodník.



17

SALI 2011/2 /9.1.2012 –  SALI_2011_02_04.indd

morfologie numerálií (okruh A) a z oblasti konkurenčních způsobů čtení číselných výrazů 
(okruh C).

Jakým způsobem při prezentaci formální stránky českých číslovek a čtení číselných výrazů 
cizincům postupovat? Jak jinojazyčným mluvčím některá problémová místa náležitě vyložit?

Jako jedno z možných východisek pro výklad tvarů českých numerálií se nám může jevit 
způsob elementárního počítání,22 který může naznačit určité podstatné skutečnosti.

Vyjdeme z nedávno uskutečněné výzkumné sondy (viz Hrdlička, 2011b). Studenti bo-
hemistiky23 měli písemně napočítat od jedné do tří. Výsledek byl nesporně velmi zajímavý, 
setkali jsme se totiž se čtyřmi různě početně zastoupenými odpověďmi.

Z celkového počtu 63 respondentů (58 posluchaček, 5 posluchačů) zvolilo 2924 (což před-
stavuje 46 % dotázaných) „smíšenou“ metodu, a sice tvary jedna – dva – tři (kombinuje se 
v ní, jak vidno, užití základní číslovky nejprve v rodě ženském a poté mužském).

21 oborových bohemistů (tedy zhruba 33 %) optovalo pro „kongruentní“ homogenní způ-
sob jedna – dvě – tři (obě rodové číslovky mají formu feminina).

Už v této fázi je možné konstatovat, že 50 studentů a studentek (čili téměř 80 % účastníků 
ankety) v dotazníku uvedlo základní číslovku rodu ženského (tedy jedna), což pro nás před-
stavovalo podstatné zjištění (srov. dále).

Pouze 7 oslovených (11 % z celkového počtu anketních odpovědí) zmínilo tvary jeden25 – 
dva – tři (obě rodové číslovky základní mají formu maskulina).

Konečně 6 respondentů (10 % dotázaných bohemistů) se rozhodlo pro již výrazně ustupující 
alternativu, a sice pro způsob raz – dva – tři.26

Jak výše zmíněnou volbu a nápadnou převahu tvaru ženského rodu (jedna) uspokojivě 
vysvětlit?

Podle našeho mínění zřetelně dominantní podoba tvarů rodu ženského jedna, dvě patrně 
souvisí se skutečností, že má mluvčí na mysli pojem „(celá) jednotka“. Tuto naši domněnku 
podporují dvě průkazné skutečnosti:

(a) jednak ustálené a jednotné čtení desetinných čísel v obecné rovině, např. 0,26 
– nula celá (nikoliv celý), eventuálně žádná celá dvacet šest (setin); 1,04 – jed-
na celá (tedy „jednotka“) nula čtyři (čtyři setiny); 2,3 – dvě celé tři (desetiny) 
(nikoliv dva celé) atd.;

22 Pro zpracování českých číslovek je příznačné, že je danému úkonu (počítání) věnována ve významných českých 
gramatikách jen poměrně malá pozornost. Ukázky typu Pět bez dvou / minus dvě jsou tři (5 − 2 = 3) nalezneme 
vedle Šmilauera (1972) v Příruční mluvnici češtiny (Karlík – Nekula – Rusínová, 1995).

23 Šlo o posluchače Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni; anketa proběhla v lednu 2010.

24 Hausenblas (1966, s. 307) pokládá za nejčastější způsob jedna – dvě – tři, přiznává však, že by sám volil variantu 
jedna – dva – tři.

25 Vzhledem k příliš nízkému počtu dotázaných posluchačů bohemistiky jsme nesledovali, zda může hrát 
významnější roli pohlaví respondenta, tedy otázka, zda muži mají tendenci užívat základní číslovku rodu 
mužského, čili jeden (celek); případný vliv zmíněného faktoru bychom ale rozhodně nepřeceňovali. Pozna-
menáváme rovněž, že by u některých jinojazyčných mluvčích mohla hrát roli jejich mateřština (tedy interfer-
ence), mimo jiné u Rusů odin – dva; u Poláků raz – dwa apod.

26 Rozhodující úlohu zde může sehrávat příslušná komunikační situace a jednoslabičnost dané číslovky, která 
může v komunikaci přispívat k posílení rytmičnosti (např. při společné aktivitě a synchronizaci pohybu více 
jedinců – při tanci, při zvedání těžkých břemen apod.).

K užívání českých číslovek a číselných výrazů
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(b) jednak způsob počítání v češtině: 1 + 1 = 2 se obecně, čili bez kontextového či 
situačního zakotvení (např. jeden a jeden kluk jsou dva kluci), vysloví jako jedna 
a jedna (jedna plus jedna) jsou dvě (rovná se dvěma).

V této souvislosti připomínáme i další z výmluvných případů přednostního (monopolního) 
užití výrazu rodu ženského, a sice 52, kdy čteme pět na druhou (nikoliv např. pět na druhého, 
na druhé), obdobně pak výrazy typu nesmysln (čti na entou) aj.

Podle našeho názoru by tedy mohlo být výrazně převažující užívání rodových číslovek 
v rodě ženském pro lingvodidaktické potřeby poměrně věrohodně vysvětleno.

Co se formálního tvarosloví týče, je v současné češtině problémových míst ještě vícero. 
Zastavíme se stručně alespoň u jednoho z nich.

Jedním z tradičních – opětovně zejména pro Neslovany – bývá náležité užití základní čís-
lovky pět27 (srov. též Poldauf, 1957), resp. pádu jména počítaného předmětu v genitivu (pět 
chlapců, dívek, aut).

V tomto případě jsme se setkali s následujícím vysvětlením, které je možné akceptovat (byť 
může zavánět psychologismem),28 ale stejně tak jej lze odmítnout. Snadno prokazatelnou 
pravdou ovšem zůstává, že má tento jev obecnější platnost, vztahuje se totiž nejen na češtinu, 
ale i na některé další slovanské jazyky.

Objasnění se v tomto případě hledá ve faktorech svou povahou mimojazykových, a to ve vní-
mání „stavu světa“ lidským mozkem a v jeho následném jazykovém, resp. řečovém ztvárnění.

Člověk je (údajně) schopen registrovat jednotlivé prvky objektivní reality, která ho obklo-
puje, jako jednotlivosti do počtu čtyř včetně. Vidíme-li tedy např. čtyři dívky, pohlížíme na ně 
jako na čtyři „odděleně“, „autonomně“ vnímaná individua: ve výpovědi Před kinem stály čtyři 
dívky má jak jméno, tak sloveso tvar plurálu. 

Počtem pět počínaje (totéž se týká i neurčitých číslovek jako málo, několik, pár, moc, mnoho, 
tolik, kolik, hodně, adverbií trochu, spousta aj.)29 ale lidský mozek přestávat jednotlivé prvky 
vnímat (rozlišovat), splývají mu v množinu elementů, kterou pojímá globálně – jako jeden 
celek: Před kinem stálo pět dívek (ve výpovědi je jméno počítaného předmětu v genitivu plurálu, 
sloveso v neosobním tvaru v singuláru). Toto konstatování je v jistém smyslu ekvivalentní 
výpovědi Před kinem stála skupina pěti dívek.

27 Velmi zajímavé je sledovat četné odlišné možnosti počítání na prstech jedné ruky u různých jazykových 
společenství; kapitolou samou pro sebe je též otázka sémiotická – symbolika čísel v různých kulturách (viz 
např. Černý – Holeš, 2004, aj.).

28 Velmi zajímavá je i oblast vnímání kvantitativních veličin v jednotlivých jazykových společenstvích spadající 
do kognitivní lingvistiky (srov. např. Erhart, 1984; Černý, 1998; Čermák, 2004, aj.). Např. v čínštině existuje 
znak pro nejvyšší hodnotu 10 000, vyšší čísla se pak vyjadřují jako násobky této veličiny (místo lexému, resp. 
znaku pro milion se řekne něco na způsob „stokrát deset tisíc“). Výjimkou je pouze znak pro hodnotu sto milionů 
(10 000 krát 10 000). Podobná situace je rovněž v japonštině a korejštině. Při této příležitosti připomínáme 
otázku pojmenování určitých číselných hodnot u nás. Završenost, zejména desítek a stovek, se evokuje symbolem 
kruhu (srov. spojení jako zaokrouhlit částku; kulaté výročí, kulatiny apod.); nepatřičnost (chybnost) navozuje 
lichý počet (Jeho představy se ukázaly jako liché) atd.

29 Srov. i spojení jako x (čteme iks) stupňů apod.
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Veličina pět tak představuje – zdůrazňujeme, že nikoliv výlučně v češtině – určité „zlo-
mové“ množství, které má své důsledky jak pro oblast formální morfologie,30 tak i pro sféru 
frazeologie. Máme v této souvislosti na mysli frazémy a idiomy jako:

(a) Jde to s ním od deseti k pěti (‚je v krizi, je to s ním čím dál horší; jde to s ním 
z kopce‘);

(b) Mele páté přes deváté (‚mluví nesmysly, plete všechno dohromady‘);
(c) Seber si svých pět švestek a jdi (‚sbal si všechny věci a odejdi‘);
(d) Bylo jich tam pět a půl (‚bylo jich tam velmi málo, téměř nikdo‘);
(e) To nové auto má všech pět pé31 (‚to nové auto je dokonalé‘).

U jiných frazémů (idiomů), např.

(f) Je jako páté kolo u vozu (‚je zbytečný, nepotřebný‘)
(g) Koupil to za pět prstů (‚dotyčná osoba danou věc odcizila‘)
(h) Přinesla tu práci za pět minut dvanáct (‚přinesl práci na poslední chvíli‘)

je jejich podoba vysvětlitelná i poukazem k objektivní realitě: Ad f) vůz má čtyři kola; ad g) 
ruka má pět prstů; ad h) na ciferníku bývají pětiminutové intervaly vyznačeny výrazněji.

Jiné vysvětlení výše naznačeného užití počítaného předmětu po číslovce pět a jiných spo-
čívá v tom, že se poukazuje na skutečnost, že ve staré češtině byla číslovka pět pokládána 
za substantivum, a proto po ní následoval počítaný předmět v genitivu.

To má svoji paralelu i v současnosti, srov. spojení jako tři chlapci vs. trojice chlapců; čtyři 
roční období vs. čtvero ročních období aj. Zde je také patrně možno hledat vysvětlení, proč se 
např. říká nula32 stupňů, nikoliv nula stupeň. Domníváme se, že zde může hrát rozhodující roli 
úzus (obdobně jako v některých dalších případech),33 resp. konvence užívat jména počítaných 
předmětů – s výjimkou počtu dva/dvě – tři – čtyři – v genitivu plurálu.34

Vraťme se nyní na základě řečeného k oblasti konkurenčních způsobů čtení číselných výrazů 
(C) a k výše zmíněnému spojení „21“ + „chlapec“. Jakým způsobem okomentovat ona čtyři 
možná spojení, jež jsou v souladu se spisovnou normou? Již v úvodu pokládáme za nutné 
zdůraznit, že je nutno rozlišovat spojení, v nichž figuruje na konci složeného výrazu číslice 
„1“ od kombinovaných číselných výrazů zakončených na číslici „2“ (srov. dále).

30 I přesto se však setkáváme s případy, které se naznačenému pravidlu vymykají, srov. např. počítání typu  
2 + 1,5 = 3,5 (dvě a jedna celá pět / jedna a půl je tři a půl / tři celé pět nebo jsou tři a půl / tři celé pět).

31 Původní význam byl následovný: dokonalá žena má být poctivá, poslušná, pracovitá, pěkná a má mít peníze.

32 Rozhoduje nominální (substantivní) povaha pojmenování, nikoliv jeho kvantitativní charakteristiky.

33 K podobné situaci dochází např. při počítání, kde se v obecné rovině používají pouze ustrnulé univerzální tvary 
typu děleno, násobeno, lomeno bez ohledu na mluvnický rod dotyčného denotátu. Říká se tedy třeba čtyři děleno 
dvěma jsou dvě, nikoliv např. *čtyři děleny dvěma jsou dvě atd.

34 Je rovněž možné, že i zde se přistupuje k danému počtu globálně a na ono nulové množství je nazíráno jako 
na „nulový počet z určitého množství stupňů“.

K užívání českých číslovek a číselných výrazů
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Řekne-li mluvčí dvacet jedna chlapců, má na mysli bezpochyby především ono přelomové 
množství větší než pět: chybí proto shoda v rodě (nelze dost dobře říct *dvacet jeden chlapců),35 
vnímání gramatického rodu počítaného předmětu se tak ztrácí (srov. též spojení jako dvacet 
jedna aut aj.), v komunikaci se užívá univerzálního tvaru feminina, a to pravděpodobně pod 
vlivem koncepce oněch „celých jednotek“ (viz výše).

Obdobně je tomu ve spojení jednadvacet chlapců. V méně frekventovaném syntagmatu 
jedenadvacet chlapců sice nalézáme v první části kombinovaného číselného výrazu kongru-
enci v rodě (pouze ovšem u maskulin, nikoliv např. u neuter, kde nelze říct *jednoadvacet 
aut apod.), také v tomto případě však převažuje „celostní“ kvantitativní chápání. Šmilauer 
(1972, s. 197) komentuje užití takových výrazů slovy:

„(1) jedenadvacet = jednadvacet, dvaadvacet atd. (psáno dohromady); (2) dvacet 
jeden, dvacet dva atd. (psáno odděleně).
Druhého způsobu se užívá při diktování číslic, v počtech a vůbec v odborném 
jazyku, prvního v jazyku neodborném, zvláště ve spojení se jménem počítaného 
předmětu (pětadvacet let), a při odvozování (pětadvacetina).“36

Sedláček (1971, s. 22) v tomto smyslu konstatuje:

„V současném jazyce mají podoby typu sedmadvacet ráz neodborného pojme-
nování, kdežto podoby typu dvacet sedm mají ráz termínů a zcela převládají 
v projevech odborných (žádný matematik neřekne ‚sečtěte čísla sedm set se-
dmaosmdesát a čtyři sta třiačtyřicet‘). Důvody jsou nasnadě, porušení sledu 
[…] tisíce, stovky, desítky, jednotky je zvlášť při převádění mluveného projevu 
v psaný značně nevýhodné a snadno vede k chybám.“

Konečně v případě méně užívaného a v posledních desetiletích ustupujícího spojení dvacet 
jeden chlapec (dvacet jedna dívka, dvacet jedno auto) naopak převažuje důraz na onu jednot-
livinu, odtud i shoda v rodě a tvar eventuálně užitého slovesa v jednotném čísle: Přišel dvacet 
jeden chlapec; Přišla dvacet jedna dívka; Přijelo dvacet jedno auto.

U kombinovaných výrazů s koncovou číslicí „2“ je tomu právě naopak. V „individualizu-
jících“ spojeních jako padesát dva studenti, padesát dvě studentky, padesát dvě auta potíže 
nenastávají (viz výše), řekne-li se však padesát dva studentů/studentek/aut, eventuálně dva-
apadesát studentů/studentek/aut, vidíme, že v roli onoho „univerzálního“ tvaru již nevystu-
puje číslice rodu ženského, nýbrž mužského (dva). Spojení typu padesát dvě studentek/aut, 
dvěapadesát studentek/aut jsou v rozporu s normou (viz Hrdlička, 2003).

35 Resp. říct to lze, ze strany nepoučených jinojazyčných mluvčích by to bylo naopak vysoce pravděpodobné 
řešení, v lingvodidaktice by však mělo jít o to prezentovat formy (a jejich řečové uplatnění) běžné, systémové, 
působící dojmem obvyklosti a přirozenosti. V takových situacích, domníváme se, musí nastoupit preskripce.

36 Situace je v tomto směru jistě ještě pestřejší a složitější, a to jak u numerálií, tak u pojmenování číslic 
(u číslovkových substantiv). Jako jednu z typických oblastí užití němčinou inspirovaných výrazů jako pětatřicet 
uvádíme číselné označení prostředků městské hromadné dopravy: Čekám tu už deset minut na dvaadvacítku aj. 
Říká se rovněž, že nežádoucí osoba musí opustit republiku do čtyřiadvaceti hodin; výrazy tohoto typu se objevují 
v gastronomii (Dáte si desítku, nebo dvanáctku?), ve sportu (fotbalová jedenáctka; první útočná pětka) apod.
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V podobných případech by měl vyučující postupovat diferencovaným způsobem. Při práci 
s určitým vzorkem jinojazyčných mluvčích (např. u pokročilých oborových bohemistů) se 
může rozhodnout pro kognitivní přístup a pro podrobnější odborný komentář, v jiných pří-
padech (takových bude podle našeho soudu většina) bude patrně schůdnější naučit cizince 
náležitým tvarům bez výkladu, přímo, a to přednostně těm nejfrekventovanějším (viz stručné 
pokyny pro problémovou oblast C).

Jak z výše uvedeného stručného přehledu vybraných problémových míst vyplývá, oblast 
českých numerálií je z hlediska jazykového i z perspektivy lingvodidaktické (čeština jako 
jazyk mateřský – druhý – cizí)37 mimořádně obtížná a zajímavá. V zájmu jejich náležitého 
lingvodidaktického popisu by bylo žádoucí na jejich adekvátním zpracování dále pracovat.
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