Variantnost v současné české morfologii jmen
Česká flexe se vyznačuje velkou variantností prostředků spisovných i nespisovných. Variantnost
přispívá k funkční diferenciaci českého národního jazyka, komplikuje však roli jinojazyčného
mluvčího, který se učí česky. Vznik variantnosti je umožněn asymetrickým dualismem jazykového
znaku, mezi označujícím a označovaným není dokonalá korespondence. V českém formálním
tvarosloví působí značnou měrou tendence unifikační i diferenciační. Nedořešená zůstává role úzu
při kodifikaci spisovné češtiny. Tyto i další faktory způsobují, že je situace dosti nepřehledná.
Rozlišujeme variantní prostředky rovnocenné (jsou funkčně i stylově volně zaměnitelné, např. po
otcově / otcovu odjezdu) a synonymní, kterých se využívá k diferenciaci stylové (např. Američané x
Američani) i sémantické (např. ve výkladě x při výkladu). Z lingvodidaktického hlediska doporučujeme
prezentovat k aktivnímu osvojení tvary spisovné neutrální a hovorové; v případě výjimek je užitečné
zmiňovat pouze případy s vysokou četností výskytu.
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