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SOUČASNÝ ČESKÝ JAZYK - SYNTAX 

 

Vyučující: PhDr. Jana Bílková, Ph.D. 

Kontakt:  jana.bilkova@uhk.cz 

 

Anotace: Disciplína rozšiřuje poznatky z oblasti větněčlenské syntaxe, seznamuje se 

syntaxí valenčně-intenční a se základními pojmy syntaxe textu. Náplní seminářů je 

syntaktická analýza textů z různých stylových oblastí, interpunkční cvičení, kreativní 

syntaktická cvičení, morfosyntaktická korektura textu. Důraz je kladen na aplikaci 

poznatků z větněčlenské, valenčně-intenční a textové syntaxe při interpretaci, úpravě a 

tvorbě textů.  

 

Osnova:  

 

Přednášky:  

 

1.Struktura věty.  

2.Větné vztahy významové a formální.  

3.Typologie větných členů, formální a sémantická kritéria. 

4. Gramatická a sémantická stavba základových větných struktur. Typologie predikátů, 

větné vzorce, participanty a jejich sémantické role.  

5. Hierarchizace větné propozice. 

6. Mezipropoziční vztahy. Typologie souvětí. Syntaktická kondenzace.  

7. Aktuální členění výpovědi a slovosled. 

8. Modalita výpovědi. Negace.  

9. Komunikační funkce výpovědí, výpovědní formy. Přímé a nepřímé vyjádření 

komunikační funkce. 

10. Prostředky textové koherence. Tematické posloupnosti. 

11. Textové modifikace syntaktických konstrukcí.  

12. Syntax mluvených textů. Výstavba dialogu.  

13. Pragmatické aspekty textu.  

 

Cvičení: 

 

SČJ – Syntax1 

 

1. Analýza textu z hlediska základních textových jednotek (syntagma, fráze, věta,       

polopredikativní konstrukce, souvětí)  

2. Větněčlenská analýza textu.  

3. Analýza souvětí z hlediska mezivětných a mezipropozičních vztahů.  

4. Spojovací prostředky – syntaktická cvičení.  

5. Stylizační cvičení – uplatňování konkurenčních syntaktických prostředků.  

6. Interpunkční cvičení – interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí.  

7. Prostředky aktuálního členění výpovědi – slovosled, intonace, prostředky syntaktické 

a lexikální.  

8. Syntaktická analýza nepřipravených mluvených textů. 

9. Komplexní syntaktická analýza textu.  

10. Kreativní syntaktická cvičení, korektura textu.  

11. Závěrečný test a jeho vyhodnocení. 

12. Zhodnocení semináře, shrnutí, diskuse 

mailto:jana.bilkova@uhk.cz
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SČJ – Syntax2 

 

1. Modalita věty. Vyjadřování postojů. 

2. Negace. Vyjadřování záporu v češtině.  

3. Výpovědní modifikace.  

4. Text, textualita, vlastnosti textu. Komparativní cvičení.  

5. Analýza textu z hlediska textové koherence. 

6. Analýza textu z hlediska tematických posloupností. 

7. Členění textu. Druhy textů. Výstavba dialogu. 

8. Komunikační funkce výpovědi. Komunikační principy. 

9. Výpovědi sémanticky anomální. Vztah mezi formou a funkcí. 

10. Pragmatická analýza textu. 

11. Komplexní syntaktická analýza textu. 

12. Shrnutí, zhodnocení seminárních prací, diskuse. 
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DANEŠ, F.: Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2010.  

HRBÁČEK, J.: Nárys textové syntaxe současné češtiny. Praha 1994. 

Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002. 

GREPL, M.: Jak dál v syntaxi. Brno: Host, 2011.  

GREPL, M. - KARLÍK, P.: Skladba češtiny. Praha 1998. 

GREPL, M. - KARLÍK, P.: Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury 
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GREPL, M.: Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. 
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HIRSCHOVÁ, Milada a kol. Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2013.   

HOFFMANNOVÁ, J.: Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Praha 1983. 

HRBÁČEK, J.: Nárys textové syntaxe současné češtiny. Praha 1994. 

KAMIŠ, K. - NEKVAPIL, J. (eds.): Současný český jazyk. Valenční pojetí skladby ve 

škole. Praha 1988. 

MÜLLEROVÁ, O. - HOFFMANNOVÁ, J.: Kapitoly o dialogu. Praha 1994. 

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1996.  

SGALL, P.: Uvedení do syntaxe (Větná stavba). In: V. Cvrček a kol., Mluvnice 

současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2009, s. 301 – 307. 

ŠMILAUER, V.: Novočeská skladba. 2. vyd. Praha 1966. 

ŠTÍCHA, F.: Současný český jazyk. Praha 1989.  

ŠTÍCHA, F. (ed.): Kapitoly z české gramatiky: Kapitoly ze souvětí elementární věty; 

Kapitoly ze syntaxe souvětí a textu. Praha: Academia, 2011. Příruční mluvnice češtiny. 

Praha 1996. 

ŠTÍCHA, F.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013.  

 

Další, rozšiřující literatura je uvedena u jednotlivých témat.  
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Kapitola I:  

STRUKTURA VĚTY 

 

Cíl: Pochopení věty jako hierarchizované relační struktury, seznámení se způsoby větné 

stavby.  

 

Klíčová slova: větná struktura, rovina formální a sémantická, rovina aktuálního členění 

výpovědi, věta, větný ekvivalent, subjekt, predikát 
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ 

  

Věta představuje pole vztahů. Charakterizuje ji stupňovitá relační struktura. Strukturu 

syntaktických jednotek lze popisovat na rovině:  

 

1. formální (gramatické) 

2. významové (sémantické).  

 

Rovina formální se chápe jako rovina výrazových prostředků, které vyjadřují významy 

roviny sémantické.   

Analýzu lze provádět též na rovině aktuálního členění. To už se týká ale spíše roviny 

výpovědi, tedy oblasti parole.
1
 

 

Centrální (základní, bezpříznakové) typy větných struktur obsahují: 

a) pozice substantivní (nebo adverbiální), které jsou potenciálními nositeli referenčních 

významů 

b) pozice pro určitý tvar slovesný (verbum finitum, Vf), které jsou potenciálními 

nositeli aktualizačních významů (gramatické osoby, způsobu a času). 

 

Struktury, které mají obě pozice obsazeny, jsou centrálními větnými strukturami:   

Babička vypráví dětem pohádku; Já se budu možná bát; Něco se pokazilo.  

 

Struktury, které neobsahují pozici Vf, mají perifernější ráz. Při syntaktickém popisu je 

zpravidla označujeme jako větné ekvivalenty (event. eliptické věty): Pozor! Ruce 

vzhůru! Dva lístky na sedmou na Harryho Pottera. Prrr! Maruško! Taková ostuda. Ty 

lenochu! Hodně štěstí. Na shledanou. 
2
 

 

Prominentní větnou pozicí je pozice podmětová (nominativní). Věty, které tuto pozici 

nemají obsazenu, jsou věty bezpodměté:  Včera od rána hustě sněžilo. Pomalu už začne 

svítat. Bolí mě v zádech.
3
    

 

Od vět bezpodmětých je třeba odlišovat věty s nevyjádřeným podmětem (ve větné 

struktuře pozice podmětu je založena, jen zůstává ve výpovědi neobsazena, nerealizuje 

se lexikálně). Podmět nebývá nebo nemusí být vyjádřen, pokud je predikát (Vf): 

                                                 
1
 K rozlišení pojmů a termínů věta – výpověď viz např. Encyklopedický slovník, s. 520–521; HORÁLEK, 

K.: Věta a výpověď, SaS 37, 1976, s. 81–85.    
2
 K větným ekvivalentům viz Mluvnice češtiny 3, 1987, s. 436–438. 

3
 K větám bezpodmětým viz VONDRÁČEK, M.: Nepredikativnost. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003.  
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1) ve tvaru 1. nebo 2. osoby: Nemusíš se ničeho bát. Pomůžu ti. Zítra ráno pojedeme 

dál. Pojedete s námi?  

2) ve tvaru 3. osoby, přičemž ale nositel predikačního příznaku je znám (vyplývá) 

z kontextu (situace): Táta není doma. Odešel do práce.  

               Mám problém a týká se trochu i tebe.  

 

Další případy, kdy se podmět slovně nerealizuje, jsou: 

1) všeobecný podmět: ve větách s všeobecným, nespecifikovaným, 

nekonkretizovaným konatelem (tzv. man-věty): Starého psa novým kouskům 

nenaučíš. 

  

2) anonymní podmět: ve větách s anonymním, ale nikoli všeobecným konatelem:   

           Hordubala zabili!  

 

Specifickým typem podmětu je podmět neurčitý. Jde o podmět realizovaný zájmenem 

to: Dneska ti to sluší.
4
 

 

Podle toho, jakým slovním druhem je vyjádřen lexikální (věcný) význam přísudku, 

rozlišujeme přísudky  

 

a) slovesné: Otec mlčí; Dítě začalo kašlat; Zítra se budu muset vrátit domů  

 

b) jmenné (Barbora je nešťastná; Jeho strýc je daňový poradce; Můj otec se stal ve 

třiceti primářem na pediatrii).  

 

Aktualizační kategorie (osobu, způsob, čas) vyjadřují  

 

a) plnovýznamové sloveso: Asi budu zvracet; Tomáš by se na to hodil nejlépe;  

b) modální nebo fázové sloveso (plnovýznamové sloveso je potom v infinitivu): To 

budeš muset udělat lépe; Manžel přestal kouřit;  

c) pomocné sloveso být (tzv. spona): To by bylo báječné; Snad se opravdu jednou stanu 

známým malířem. 

 

 

Několikanásobný predikát 

 

V případě souřadného spojení dvou vět jde o spojení samostatných propozic, v případě 

několikanásobného predikátu jde o propozici jedinou, rozloženou v části.  

 

Přechod mezi oběma typy je plynulý a uplatňuje se tu několik faktorů: 

 

1. společné, nebo samostatné rozvití predikátu, zejména rozvití valenčního charakteru 

 

                                                 
4
 K tzv. formálnímu subjektu viz např. VONDRÁČEK, M.: Formální subjekt v češtině. In: P. Pořízka, V. 

P. Polách (eds.), Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání, 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 126–133.   



 

 

 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 8 

Za větu s několikanásobným predikátem považujeme takovou větnou strukturu, v níž 

jsou dva určité slovesné tvary stejným způsobem, společně (především na základě 

valence) rozvíjeny. 

 

Mlátil a třískal soupeře ze všech sil. (několikanásobný přísudek – rozšiřující 

koordinace) 

 

Pokud je každé ze sloves rozvíjeno jiným způsobem, zakládá každé novou větnou 

strukturu (výslednou strukturu považujeme za souvětí).  

 

Nadával soupeři a mlátil ho ze všech sil. (dvě věty v koordinačním vztahu slučovacím)  

 

 

2. významová blízkost přísudkových sloves:         

Pokud jsou přísudková slovesa významově velmi blízká, je jejich spojení obvykle 

hodnoceno jako několikanásobný predikát.  

 

Děti vesele skákaly a hopsaly na žíněnkách a na trampolíně. Stále je popichovali a 

dráždili. 

 

Čím jsou významy přísudkových sloves vzdálenější, tím je pravděpodobnější 

interpretace výsledného spojení jako dvou samostatných vět. 

 

Přísudky obsahově různé zakládají propozice samostatné - souřadné souvětí:  Otočila 

se, schoulila se a spala.  
 

Za jednu propozici (a tedy i jednu větu) lze považovat případy s intenzifikační iterací 

přísudkového slovesa: Stále mlčí a mlčí. A přednášející mluvil a mluvil a mluvil…  

Lehla si a spala a spala.  

 

3. Přísudek s predikativem tvoří jeden významový celek, ale má analytickou formu  

 

Při dvou nebo více analytických přísudcích se zpravidla neopakuje spona, takže 

predikativy jsou společnou sponou těsněji spojeny - tvoří vždy přísudek 

několikanásobný (a to i tehdy, jsou-li samostatně rozvity):  Byl vysoký, silný, vždycky 

hezky ustrojený. Naše maminka je hodná a obětavá. 
                                              

4. Složené přísudky (s modálními, fázovými slovesy) 

 

Pokud jsou vedle sebe dva slovesné složené predikáty s modálním nebo fázovým 

slovesem, pomocné (fázové, modální) sloveso se zpravidla neopakuje. Pravidla pro 

rozlišení několikanásobného přísudku a spojení dvou vět jsou zde stejná jako u 

syntetických predikátů: 

 

Měli bychom stále prohlubovat a zdokonalovat svou činnost. (jedna propozice a jedna 

věta) 

Musím být až do pěti ve škole a večer pak ještě uvařit něco k večeři. (dvě propozice a 

dvě věty)     
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 Cvičení  

 

Cv. 1: Určete, zda se jedná o větu, nebo o větný ekvivalent. U vět určete, zda jsou 

podmětové či nepodmětové, u větných ekvivalentů jejich formální typ. 

 

1. Včera celý den vytrvale sněžilo.  

2. Nemám čas. 

3. Spíš? 

4. Mňam. 

5. NEVSTUPOVAT! 

6. Nevím.  

7. Odešel, nerozloučiv se.  

8. Výborně! 

9. Věřím ti.  

10. Za chvíli už bude svítat. 

11. Bolí mě záda.  

12. Bolí mě v zádech.  

13. Co je ti?  
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14. Au. 

15. A kruci. 

16. Už přišel?  

17. Nezlob. 

18. Vstávat! 

19. Vezmi si kabát, venku mrzne.  

20. Už? 

21. Kdy přijdeš? 

 

 

Cv. 2: Nahraďte následující větné ekvivalenty (označené tučně) větnými 

výpověďmi.  

 

1. Bojíš se? – Ne.  

2. Fuj! 

3. Paráda! 

4. Veselé Vánoce! 

5. Nasnídavši se, odešla do práce. 

 

 

Cv. 3: Zhodnoťte následující věty z hlediska gramatické a sémantické stavby. 

 

 

1. On včera přijít do moje kancelář a chtít po já nějaká smlouva.  

2. Dnes z práce kolegyní novou se jsem seznámila. 

3. Tajemná mrkev plná vyleštěných odpadků zabrzdila před ledově horkou ponožkou. 

4. Táta mi včera vysvětlil.  

5. Třináctletpracovalajakočíšnicevmaléhospůdceunádraží.  

6. Ale nakonec jsem nešel, dlouho jsem plánoval na ten večírek jít.  

7. Zítra musím být ve škole už v osm, ale dneska jsem naštěstí ještě nejedla. 

8. Neměla talent i vytrvalost.  

9. Poprosil svou sestru půjčit mu dvanáct tisíc.  

10. Takové věci se rodičům říkají těžko.  

11. Má pravdu a nemá pravdu.  

 

Cv. 4: Rozlište věty s nevyjádřeným podmětem a věty bezpodměté: 

1. Za chvíli se asi rozbrečí.  

2. Za chvíli se asi rozprší.  

3. Nemá už ani korunu. 
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4. Škrábe mě v krku. 

5. Venku mrzne.  

6. Bez zimní bundy asi zmrzne.  

7. Nebojíš se? 

8. Za chvíli se začne stmívat.  

9. Zítra má být hezky a slunečno. 

10. V kamnech vyhaslo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola II:  

VĚTNÉ VZTAHY VÝZNAMOVÉ A FORMÁLNÍ 

 

Cíl tématu: Seznámení s větotvornými vztahy, jejich významovými a formálními typy.  

Klíčová slova: větná struktura, větné vztahy, hypotaxe, parataxe, koordinace, 

adordinace, rekce, kongruence, adjunkce 
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ 

 

Uvažujeme-li o nějakém jevu jako o jevu strukturovaném, znamená to, že jsou 

jednotlivé složky (jednotky) tohoto jevu propojeny vzájemnými vztahy, přičemž funkce 

každé jednotky v takto strukturovaném systému je dána právě povahou vztahů 

k jednotkám jiným. Uvažujeme-li tedy o syntaktické rovině jazyka, uvažujeme o složitě 

strukturovaném systému, jehož jednotky (slova, syntagmata, fráze, věty, klauze, 

souvětí, texty) vstupují do vzájemných významových a formálních vztahů a jsou těmito 

vztahy určovány.  

 

Za elementární syntaktické jednotky považujeme takové členy věty, které samostatně 

vstupují do větných vztahů. Jsou to:  a) jednotlivá slova autosémantická; b) slovní 

spojení, která se zapojují do větných struktur jako celek, např.: předložkové spojení 

(před rokem, kvůli nemoci, s potěšením); spojení autosémantického slova se slovesem 

modálním (muset pracovat; smět odejít, moci zapomenout), fázovým (začít nadávat, 

přestat plakat) či sponovým (být smutný, stát se umělcem); spojení korelativní (tam, 

kde; ten, který; tím, čím).  

 

I.Vztah závislosti (hypotaxe) 

Základním syntaktickým vztahem je vztah závislosti neboli hypotaxe (v MČ3 se pracuje 

s termínem dominace). Jde o vztah mezi syntaktickým členem řídícím a syntaktickým 

členem závislým. Užití členu závislého je podmíněno užitím členu řídícího. 

Syntaktickou strukturu věty Váš pes právě rozkousal mou bačkoru lze znázornit 

následujícím schématem, kde šipky naznačují vztah závislosti.  

 

 

 

                                                         

 

                                                            r   o   z   k  o  u   s  a   l 

                                                             ↓              ↓              ↓ 

                                                           pes         právě      bačkoru 

                                                             ↓                              ↓ 

                                                           váš                           mou 
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Nejvýše postaveným členem v hierarchické větné struktuře, tedy vlastním organizačním 

centrem věty, je v pravidelných (centrálních, bezpříznakových) typech větných struktur 

sloveso v určitém tvaru (verbum finitum, Vf) ve funkci přísudku /predikátu. Přísudek 

zakládá a vytváří relační strukturu věty, a to tak, že vyžaduje doplnění určitým počtem 

syntaktických členů. Například sloveso těšit se v některém ze svých finitních tvarů s 

přísudkovou funkcí zakládá větné struktury ´někdo se těší na něco´ (Marie se těší na 

Vánoce), ´někdo se těší z něčeho´ (Marie se těšila z vnoučat) nebo ´někdo se těší 

něčemu´ (Marie se těšila velké vážnosti). Členy, jejichž přítomnost ve větné struktuře 

přísudek vyžaduje, tvoří spolu s ním tzv. základovou větnou strukturu (ZVS).  

 

Podobně jako přísudkem mohou být doplnění závazně vyžadována i ostatními členy 

ZVS. 

 

(1) Opravář mi doporučil výměnu součástek.  

(2) Učitel zakázal žákům používat kalkulačku. 

Zároveň mohou být na přísudku i jeho komplementech potenciálně závislé další, 

nekonstitutivní členy věty. 

(3) Opravář mi doporučil jednoduchou výměnu tří součástek. 

(4) Učitel včera zakázal svým žákům používat při kontrolním testu kalkulačku.  

Vztah závislosti je tedy založen buď na principu valence (Bratr se nudí; Kup noviny; 

Tváří se kysele), nebo na principu (volného) rozvíjení (horká káva; Spí jako dudek; 

Dnes od rána hustě sněží). 

 Vztah závislosti je reflektován v morfologické formě závislých členů dvěma způsoby: 

 

a) shodou (kongruencí) morfologických kategorií členu závislého s morfologickými    

kategoriemi členu řídícího 

(5)  Je to příběh se smutným koncem.  

Substantivum koncem a na něm závislé adjektivum smutným ve větě (5) se shodují 

v kategorii rodu, pádu a čísla: jsou rodu mužského a jsou shodně ve tvaru instrumentálu 

singuláru. 

 

b) řízeností (rekcí) pádové formy členu závislého  

(6)  Uvařila jsem kávu. 

(7)  To jsem se vás lekla.       
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(8)  Slyšeli jen hvízdání větru. 

(9) Chválili ji za pomoc učiteli.  

 

 

Sloveso uvařit vyžaduje akuzativní komplement, proto je substantivum ve větě (6) 

závazně ve tvaru 4. pádu (kávu), zatímco sloveso leknout se má vazbu genitivní, a proto 

je zájmeno vy ve větě (7) ve tvaru 2. pádu (vás). Ve větě (8) je genitiv substantiva 

(větru) prostředkem vyjádření sémanticky nespecifikovaného vztahu závislosti tohoto 

substantiva na substantivu hvízdání. Genitiv je zde strukturním pádem deverbálního 

substantiva (vítr hvízdal → hvízdání větru). Substantivum učiteli ve větě (9) je v dativní 

formě, neboť deverbální substantivum pomoc přebírá pádové doplnění základového 

slovesa (pomoci někomu → pomoc někomu: Chválili ji za to, že pomohla / za pomoc 

učiteli). 

 

Pokud se vztah závislosti do morfologického plánu nepromítá (člen závislý se tvarově 

řídícímu členu nepřizpůsobuje), mluví se zpravidla o přimykání nebo též adjunkci. 

(10) Běžel doleva. 

(11) Mluvte nahlas.  

(12) Spí už hodinu. 

(13) Šli jsme lesem k rybníku. 

 

Adverbia doleva, nahlas ve větách (10) a (11) jsou neohebná, tvarově (morfologicky) 

neměnná, a nemohou se tedy ani potenciálně morfologicky přizpůsobit řídícímu členu.  

Substantivum hodinu ve větě (13) je sice v akuzativním tvaru, sloveso spát však 

nevyžaduje výhradně akuzativní doplnění (Babička spí už od rána / po obědě / dlouho), 

nevyžaduje dokonce žádné doplnění (Nekřičte, babička spí). Akuzativ je zde pádem 

významovým, měrově časovým a jeho užití ve větě není dáno valencí přísudkového 

slovesa. Podobně není přísudkem šli jsme řízen tvar substantiva les ve větě (14), neboť 

sloveso jít ve své přísudkové funkci výhradně instrumentálový komplement nevyžaduje 

(srov. Šli jsme přes les / kolem lesa / k lesu). 

 

Vztah závislosti je vztahem syntaktickým (formálním, gramatickým). Syntaktické 

vztahy je možné chápat jako odraz vztahů významových. Uvažuje-li se o významových 

vztazích, jejichž odrazem v gramatické rovině jazyka je vztah závislosti, rozlišují se 

tradičně dva významové vztahy, a to determinace (vztah neaktualizovaný; neaktuální 
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vyjádření příznaku: nešťastná žena) a predikace (vztah aktualizovaný; aktuální 

vyjádření příznaku: Žena z toho bude nešťastná). 

 

       

1. Vztah souřadnosti (parataxe) 

Ve vztahu souřadnosti neboli parataxe (v MČ3 se pracuje s termínem zmnožení 

syntaktické pozice) jsou dva členy (nebo více členů) věty s touž větnou funkcí, což 

znamená, že tyto členy obsazují stejnou pozici ve větné struktuře (a také tutéž pozici 

v rámci aktuálního členění). Pokud jeden z členů parataktické skupiny formálně závisí 

na jiném členu větné struktury, jsou v tomtéž vztahu závislosti i ostatní členy této 

skupiny. Žádný z členů parataktické skupiny není závislý na jiném členu této skupiny. 

Syntaktickou strukturu věty Váš pes právě rozkousal mou bačkoru, rukavici a šálu lze 

znázornit následujícím schématem, kde šipky naznačují vztah syntaktické závislosti a 

znak ´=´ vztah syntaktické souřadnosti. 

 

 

 

                                                            r    o    z    k    o    u    s    a   l  

                                                                              _______↓_______ 

                                                        ↓       ↓          ↓             ↓             ↓ 

                                                      pes    právě  bačkoru = rukavici = šálu 

                                                             ↓                     ↓ 

                                                           váš                 mou 

 

 

Substantiva bačkoru, rukavici, šálu jsou ve vzájemném vztahu souřadnosti a zároveň 

každé z nich ve vztahu závislosti ke slovesu rozkousal. Zaujímají tutéž syntaktickou 

pozici ve větné struktuře, a to pozici pravovalenčního komplementu (přímého objektu) 

přísudku. Vzhledem k tomu, že sloveso rozkousat vyžaduje ve své přísudkové funkci 

akuzativní doplnění, jsou všechna v akuzativním tvaru. Substantiva bačkoru, rukavici a 

šálu jsou tedy stejným způsobem dominována řídícím členem (rozkousal) a tvoří 

parataktickou skupinu, tedy nikoli syntagma. Parataktická skupina může zaujímat 

jakoukoli pozici ve větné struktuře.  

 

 

Parataktická skupina může mít charakter buď adordinační, nebo koordinační.  

Podstatou adordinace (užívá se též termínu apozice) je potenciální (široce chápaná) 
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referenční totožnost (včetně částečné totožnosti a inkluze) jednotlivých členů 

parataktické skupiny (Léto tráví v Paříži, prý nejkrásnějším městě Evropy), zatímco 

podstatou koordinace je referenční různost jednotlivých členů parataktické skupiny (Léto 

tráví v Paříži a v Praze). Adordinované členy tvoří komplexní větný člen, tzv. 

adordinační skupinu. Koordinované členy tvoří několikanásobný větný člen, tzv. 

koordinační skupinu.  

 

I. Koordinace 

Členy koordinační skupiny jsou z hlediska významu vzájemně nezávislé. Zpravidla však 

spolu významově souvisejí, přičemž významový vztah mezi nimi se buď vyjadřuje 

spojovacími výrazy, nebo (u asyndetických, juxtapozičních spojení) vyplývá (inferenčně 

se vyvozuje) ze vztahu lexikálních významů jednotlivých členů koordinační skupiny. 

Jde o vztahy a) slučovací (kopulativní), b) odporovací (adverzativní) a c) vylučovací 

(disjunktivní). Na ně se může potenciálně navrstvovat ještě vztah stupňovací (gradační).  

 

II. Adordinace 

Adordinované členy (nejčastěji jde o substantiva nebo substantivní zájmena) mohou být 

v různých vzájemných významových vztazích. Jde zejména o vztahy: 

a) identifikační  

Lea, moje žena, toho o kočkách moc neví. 

Priština, hlavní město Kosova – té části Jugoslávie, která hraničí s Albánií, se 

nalézala 24 km směrem na jih. 

Svatý Hubert, patron myslivců, i Diana, bohyně lovu, nám byli nakloněni. 

d) kvalifikační  

Naproti na lavici u zdi seděl pan Kadlus, spisovatel ve výslužbě. 

Třeba Joe, ten tlusťoch nedojedená, se vždycky přecpal, pak nemohl popadnout dech a 

pokaždé blaženě zafuněl: „Bože, to jsem se přejed“. 

Marně se dohadoval, kde se asi potlouká pan Fest, trochu směšný starší pán a 

neodbytný rádce, soused Kamilových rodičů.  

Měl jsem v hlavě jedinou myšlenku, a to únik.  

b) ekvivalentní 

Máte šanci chytit zvláštní rybu zvanou „cheap head“ čili „ovčí hlava“. 

Starší výplní hydrotermální žíly je v tomto případě siderit neboli uhličitan vápenatý.  

K organicky podmíněným psychickým poruchám patří též epilepsie (padoucnice).  
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c) množinové  

c1) výčet  

Připadal mu jako člověk, který se dopustí čehokoli, pokud bude mít naději, že mu to 

vynese to, po čem pase – ať už sex, drogy, peníze nebo přízeň žen.  

Oba faktory, tj. suroviny i letadla, se odrazily ve výrazném zvýšení tempa růstu 

dovozů. 

c2) příklad 

Je to ideální příprava velkých tučných ryb, například lososa, jezerního pstruha nebo 

stříbrného duháka. 

Byla to zvířata různé velikosti, mezi nimi i mláďata nanejvýš několik týdnů stará. 

c3) vytčení 

Mladí lidé, zejména chlapci, jeho slovům souhlasně přitakávali. 

Jsme si jisti, že většina Arabů, a zejména Izraelci, si přejí mír.  

c4) shrnutí 

A všechno mi naprosto jasně vysvětlil – o kulturách, o sérech, zkrátka celý princip 

toho všeho. 

Přála jsem si být zas sama sebou – vždyť jsem ještě dost mladá a silná, přála jsem si 

sportovat, plavat, tančit, prostě žít. 

d) zpřesňující a opravující 

Dvě ledničky a spíž byly nacpané jídlem, a to jídlem výtečným a luxusním.  

Nelze pochybovat, že číslo tři je žena, a to Francouzka.   

Rozhovor, lépe řečeno můj monolog, nabýval na útočnosti. 

V pátek vpodvečer jela Kateřina na nádraží, přesněji řečeno na parkoviště před ním, 

kde měla schůzku. 

Koupila malý domek, vlastně spíš domeček v dosti zbědovaném stavu. 
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 Cvičení  

 

Cv. 1: Najděte ve větách syntagmata a parataktické skupiny a blíže je určete. Jaký 

významový vztah je mezi členy parataktické skupiny?  Jak se projevuje vztah 

závislosti na morfologické rovině? 

 

a) Návštěvníci si na jarmarku budou moci zakoupit textilní a keramické výrobky 

klientů chráněných a terapeutických dílen.  

b) Benzinové lampy poskytují lidem nejen světlo, ale i teplo.  

c) Starší výplní hydrotermální žíly je siderit neboli uhličitan vápenatý.  

 

 

Cv. 2:  Rozšiřte následující věty a) o výraz, který bude ve vztahu koordinace 

k jakémukoli výrazu ve větě; b) o výraz, který bude ve vztahu adordinace 

k jakémukoli výrazu ve větě 

 

1. Přes cestu nám přeběhla černá kočka. 

2. Přišli tam všichni kluci z 9. A. 

3. Maminka milovala knížky Oty Pavla. 

4. Manžel jezdí dvakrát měsíčně do Berlína. 

5. Během své politické kariéry byl členem dvou politických stran. 

6. Měla ráda lyžování, cyklistiku, jízdu na koni, plavání, horolezectví. 

7. O jejích problémech jsem já neměla ani tušení.  

8. Jan Rambousek a jeho manželka se odstěhovali do Mladé Boleslavi. 

9. Podej mi prosím tě tužku. 

 

Cv. 3:    Hledejte v následujících větách koordinační skupiny a významový vztah 

specifikujte: 

1. Tuto okolnost si musí uvědomit jak studenti, tak učitelé.  

2. Mám poměrně dost přátel, ale je pár přátel opravdu blízkých. 

3. Nebylo slyšet žádné zvuky, natož pak nějakou melodii. 
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4. Příčiny chorob jsou zajisté buď vnitřní, buď vnější.   

5. Měla nádherné zlaté šperky, velice jednoduché, ale přesto nesmírně elegantní. 

6. Přednost dali někomu jinému, a navíc cizinci. 

7. Měl bys koupit kytku nebo čokoládu a jít za ní.   

8. Choval se nepatřičně  - jak minule, tak i dnes.   

9. Cesta letadlem byla sice krátká, ale zato dost nepohodlná. 

10. Je to podle vás pravda, nebo jen účelové zjednodušení? 

 

Cv.4:  Hledejte v následujících větách adordinační skupiny a určete jejich typ:    

1. Priština, hlavní město Kosova – té části Jugoslávie, která hraničí s Albánií, 

se nalézala 24 km směrem na jih. 

2. Pan Vávra, malý směšný pán s dlouhým plnovousem, sedával vždy na 

stejném místě vedle dveří do salónku. 

3. Oba synové, Zbyněk i Roman, už dostudovali.  

4. Kupila si domek, vlastně spíš domeček, v dosti zbědovaném stavu. 

5. Zajímal se o stromy, houby, ptáky, ryby, zkrátka o přírodu.  

6. Předseda komise, ten vysoký pán v šedém obleku, je její otec.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola III:   

TYPOLOGIE VĚTNÝCH ČLENŮ, FORMÁLNÍ A SÉMANTICKÁ KRITÉRIA   

 

Cíl: Upevnění základních pojmů a termínů větněčlenské skladby.  

 

Klíčová slova: větný člen, základová větná struktura, větný vztah, subjekt, predikát, 

objekt, adverbiale, atribut, doplněk 
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ 

 

Větné členy jsou syntaktické funkce autosémantických a zájmenných slov ve větě. Jsou 

výsledkem jejich začlenění do větné struktury prostřednictvím syntaktických dvojic – 

tzv. syntagmat. 

Jedná se o syntakticky relevantní elementy větné struktury, ke kterým se dospívá na 

základě syntaktické analýzy.  

 

Větnými členy mohou být: 

1. syntaktická substantiva (slova, která ve větné struktuře plní primární funkci 

morfologických substantiv): les, pracovitost, Tomáš, svíčková, kolemjdoucí, sto, tisíc, 

milión, ty, já, někdo, nic, včetně zpodstatnělých výrazů neohebných: Každé proč má své 

proto; Ale je spojka souřadicí. 

2. syntaktická adjektiva (slova, která plní ve větné struktuře syntaktické role 

morfologických adjektiv): vysoký, větší, raněný, ukrytý, můj, náš, jaký, čí, všechen, 

druhý) 

3. syntaktická adverbia (slova nebo slovní spojení, která plní funkce morfologických 

příslovcí): rychle, tudy, tehdy, ráno, dvakrát, tisíckrát, na plovárně, u lesa, v běhu 

4. finitní tvary sloves: zpívám, ležel by, bude brečet, navštěvovala jsi 

5. infinitivy sloves: kreslit, promluvit, zamknout 

6. přechodníky: zpívaje, zavírajíc 

7. vedlejší věty 

 

Slovní druhy vystupují jako větné členy jednak ve své primární funkci, jednak mohou 

plnit i funkci sekundární: Podstatné jméno má nejčastěji větněčlenskou funkci podmětu 

(Věra mlčí), předmětu (Rozbil okno), neshodného přívlastku (talíř polévky), 

příslovečného určení (Přijel taxíkem) nebo jmenné části predikátu (Karel je cholerik). 

Přídavné jméno bývá shodný přívlastkem (milující matka, zlobivé dítě) nebo jmennou 

částí predikátu (Alena je šikovná) 

Příslovce je nejčastěji příslovečným určením (Mirek zpívá falešně), neshodným 

přívlastkem (cesta nahoru), jmennou částí predikátu (Dnes je horko). 

Určitý tvar slovesa je ve větě přísudkem (Soňa spí)  



 

 

 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 21 

Slovesný infinitiv může mít větněčlenskou funkci podmětu (Věřit Martinovi bylo 

hloupé), předmětu (Naučíš mě tancovat?), neshodného přívlastku (Mám právo si 

stěžovat) 

Zájmena a číslovky nemají vyhraněnou primární funkci, získávají větněčlenskou 

platnost podle toho, jaký slovní druh ve větě zastupují. 

Synsémantické slovní druhy funkci samostatných větných členů obvykle nemají. 

Spojkami se větné členy (nebo celé věty) spojují. Předložky jsou pouze součástí 

předložkových spojení, do větné struktury vstupují jen ve spojení se syntaktických 

substantivem. Citoslovce běžně nebývají členem syntagmatu, vystupují samostatně – 

buď jako vytčený, 

předsunutý samostatný člen (Pssst, buďte zticha; Mňam, to je dobrota), anebo zcela 

samostatně jako tzv. větný ekvivalent: Au! Fuj! Jů! 

Samostatným větným členem nejsou ani slovesa modální (muset, moci, smět, chtít, mít) 

a slovesa fázová (začít, přestat, zůstat). Ta plní větněčlenskou funkci až ve spojení 

s plnovýznamovým slovesem: Asi bych se měla začít bát. 

 

U sloves sponových (být, stát se) je plnovýznamovým doplněním jmenný výraz 

(adjektivum, substantivum, zájmeno, číslovka, event. příslovce): Jsem z toho zmatená. 

Babička je důchodkyně. Martina je čtvrtá.  Ta motorka je moje. Ještě je brzy.  

 

1. Podmět (subjekt) 

Syntakticky je subjekt nadřazen slovesu v určitém tvaru a vyžaduje z jeho strany 

jednosměrnou shodu (což kontrastuje s jeho rolí pouhého levovalenčního doplnění, 

které je vyžadováno ze strany predikátového slovesa); bývá představován hlavně 

substantivem v 

nominativu 

Podmět v české větě může zůstat nevyjádřen.  

V pozici podmětu může být i výraz větný – tzv.vedlejší věta podmětná: Zdálo se mi, že 

jsem na opuštěném zámku; Kdo se nebojí, ať přijde. 

 

Pokud se v rámci věty řídící vyskytne korelativum (tj. souvztažné zájmeno, jehož 

protějškem je vztažné zájmeno připojující vedlejší větu vztažnou), pokládáme ho za 

součást příslušného větného členu (např. podmětu): To, co říkáš, prostě není pravda. 

Ten, kdo to udělá nejlépe, dostane odměnu.  
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Jednočlenné slovesné věty (bezpodmětné struktury) nemají vůbec pozici podmětu, nelze 

ji tedy obsadit ani náhradním způsobem (ukazovacím zájmenem, infinitivem slovesa 

nebo vedlejší větou podmětnou); nositel predikovaného příznaku v nich není 

pojmenován, protože: 

a) často není ani znám: Ochladilo se. Prší. Tady to voní. 

b) záměrně ho nechceme označit přesněji a volíme vyjádření všeobecně pojaté: Tady se 

o tom neví. Už se o tom mluvilo?  

c) výrazy to nebo ono nemají platnost podmětu, jsou to částice, které platnost větného 

členu nemají: Ono prší! 

 

SUBJEKT 

Subjekt = člen, který má primárně formu substantiva nebo zájmena v nominativu.Tuto 

pozici může zaujímat též věta nebo infinitiv slovesa. 

 

Větněsémantické role subjektu 

V pozici subjektu bývá vyjadřován činitel děje: agens 

 

1. vykonavatel, činitel děje:  Chlapec rozbil okno; Maminka upekla dort; Lev se 

zmocnil kořisti  

2. iniciátor děje: Učitel poslal žáka pro třídní knihu; Brácha se konečně nechal 

ostříhat. 

3. podavatel /příjemce informace:  Rodiče mu řekli celou pravdu; Ředitel se to 

dozvěděl až včera.  

agentní charakter je oslabený u substantiv s rysem[-anim ] a [-person]: kauzátor  

4. nástroj: Stroj udělá tu práci desetkrát rychleji; Taxík ho zavezl až letiště; Zabila ho 

kulka z revolveru    

5. přírodní síla: Vichřice vyvrátila strom i s kořeny; Slunce vysušilo kaluže  

 

(Rozdíl mezi agentem a kauzátorem: 

reflexivní pasivum:  Větev se zlomila větrem; Kaluže se vysušily sluncem (XXX *Větev 

se zlomila Martinem / *Voda se vylila dětmi) - kauzátor nemůže být u reflexivní formy 

pasiva vyjádřen instrumentálem, agens ano.)  
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U neakčních dějových sloves mívá subjekt roli nositele. 

 

1. nositel inherentního děje nebo dočasného děje, který je nositelem jen do jisté 

míry ovladatelný:  Dítě rostlo jako z vody; Na zemi žije několik miliard lidí; Syn už 

spí; Dědeček chrápe; Nějak kašleš 

2. přírodní jevy : Fouká vítr; Slunce hezky hřeje 

3. nositel vjemů, pocitů, postojů - proživatel:  Otec trpí velkými bolestmi. Pocítil jsem 

úlevu. Netrap se.  

 

U slovesa být ve spojení s predikativem  

1. nositel vlastnosti nebo stavu (kvalifikace) : Martina je pracovitá; Ta kniha je 

zábavná; Ten oblek ještě není hotový 

2. složka množiny/třídy: Lev je šelma; U je samohláska 

 

U predikátů s významem přináležitosti nebo sounáležitosti - vlastník nebo vlastněný 

předmět 

1. vlastník: Každý má právo na odpočinek; Soused má nové auto 

2. vlastněný předmět: To auto patří sousedovi; Každému náleží spravedlivá odměna  

 

2. Predikát (přísudek) 

V české větě rozlišujeme predikát: 

1. slovesný, vyjádřený určitým tvarem slovesa (tzv. verbem finitem, VF) 

plnovýznamového 

2. slovesně-jmenný (též sponově-jmenný), obsahující sponu (verbalizátor, 

predikátorizátor) slovesa významově vyprázdněného, a jmennou část (nesoucí lexikální 

význam) 

 

Oba typy přísudků mohou fungovat jak ve strukturách s podmětem, tak ve strukturách 

bezpodmětných 

slovesný přísudek 

Slovesný přísudek je: 

a) jednoduchý, tvořený pouze určitým tvarem plnovýznamového slovesa (Přítel píše 

básně; Zítra budeme pokračovat; Ten román nebyl dokončen; To bychom mu to bývali 

neříkali) 
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b) složený, tvořený určitým tvarem modálního nebo fázového slovesa a infinitivem 

slovesa plnovýznamového (Už budeme muset odejít. Všichni vám přece chceme 

pomoct. Smím mu to říct? Otec přestal kouřit.) 

c)souslovný, mající obvykle frazeologickou povahu (Uvádíš mě do rozpaků; Přivedla 

žebráka na mizinu; V osmnácti přišla do jiného stavu.) 

 

kromě VF může být slovesný predikát sekundárně vyjádřen jiným (zástupným) slovním 

druhem: 

a) citoslovcem imitujícím pohyb nebo zvuk: Vrabec frnk ze střechy. A dítě hup přímo do 

kaluže. 

b) Já už to nějak tento. (Já už to nějak zařídím).  

  

slovesně-jmenný přísudek (jmenný se sponou) 

Ze syntaktického hlediska funguje spona být společně se jmennou částí jako jeden 

celek: být protiva, být mladý, být náš 

 

Spona může zůstat nevyjádřena, pokud přísudkový výraz označuje aktuálně platnou 

vlastnost: V takovém případě jde o tzv. čistě jmenný přísudek, což je slovesně-jmenný 

přísudek s elipsou spony; v písmu se může na místě spony objevit pomlčka: Hlad – 

nejlepší kuchař. Pes – nejlepší přítel člověka. Vaše vlasy – naše vášeň. 

 

Jmenná část slovesně-jmenného přísudku bývá představována různými výrazy: 

a) adjektivem: (Maminka je šikovná). 

b) substantivem (v nominativu nebo v instrumentálu): 

Nominativ po sponě být zařazuje nositele do nějaké skupiny nebo k nějakému druhu, 

případně má hodnotící charakter: Táta je mrzout; Ty jsi vegetarián? 

Instrumentál po sponě být se užívá tam, kde je zapotřebí vyjádřit, čím se nositel zabývá, 

jaké 

má povolání, funkci apod. (je zdůrazněn rys přechodnosti, nestálosti): Tehdy byl 

ředitelem Václav Budíský.   

Ojediněle bývá substantivum v genitivu: Babička byla stále veselé mysli. 
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c) jiným slovním druhem (adverbiem, citoslovcem, předložkovým spojením): No není 

to k pláči? Všechno je pryč. Všechno je vzhůru nohama; A je v čudu. Dneska je mi 

dobře.  

 

d) vedlejší větou přísudkovou: Je stále taková, jakou jsme ji znali. Martin je tím, kdo 

mně pomohl nejvíc. 

   

3. Předmět (objekt) 

Předmět je větný člen s pevně fixovanou pádovou formou, která je určena vazbou 

(rekcí) slovesa nebo adjektiva. Předmět a jeho řídící člen jsou ve významovém vztahu 

determinace a formální vztah hypotaxe (závislost) je vyjádřen rekcí (řízeností). 

 

Předmět bývá vyjádřen: 

a) syntaktickým substantivem: Napsal povídku. Něco jsem vám slíbila. Uvařila 

svíčkovou. Řekla ano.  

b) infinitivem: Naučil se mluvit francouzsky. Přikázali mu mlčet. 

c) vedlejší větou předmětnou: Řekl, že o tom nevěděl. Snažila se, aby se to nikdo 

nedozvěděl.  

 

4.  Příslovečné určení (adverbiale) 

Příslovečné určení je tvarově neřízené, nevazebné doplnění slovesa, adjektiva nebo 

adverbia. Příslovečné určení a jeho řídící člen jsou ve významovém vztahu determinace 

a formální vztah hypotaxe je vyjádřen adjunkcí (forma. tvar závislého členu není 

určována členem řídícím). 

 

Příslovečné určení bývá vyjadřováno: 

a) příslovcem: Tatínek se vrátí zítra. Tvářila se tajemně.  

b) substantivem - v pádu prostém: Naše cesta vedla lesem. 

- v pádu předložkovém: Odjel bez rozloučení. 

c) infinitivem: Babička odešla nakoupit. Přinesla jsem vám ochutnat.  

d) vedlejší větou příslovečnou: Až to dojím, půjdu umýt nádobí. Nepřišli, přestože 

jsme je přemlouvali. 

 

4.  Přívlastek (atribut) 
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Přívlastek je člen závislý na skladebném substantivu. Má vždy povahu suplementu, tzn. 

uplatňuje se ve větném celku jako nevalenční doplnění. Na rozdíl od všech jiných 

větných členů se nikdy nemůže stát primárně sám o sobě základovým větným členem a 

být zapisován do gramatického větného vzorce. 

Přívlastky všech typů jsou vždy dominovány substantivem anebo výrazem, který má 

syntaktickou platnost substantiva (např. zájmenem). 

 

Přívlastek a jeho řídící člen je ve vztahu determinace, formální vztah hypotaxe je 

vyjádřen: 

a) kongruencí (shodou) – přívlastek shodný: Máte krásnou zahradu. 

b) rekcí nebo adjunkcí – přívlastek neshodný: Začali se stavbou domku. Je to ta 

vila na náměstí. 

 

Za zvláštní druh neshodného substantivního přívlastku se pokládá tzv. nominativ 

jmenovací, který si stále zachovává podobu 1. pádu, i když jeho dominující 

substantivum se pravidelně skloňuje (většinou se jím vyjadřují názvy a pojmenování): 

časopis Vesmír, povídkový soubor Želary, supermarket Albert 

 

  5.  Doplněk (atribut verbální) 

Doplněk je větný člen charakteristický dvojí vazbou. Vztahuje se k přísudku nebo ke 

slovu od něho odvozenému a zároveň ke jménu v pozici podmětové nebo předmětové.  

 

Doplněk bývá vyjádřen:  

a) adjektivem: Mirek se vrátil unavený a ospalý.  

b) zájmenem: Pozvaní hosté se dostavili všichni. 

c) číslovkou: Pepa doběhl do cíle druhý. Pacienti tam čekali asi tři. 

d) substantivem: Na ryby chodil už jako chlapec. 

e) infinitivem: Slyšeli ji tiše plakat. 

f) přechodníkem: Zvedaje se od stolu, přál nám hodně štěstí. 

g) vedlejší větou: Pozorovali jsme ho, jak se snaží posbírat všechny korálky.  
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 Cvičení  

 

Cv.1: Určete predikát v následujících větách: 

a) Měl by ses, brácho, asi víc učit. 

b) Anička je velká parádnice.  

c) V restauraci bylo příliš hlučno. 

d) Praha je hlavní město České republiky.  

e) Ze smíchu byl nakonec jako vždycky pláč. 

 f) On je takový, že si z ničeho nic nedělá. 

g) Dveře byly dokořán. 

h) Lucie se odmalička chtěla stát zpěvačkou. 
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Cv. 2: Určete subjekt v následujících větách: 

a)  Oženit se znamená vzdát se volnosti. 

b)  Kdo si hraje, nezlobí. 

c)  Martina, Pepík a David se chystají na závody. 

d)  Na schodech stála moje bytná a mračila se.  

e)  A ty si to nemyslíš? 

f)  Asi máte pravdu. 

g)  To je moje maminka.  

 

Cv. 3: Určete druh příslovečných určení z hlediska sémantického: 

a) Jíš jako vrabec. 

b) Jmenuje se Lucie. 

c) Stihneme to jen s tvou pomocí. 

d) Tvářil se nevinně. 

e) Babička zemřela na rakovinu. 

f) Ten text je třeba ještě graficky upravit. 

g) Přijedeme na Vánoce. 

h) Přijel autem. 

i) Dělal jsem to jen kvůli ní. 

 

 

Cv. 4: Určete objekty a jejich pády v následujících větách: 

a) Měl bys Marušce poděkovat.  

b) Maminka upekla dětem koláče.  

c) Mohl bych tě o něco poprosit? 

d) Něco jsi nám slíbil. 

e) Každé proč má své proto.  

 

 

Cv. 5: Doplňte vynechaná místa podle vlastní fantazie různými způsoby a určujte 

jejich větné funkce. 

 

Byl to …………………… nejteplejší den celého…………………, schylovalo se 

k večeru a velké, …………………… stavěné domy v Zobí ulici tonuly v ospalém tichu.   

Auta, která se obvykle blýskala čistotou, stála ……………………… na příjezdových 

cestách a kdysi ……………………zelené trávníky byly ………………………… a 

zažloutlé. Zalévání bylo vzhledem k panujícímu ……………………………..zakázáno.  

Obyvatelé Zobí ulice, kteří tak byli ochuzeni o svou obvyklou zábavu – totiž mytí 

…………………………… a …………………………… trávy – se uchýlili do stínu 

svých ………………………    ………………………… a okna nechávali otevřená 

…………………………, protože doufali, že se jim dovnitř podaří přilákat neexistující  

………………………………. Jediný, kdo zůstával ……………………, byl asi 

patnáctiletý chlapec, který nehybně ležel na ………………………………… 

v květinovém záhonku před domem číslo čtyři.  Džínsy měl potrhané a 

……………………………….., tričko  vytahané a ………………………………… a 

podrážky ……………………………. se mu odlepovaly od svršku.   

 

 

Cv. 6: Doplňte interpunkci a určete druhy vedlejších vět.  

 



 

 

 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 29 

Když se mnou ještě byla má žena říkala že jí nevadí jak vypadám. Ale mně to vadilo 

stejně jako to že už nevypadá jako když jsme spolu začínali. Potom mi jedno úterý 

nechala na monitoru vzkaz že odchází ale můžu jí zavolat na novou adresu, což jsem 

neudělal. Čtrnáct dní jsem to nechával být. Až to nevydržela ona a poslala mi e-mail. 

Aniž bych se ji na to ptal nebo ji o to žádal sdělila mi co jí v našem vztahu totálně 

chybělo:  Spokojenost. Ty ji nemáš nehledáš nechceš. Já tě ke spokojenosti přinutit 

nemůžu.                                                           
                                                                                           (Miloš Urban: Boletus arcanus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA IV:  

GRAMATICKÁ A SÉMANTICKÁ STAVBA ZÁKLADOVÝCH 

VĚTNÝCH STRUKTUR. TYPOLOGIE PREDIKÁTŮ, VĚTNÉ 

VZORCE, PARTICIPANTY A JEJICH SÉMANTICKÉ ROLE 
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Cíl tématu: Seznámení s podstatou, principy a základními pojmy 

valenčně-intenční syntaxe. 

Klíčová slova: valence, základová větná struktura, gramatický větný 

vzorec, verbum finitum, obligatorní a potenciální valenční pozice 

 
 

 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ: 

 

1. Valence je schopnost lexikální jednotky, zpravidla slovesa, vázat na sebe určitý počet 

syntaktických pozic. Těmto pozicím říkáme valenční doplnění (valenční členy). 

 

Organizačním centrem větné struktury je predikát, tj. jazyková jednotka, která ve své 

větotvorné funkci vystupuje v podobě některého z finitních tvarů sloves. Sémantický 

predikát představuje na rovině syntaktické buď sloveso samo (syntetický predikát), 

nebo patří k sémantickému predikátu nejen význam slovesa, ale i význam nějakého 

členu jmenné povahy – tzv. predikativu (analytický predikát).  

 

Valenční doplnění spolu s predikátem tvoří základovou větnou strukturu (ZVS) a 

zapisují se do větného vzorce. 

 

Gramatickou formu věty vyjadřuje gramatický větný vzorec – GVV 

Karel koupil knihu S nom - Vf - S acc 

Karel pomohl dědečkovi S nom - Vf - S dat 

Karel se chopil zbraně S nom - Vf - S gen 

Karel se zabývá obchodem S nom - Vf - S instr 

 

Gramatický větný vzorec 

Formálně gramatickou stránku vět lze zaznamenat gramatickými větnými vzorci, ve 

kterých abstraktní symboly označují jednotlivé nezbytné součásti větné struktury. 

Např.: 

S1 – VF – S4 

východiskem je organizační centrum, kterým je určitý slovesný tvar (ve funkci přísudku 

nebo jako jeho součást): 

VF (= verbum finitum - určitý slovesný tvar) 

S1 (= substantivum v 1. pádě) 

S4 (= substantivum ve 4. pádě) 

 

Abstraktní GVV může být v češtině naplněn nejrůznějšími způsoby (obsahově i 

modálně odlišné výpovědi, které mají společnou pouze vnitřní mluvnickou stavbu, tedy 

přítomnost složek S1, S4 a VF bez ohledu na slovosled) 
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Symbol pro určitý tvar slovesa (VF) se píše doprostřed, vlevo od něj je pozice pro 

substantivum v 1. pádě (tzv. levovalenční pozice) a vpravo pro další obligatorní (nutné) 

složky věty (tzv. pravovalenční pozice), např. předmět reprezentovaný čtvrtým pádem 

substantiva. 

 

Karel čte noviny. 

Ať někdo objedná pivo! 

 

 

Složkami gramatického větného vzorce jsou jen stěžejní složky věty: VF jako její 

organizační centrum a nutná doplnění určitého slovesného tvaru (bez něhož by výpověď 

neměla smysl) 

Nutná doplnění se nazývají konstitutivními komponenty, jejich počet i formální podoba 

jsou dány valencí plnovýznamového slovesa v dané výpovědi 

 

slovesa jednovalenční: 

Světlo svítí. 

Karla zbledla. 

Karel onemocněl. 

Vít usnul. 

Dítě se rozplakalo. 

S1 – VF 

 

slovesa dvojvalenční: 

Soused ztratil brýle. 

Karel otevřel dveře. 

S1 – VF – S4 

Děti věří rodičům. 

S1 – VF – S3 

Záleží mu na známkách? 

VF – S3 – na S6 

 

slovesa trojvalenční: 

Otec daroval dětem peníze. 

Karel poslat babičce dopis. 

S1 – VF – S3 – S4 

 

Slovesa mohou mít zprava i valenci adverbiální (bývá realizována zpravidla pomocí 

příslovcí; do GVV ji zapisujeme symbolem ADV). 

 

dvojvalenční slovesa s adverbiální valencí: 

Pavel se chová zdvořile. 

Karel se tváří divně. 

Dítě vypadá zklamaně. 
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S1 – VF – ADV 

 

slovesa bezvalenční (nejčastěji ve slovesných stavových větách bez podmětu) 

Pršelo. 

Setmělo se. 

Bude se smrákat. 

Hoří! 

VF 

 

Pozn.: v GVV zapisujeme víceslovnou frázi stejně, jako by šlo o nerozvitý člen, protože 

zaznamenáváme jen existenci valenčního doplnění, jehož základ je tvořen pádovou 

formou S1, S3, S4 nebo příslovečným výrazem ADV: 

 

Věta  Náš roztržitý kamarád ztratil včera večer cestou z práce klíče od domu odpovídá 

tedy jednoduchému GVV:  S1 – VF – S4 

 

Rozlišujeme valenční pozice 

a) obligatorní (povinné) 

b) potenciální (které není nutné obsadit samostatným výrazem, je-li z kontextu 

dostatečně zřejmé, čeho se výpověď týká.) 

 

Výpověď *Karel koupil Jitce je agramatická, protože v ní chybí obsazení obligatorní 

(povinné) pozice předmětu S4.   

Gramatická (a symsluplná) je výpověď pouze tehdy, pokud v ní je tato obligatorní 

pravovalenční pozice obsazena: Karel koupil Jitce nové kolo. 

 

Pozice podmětu S1 je v češtině potenciální, protože podmět signalizuje zakončení VF: 

piju (= já); piješ (= ty); pije (= on, ona, ono); pijeme (= my)... 

 

GVV zachycují podobu jádra (základu) výpovědi, proto mluvíme i o tzv. základových 

větných strukturách (ZVS), tvořených jen predikátem s příslušnými valenčními 

doplněními (jak obligatorními, tak potenciálními) - tyto stěžejní složky věty označujeme 

jako členy základové. Kromě nich bývají ve větě další složky, které už neobsazují 

pozice dané valencí predikátu (tzv. pozice fakultativní) 

 

Například ve větě   Ve vyučování se děti občas chovají rozpustile. 

jsou nezákladové (fakultativní) členy 2 nerozvitá příslovečná určení (ve vyučování; 

občas). Zbývající členy jsou (Děti se chovají rozpustile) jsou základové. 

 

Vedle pojmu základová větná struktura se vyčleňuje i tzv. minimální věta, která kromě 

členů ZVS obsahuje i všechny členy představující obligatorní sémantické doplnění 

členů základových.   
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2. Intence 

Centrem propoziční (významové) struktury je predikát (resp. sémantická složka 

predikátu), který vyžaduje určitý počet participantů (aktantů) určitého druhu. 

Schopnost slova vázat na sebe jistý počet jistých participantů nazýváme intence slova. 

Soubor participantů tvoří jeho inteční pole. 

 

Např. sloveso zavraždit vyžaduje 2 participanty, a to činitele děje (agens), kterým bude 

člověk nebo skupina lidí a objekt dějem zasažený (patiens), kterým bude opět člověk 

nebo skupina lidí:                  Muž zavraždil ženu. 

 

Pokud bychom pozice participantů obsadili lexémy označující neživé předměty nebo 

zvířata, byla by výpověď chápána jako vysoce příznaková nebo zcela nesmyslná. 

Predikáty tedy ve své sémantické struktuře implikují různý počet participantů s různými 

sémantickými rolemi, které odpovídají účastníkům v nich reflektované mikrosituace: 

 

Takovými participanty jsou zejména: 

 

agens (personální původce děje): Maminka vaří. 

kauzátor (nepersonální původce děje): Vítr shodil vázu. 

procesor (nositel děje): Babička spí. 

nositel vlastnosti: Obloha je modrá.  

posesor (vlastník): Brácha má nový mobil. 

expirient (proživatel): Aničce je zima. 

recipient (příjemce): Ota dal učitelce sněženky. 

patiens(objekt dějem zasažený): Kuba rozbil okno. 

stimul (podnět nějaké reakce): Dítě se leklo psa. 

instrument (nástroj činnosti): Zatloukl hřebík kladivem. 

locus (místo): Narodil se v Hradci Králové. 

tempus (čas): Stalo se to včera.   

V rámci situačních participantů (vyjádřených zpravidla větou) rozlišujeme například 

sémantické role: 

informace: Říkal mi, že na to nemá nervy. 

instrukce: Zakázal mi, abych se s ní scházel. 

podnět: Mrzí mě, žes to udělal.  

účel: Poslali mě, abych vás přivedl.  

 

Na rovině významové odpovídá gramatickému větnému vzorci sémantický větný vzorec 

- SVV, který schematicky vyjadřuje význam věty neboli propozici.  

 

Kombinaci obou vzorců (na rovině gramatické i sémantické) představuje komplexní 

větný vzorec  - KVV. 
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 Kontrolní otázky a úkoly: 

 

1. Co zaznamenává gramatický větný vzorec? 

 

2. Které valenční pozice označujeme jako obligatorní? 

 

3. Co je to základová větná struktura a čím se liší od minimální věty?  

 

4. Zapište následující věty pomocí gramatického větného vzorce: 

 

Kdo rozbil to okno? 

Jako by ji viděl v mlze. 

Čistěme si zuby dvakrát denně. 

Leje jako z konve. 

Na horách stále sněží. 

Toníka si vážím pro jeho pravdomluvnost. 

Na přání četných diváků opakujeme tiskovou konferenci s předsedou vlády. 

Vedla děti k trpělivosti. 

Zloděje chytili při krádeži. 
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Bolí mě v zádech 

Za svou práci ručím.  

Sousedé poslali pro lékaře.  

Považoval ho za přítele.  

 

5. Určete výrazy v obligatorních valenčních pozicích: 

 

a) Včera večer v půl sedmé mě navštívila moje starší sestra Karolína. 

b) Najednou se ocitl na hlavní silnici. 

c) Luboš mi poslal po sestře Marcele dopis na rozloučenou.  

 

6. Určete sémantické role u podtržených participantů: 

 

a) Maminka vaří koprovku. 

b) Maminčina koprovka je vynikající. 

c) Tatínkovi koprovka moc chutná. 

d) Maminka míchá koprovku vařečkou. 

e) Maminka dala koprovku tatínkovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola V:  

HIERARCHIZACE VĚTNÉ PROPOZICE 

 

 

Cíl tématu: Pochopení věty jako hierarchizované relační struktury, 

seznámení se způsoby větné stavby. Seznámení s možnostmi formování 
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větné propozice v různých větných strukturách. Seznámení s různými 

možnostmi jazykového ztvárnění mikrosituace.  

 

Klíčová slova: větná struktura, rovina formální a sémantická, valence, 

intence, valenční pozice, aktanty, sémantické role aktantů, gramatický 

větný vzorec, sémantický větný vzorec, hierarchizace větné propozice, 

deagentizace, dekauzativizace, vztahy diateze, primární diateze, sekundární 

diateze, participiální pasivum, reflexivní deagentiv 
 

 

 

 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ 

 

 

Východiskem pojmu hierarchizace větné propozice je skutečnost, že jazyk umožňuje 

popsat situace už vždy nějak hierarchizované, tedy z hlediska některého z jejich 

účastníků / participantů. Hierarchizací propozice se rozumí rozložení participantů do 

syntaktických pozic (levovalenčních a pravovalenčních). (Srov. Grepl, Karlík, Skladba 

češtiny.)   

 

Rozlišují se dva základní obecné hierarchizační procesy:  

deagentizace = proces odsunutí agentu (personálního původce děje) z jeho primární 

syntaktické pozice subjektu (pozice levovalenční) do pozice jiné (pravovalenční) nebo 

jeho eliminace z povrchové syntaktické roviny. 

 

Studenti 1. ročníku shromažďovali požadovaná data po dobu tří měsíců.  → 

Požadovaná data byla shromažďována studenty 1. ročníku po dobu tří měsíců. → 

Požadovaná data se shromažďovala po dobu tří měsíců. 

 

 

dekauzativizace = analogicky odsunutí kauzátora (nepersonálního původce děje) ze 

subjektové pozice do pozice jiné.  

 

Bolest ho probudila. →  Bolestí se probudil.  
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Syntaktické struktury, ve kterých jsou některé z participantů proti ZVS rozmístěny 

v jiných syntaktických pozicích umožňují některé participanty buď zvýraznit nebo 

naopak odsunout do  pozadí. Může dojít až k dekonkretizaci participantu, tj k jeho 

anonymizaci nebo zevšeobecnění. 

 

Centrálními prostředky deagentizace jsou v češtině participiální pasivum (Obchod byl 

otevřen 12. května) a reflexivní forma slovesná (Obchod se otevřel 13. května). 

Existují ale i jiné prostředky, např.: Šéf Martinovi přidal.  →  Martin dostal od šéfa 

přidáno. 

 

Vztahy mezi aktanty (participanty) sémantické struktury věty a jim odpovídajícími 

syntaktickými pozicemi se nazývají vztahy diateze. Větné struktury, v nichž je v pozici 

subjektu umístěn aktant se sémantickou rolí agens (kauzátor) považujeme za věty 

s primární diatezí. Větné struktury, v nichž je agens (kauzátor) ze subjektové 

(levovalenční) pozice odsunut, nazýváme věty se sekundární diatezí.  

 

Vedle diatezí subjektových existují i diateze objektové. Jejich podstatou je možnost 

umístit různé sémantické aktanty do pozice objektu s akuzativní formou (do pozice Sak):  

 

Dívka si natřela obličej krémem. – Dívka si natřela krém na obličej.     

                       (Sak)                                         (Sak) 

 

Z hlediska stavby věty jsou objektové diateze méně závažné, neboť agens zůstává 

v subjektové (levovalenční) pozici. 

 

Srov. následující doklady z ČNK: 

 

Byla jsem sražena k zemi vyháknutými dveřmi.  

Vlk a rosomák už zde nežijí – byli vyhubeni. 

Vážená paní kolegyně, jsem nucena zrušit Vaši návštěvu v knihovně, kterou jste 

zamýšlela uskutečnit se svými žáky třetího semestru v souvislosti s jejich studiem 

bájesloví. Způsobilo by mi to obrovský nepořádek, kdyby mi jich sem přišlo najednou 

šest. Už mi někam založili Zlatý věk Řecka a Londona vrátili do geografického regálu. 

Henrietta, jak mi bylo řečeno, nikdy žádnou zábavu nevynechala. 
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Přestože jsem celkem vzato věřila, že Case byl zavražděn, neměla jsem nejmenší ponětí 

jak, proč a kým. 

Řeknu vám potom, jak se píše moje jméno, abyste to měl do zprávy, ale teď už, prosím 

vás, jděte. 

První jednání u notáře se rozbilo. Nevím o co, snad babička, aby jim jiřičtí ještě dali 

krávu a nechtěla dovolit, aby polovina všeho byla přepsána na Marii.   

Promiň, ono se to nějak rozbilo.  

To není problém. To se nějak zařídí.  

Tady se nekouří. 

To se řekne tátovi.  
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 Cvičení 

 

Cv. 1: Zapište následující věty pomocí gramatického větného vzorce: 

 

Kdo rozbil to okno? 
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Jako by ji viděl v mlze. 

Čistěme si zuby dvakrát denně. 

Leje jako z konve. 

Na horách stále sněží. 

Toníka si vážím pro jeho pravdomluvnost. 

Na přání četných diváků opakujeme tiskovou konferenci s předsedou vlády. 

Vedla děti k trpělivosti. 

Zloděje chytili při krádeži. 

Bolí mě v zádech 

Za svou práci ručím.  

Sousedé poslali pro lékaře.  

Považoval ho za přítele.  

 

 

Cv. 2: Určete výrazy v obligatorních valenčních pozicích: 

 

a) Včera večer v půl sedmé mě navštívila moje starší sestra Karolína. 

b) Najednou se ocitl na hlavní silnici. 

c) Luboš mi poslal po sestře Marcele dopis na rozloučenou.  

 

 

Cv. 3: Určete sémantické role u podtržených participantů: 

 

a) Maminka vaří koprovku. 

b) Maminčina koprovka je vynikající. 

c) Tatínkovi koprovka moc chutná. 

d) Maminka míchá koprovku vařečkou. 

e) Maminka dala koprovku tatínkovi. 

 

Cv. 4:  Objasněte pojmy deagentizace a dekauzativizace.  

 

Cv. 5:  Převeďte uvedené věty na věty se sekundární subjektovou diatezí.  

Kde jsou dvě možnosti, uveďte obě.  
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a) Lupiči přepadli pobočku České spořitelny. 

b) Irenu probudil pronikavý zvuk z ulice. 

c) Přednáška studenty unavila. 

d) Voda zaplavila babičce zahradu.  

e) Bolí mě záda. 

f) Blesk zasáhl strom.  

g) Už jsme ten problém vyřešili. 

 

Cv. 6: Změňte umístění participantů v rámci pravovalenčních pozic (změňte 

objektovou diatezi): 

 

a) Maminka napustila vanu vodou. 

b) Rybáři vylovili ryby z rybníka. 

c) Listonoš vybral dopisy ze schránky. 

d) Švadlena nastříhala plátno na pruhy. 

e) Podařilo se mu prorazit hřebík plechem. 

 

 

Cv. 7: Porovnejte následující dvojice vět a pojmenujte shody a rozdíly mezi nimi:  

 

A)                                                                             

Učitel musel potrestat neposlušného žáka.                   

Neposlušný žák musel být učitelem potrestán.             

                                                                                                                       

B)                                                                                           

Pan Moravec věnoval paní Beránkové svou knihu.               

Paní Beránková dostala od pana Moravce jeho knihu.           

 

 

C)                                                                        

Pan profesor mi schválil seminární práci.             

Seminární práci mi pan profesor schválil.            

 

D)  

Všechny její problémy už se dávno vyřešily.  

Všechny její problémy už jsme dávno vyřešili. 

 

E) 

Monika má víc přátel než Lucie. 

Lucie má míň přátel než Monika.  
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F) 

Filip obvinil Romana z ublížení na zdraví. 

Roman obvinil Filipa z ublížení na zdraví.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola VI: 

MEZIPROPOZIČNÍ VZTAHY, TYPOLOGIE SOUVÉTÍ, 

SYNTAKTICKÁ KONDENZACE 
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Cíl tématu: Seznámení s různými stupni syntaktické kondenzace sdělení, 

se způsoby vyjadřování a spojování propozic a jejich konkurencí v textech 

různých stylových oblastí. Pochopení rozdílů v syntaktické stavbě textů 

odborného a prostě sdělovacího stylu.  

Klíčová slova: věta, větný ekvivalent, infinitivní konstrukce, jmenná fráze, 

přechodníková konstrukce, souvětí, kondenzace, kondenzát, dekondenzace, 

nominalizace 

 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ: 

 

SPOJOVÁNÍ PROPOZIC 

 

PROP1:  Lucie nakonec na slavnost nepřišla. 

PROP2: Lucii bolela hlava. 

  

I. TEXTOVÉ SPOJENÍ:   Lucie nakonec na slavnost nepřišla. Bolela ji 

hlava. 

II. SOUVĚTNÉ SPOJENÍ:  

a) Souvětí asyndetické:  Lucie nakonec na slavnost nepřišla, bolela ji 

hlava.  

b) Souvětí parataktické: Lucie nakonec na slavnost nepřišla, bolela ji totiž 

hlava.  

c) Souvětí hypotaktické: Lucie nakonec na slavnost nepřišla, protože ji 

bolela hlava. 

III. SPOJENÍ VĚTY S POLOPREDIKATIVNÍ KONSTRUKCÍ: Lucie, 

majíc  bolesti hlavy, nakonec na slavnost nepřišla.  

IV. STAŽENÍ DVOU VĚTNÝCH PROPOZIC DO STRUKTURY 

JEDNODUCHÉ VĚTY:  Lucie nakonec kvůli bolesti hlavy na slavnost 

nepřišla.  

      

SYNTAKTICKÁ  KONDENZACE 

Podstatou syntaktické kondenzace je náhrada větných struktur (struktur založených na 

Vf) prostředky nevětnými (nominálními). Mluvíme proto též o nominalizaci. Vedle 

kondenzátorů nominálních slouží syntaktickému zhušťování kondenzátory slovesné, 

tedy struktur založené na neurčitých slovesných tvarech – přechodníkové konstrukce, 

infinitivní konstrukce, participiální konstrukce.  

 

Srov. Následující možnosti vyjádření:  

Jsem prostě jen člověk, který miluje /milující planetu, na které žijeme. 

Až se vrátíte / po návratu podejte hlášení. 
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Proud ze zálohy teď přetěžuje zbytek rozvodové sítě. Počítač se snaží krýt poptávku, 

aniž by měl k tomu potřebné vedení / nemaje k tomu potřebné vedení. 
A když uslyšel / A uslyšev rachoty vrat, spílání domovníků, klení a lání, tehdyse 

rozesmál radostí, až mu slzy po tvářích stékaly. 

Náhle vyrušen / byv náhle vyrušen/ protože byl náhle vyrušen tichým smíchem vyklonil 

se netrpělivě ze svého trůnu.   

    

Konkurence mezi syntaktickým schématem kondenzovaným (zhuštěným) a 

nekondenzovaným  (s finitním tvarem slovesa, Vf) patří k základním typům výrazové 

konkurence. 

 

Souvětnou strukturou i strukturou kondenzovanou lze dosáhnout zhruba stejného 

komunikačního cíle. Volba jednoho z konkurenčních prostředků však rozhoduje o 

stylovém charakteru výpovědi.  

 

Transformace věty ve větný člen se označuje termínem kondenzace, výsledná struktura 

termínem kondenzát. Opačný proces, při kterém se větná struktura rozvolňuje, 

nazýváme dekondenzace. 

 

Účele kondenzace je umístit větší množství informací do rámce jedné věty, kde se se 

zhuštěnými informacemi operuje lépe než v souvětí. (viz Encyklopedický slovník 

češtiny, s. 222). Souvětné schéma se navíc uvolňuje a umožňuje tím vyjádřit v rámci 

větného celku další vztahy.  

Kondenzační konkurenty zvyšují koherenci textu.  

Kondenzované větné členy jsou do větných struktur včleněny těsněji než vedlejší věty 

do souvětných schémat.    

Ve všech kondenzátorech je implikována predikace. To je předpokladem možnosti 

rozvést kondenzát do větné struktury. Predikace může z nominálního výrazu ale jen 

vyplývat, nemusí být přímo signalizována deverbativem. Predikační potence jsou u 

jednotlivých typů kondenzátů různé, větší u afinitních tvarů sloves, menší u dějových 

adverbií.   

Při kondenzaci dochází k implikaci informace (některé informace nejsou 

verbalizovány). Implicitnost kondenzátů je ale jen průvodní jev, hlavním motivem 

procesu kondenzace je úspornost vyjadřování.  

 

Podle slovnědruhové povahy kondenzátů rozeznáváme kondenzační struktury: 
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a) slovesné  -    přechodníkové 

- participiální 

- infinitivní 

b)  jmenné   -     substantivní 

- adjektivní 

c) adverbiální 

 

Vysoká míra kondenzace (především substantivní) je charakteristická pro 

intelektualizované styly, v prvé řadě pro styl odborný (vědecký) a administrativní. 

 

Srov. následující texty:  

 

Následující drastická restrikce se bezprostředně podílela na propadu domácí poptávky 

a současné recesi v české ekonomice. Ekonomická trasformace byla od počátku 

záměrně prováděna s vidinou co nejmenších sociálních důsledků, vedena snahou 

zabránit výbuchům nespokojenosti.  

 

Úspěch investice potom závisí na podrobnosti a vzájemné výhodnosti jednotlivých 

smluvních ujednání. Spolupráce mezi klientem a investičními manažery podepsáním 

smlouvy pochopitelně nekončí a pokračuje při předcházení krizových situací nebo při 

provádění výstupů fondu z cílové společnosti.  

 

Sedmá kapitola pod názvem Rizikový a rozvojový kapitál z hlediska investora 

zpracovává přístup investora k investování s ohledem na jeho požadovaný výnos a 

očekávané riziko.  

 

S ohledem na obsah těchto ustanovení lze mít za to, že u všech uvedených živností jde 

v obecném slova smyslu o poskytování, resp. provozování obchodu a služeb. Charakter 

provozování obchodu a služeb však nepochybně vykazují také činnosti provozované 

oprávněnými subjekty na základě povolení udělovaných podle zvláštních zákonů 

(zákon o cenných papírech, zákon o advokacii, notářský řád apod.). 

 

Bez souhlasu majitele ochranné známky nebudou moci jiní výrobci či poskytovatelé 

služeb označovat své produkty a k uzavření licenční smlouvy nebude už nutný souhlas 

státního orgánu . Rovněž tak už nebude nutný souhlas k přihlášení ochranné známky 

do zahraničí nebo k upuštění od jejího udržování.  
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 Cvičení  

 

Cv. 1: Zkondenzujte následující souvětí: 

 

1. Ředitel nám nesdělil, kdy se vrátí. 

2. Mrzí mě, že mi stále jenom lžeš. 
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3. Dozvěděli jsme se, že je Luboš vážně nemocný, a rozhodli jsme se, že ho co nejdřív 

navštívíme. 

4. Viděli ji, jak odemyká dveře jeho bytu a vchází dovnitř. 

5. Až ten úkol dokončíte, zavolejte vedoucího.  

6. Poprosili jsme je, jestli by nám mohli půjčit dvacet tisíc, ala sami by prý potřebovali, 

aby jim někdo půjčil.  

7. Je to člověk, který se vždycky snaží pomoct lidem v nouzi. 

8. Neptejte se mě, proč jsem se rozhodl takhle.  

 

Cv. 2:  Proveďte dekondenzaci:  

 

1. Přišel se mu omluvit.  

2. Odjela bez vědomí rodičů. 

3. Bratr mi radí nějaké starší auto.   

4. Mávajíc nám na rozloučenou, odcházela směrem k nádraží.  

5. Ležel na gauči, ruce za hlavou.  

6. Stála vedle něho, najednou smutná a zmatená.  

7. Slíbili nám pomoc.  

8. Poručil mi odejít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola VII:  

Aktuální členění výpovědi. Slovosled. 

 

Cíl tématu: Pochopení principu a pravidel českého slovosledu, seznámení 

s principy členění výpovědi v závislosti na kontextu a komunikační situaci.  

Klíčová slova: slovosled objektivní a subjektivní, větná perspektiva, 

aktuální členění výpovědi, téma, réma, tematická posloupnost 
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ: 

 
Slovosled 

  

Postavení lexikálních výrazů ve výpovědi v češtině není pevně ustálené, je pružné, v 

jednotlivých případech je výsledkem souhry různých činitelů. Slovosled je prostředkem 

kontextového zapojení výpovědi do komunikačního rámce, odráží komunikační funkci 

výpovědi a komunikační záměr mluvčího. 

Slovosled je motivován převážně potřebami aktuálního členění výpovědi.  

 

Základem aktuálního členění je dichotomie dvou komplementárních složek – tématu (T) 

a rématu (R). Vedle toho je pro aktuální členění výpovědi relevantní známost /novost 

jejích jednotlivých složek a stupeň jejich výpovědní dynamičnosti. Za téma výpovědi 

považujeme tu její část, která vyjadřuje, o čem se v ní mluví. Réma je ta část výpovědi, 

která vyjadřuje, co se o tématu tvrdí.    

 

Město Hradec Králové  //   leží na soutoku Labe a Orlice.  

             (T)                                          (R) 
 

Mezi tématem a rématem bývají složky přechodové (tranzitní) 

 

Téma (východisko) výpovědi opakuje informaci z předešlého kontextu známou, 

navazuje na to, co bylo řečeno či co vyplývá z kontextu.Také izolované výpovědi mají 

nějaké východisko,  protože každá výpověď je nějak komunikačně zakotvena 

(východiskem může být i samotný důvod vzniku výpovědi, podnět, na jehož základě 

byla výpověď utvořena). 

Réma (jádro) výpovědi představuje novou informaci.  

 

Pokud stojí východisko na začátku výpovědi a jádro až za ním, mluvíme o objektivním 

slovosledu. V opačném případě (při pořadí réma – téma) mluvíme o slovosledu 

subjektivním. 

 

 

Co je dneska k obědu? - K obědu máme svíčkovou. (s intonačním censtrem na konci 

věty, na výrazu „svíčkovou“) – objektivní slovosled s pořadím složek (T) – (R) 
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Co je dneska k obědu? - Svíčkovou máme k obědu. (s intonačním centrem na začátku, na 

výrazu „svíčkovou“) – subjektivní slovosled s pořadím složek (R) – (T)  

 

Výpovědní dynamičnost je odstupňování významu nových informací v jednotlivých 

částech výpovědi. Vyplývá z aktuálního členění a zpravidla stoupá od začátku ke konci 

výpovědi. 

 

Povaha českého slovosledu umožňuje, aby byly prvky ve výpovědi rozmístěny tak, jak 

to odpovídá aktuálním funkcím. Slovosled a intonace jsou v češtině základními 

prostředky aktuálního členění a vzájemně se doplňují.  

 

Český slovosled může ve vysoké míře fungovat jako výrazový prostředek aktuálního 

členění proto, že je to slovosled víceméně volný, že větné složky jsou jen velmi 

omezeně vázán y na určité pozice z důvodů gramatických nebo rytmických:  

 

a) Jako prostředek gramatický (ustálený, závazný) se slovosled projevuje u spojení 

atributivních a přístavkových: shodný adjektivní přívlastek bývá zpravidla anteponován 

před substantivem, syntakticky relevantní je postpozice výrazu v platnosti neshodného 

přívlastku (zvl. nerekčního) 

b) Jako prostředek rytmický se slovosled projevuje v případě klitik (předklonek a 

příklonek), jednoslabičných výrazů, které v souvislé řeči nemají vlastní přízvuk, ale 

stávají se součástí mluvního taktu (přízvukové jednotky) s některým sousedním 

výrazem. 

 

 

Dodržování objektivního slovosledu při výstavbě výpovědi se stává prostředkem 

navazování následující výpovědi na výpověď předcházející: výraz, který má 

v předcházející výpovědi povahu jádra, se stává v následující výpovědi východiskem (i 

když je nahrazen výrazem synonymním či odkazovacím. Tak je vytvářena tematická 

posloupnost textu. 

 

Nejčastější typy tematické posloupnosti textu jsou: 

1. typ s návaznou tematizací rématu: tématem věty následující se stává jádro výpovědi 

předcházející 
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2. typ s průběžným tématem: řada následných výpovědí má společné téma  

3. typ rozvíjení rozštěpeného jádra: povaha jádra první výpovědi dává možnost rozštěpit 

je ve dvě východiska výpovědi následující 

 

Vedle slovosledu a intonace jsou jako prostředky aktuálního členění výpovědi uplatňují: 

a) aktualizační částice: již, už, zase, taky, teprve, jen, jenom, pouze, právě, sotva, 

přece, stejně 

b) některé syntaktické konstrukce:  

 

Zřetelově vymezovací věty typu Co se práce týče..., Pokud jde o ... explicitně vyjadřují, 

že daná složka funguje jako téma výpovědi.   

Důrazově vytýkací konstrukce typu Byl to on, kdo... explicitně aktualizuje réma.  

Téma lze aktualizovat také vytčením před větu (S Michalem, s tím se znám už dlouho) 

nebo naopak dodatečným připojením za větu (To je lenoch, ten náš Míša.)  
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 Otázky a cvičení  

 

Ot. č. 1:  

Co je podstatou českého slovosledu? 

 

Ot.č. 2: 

Které dvě komplementární složky jsou základem aktuálního členění výpovědi? 

 

Ot.č. 3:  

Jaké jsou hlavní prostředky aktuálního členění výpovědi v češtině?    

 

Ot.č. 4: 

Jaký je rozdíl mezi objektivním a subjektivním slovosledem? 

 

Cv.č.1: Proveďte rozbor tematických posloupností následující ukázky: 

 

V jedné vsi žil chalupník se svou ženou. Neměli děti, ale tuze po nich toužili. Jednou se 

muž vypravil do lesa na dříví. Vykopal pařízek, který vypadal dočista jako děťátko. Měl 

hlavičku, ručičky i nožky. Muž vzal pařízek domů a řekl ženě: „Chtělas mít dítě, tady 

máš – Otesánka.“ Žena zavinula dřevěné děťátko do peřinky, houpala je v náručí a 

zpívala mu. A vtom se dítě v peřince začalo hýbat, otevřelo pusu a dalo se do křiku: 

„Mámo, já mám hlad!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA VIII: 

MODALITA VĚTY. NEGACE 

 

 

Cíl tématu: Seznámení s jazykovými, lexikálně-gramatickými prostředky 

vyjadřování jistotně modalitních a voluntativních postojů.  

Klíčová slova: modalita jistotní, modalita voluntativní, modální částice, 

modální slovesa, modální predikátor, modální modifikátor 
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ 

 

 

V české lingvistice je modalita spatřována ve vztazích mezi složkami komunikačního 

procesu: mluvčí – výpověď – mimojazyková skutečnost (mluvčí ze svého hlediska 

popisuje nějaký výsek objektivní skutečnosti  / mluvčí ze svého hlediska formuluje 

výpověď o určité mikrosituaci). 

 

I. OBJEKTIVNÍ modalita (základní, postojová, větně konstitutivní, 

predikátová) – chápe se jako konstitutivní vlastnost výpovědi 

 

 

Mluvčí chápe obsah výpovědi jako reálný (Babička upekla bábovku. Babička neupekla 

bábovku), nebo nereálný (Babička by byla upekla bábovku. Babičko, upeč bábovku.) 

 

Mluvčí chápe svou výpověď jako a) konstatování 

                                                       b) otázku 

                                                       c) rozkaz 

                                                       d) přání 

 

II. SUBJEKTIVNÍ modalita (fakultativní) 

 

 

1. Jistotní modalita (epistémická, pravděpodobnostní) 

 

Mluvčí sděluje propoziční obsah výpovědi s různou mírou přesvědčení (jistoty) o jeho 

platnosti. Buď je o platnosti toho, co sděluje, přesvědčen plně, je si jistý, nebo 

signalizuje, že pokládá platnost propozice za pravděpodobnou, tedy ne plně jistou. 

Signalizaci různého stupně subjektivního přesvědčení o platnosti propozičního obsahu 

nazýváme jistotní modalita. 

 

Jistotně modalitní postoje mohou být vyjadřovány speciálními predikátovými výrazy 

(modální postojové predikátory):  

Jsem přesvědčen, že...; Předpokládám, že...; Myslím, že...Zdá se mi, že...; Je jisté, že... 

Je nepochybné, že...; Je zřejmé, že...; Mám dojem, že...; Je vyloučeno, že... 

 

Jedním z prostředků vyjadřování jistotně modalitních postojů jsou modální částice: 

možná, snad, prý, pravděpodobně, určitě, nejspíš, patrně, asi, opravdu, fakticky, vážně... 

Patří sem i výrazy víceslovné: podle všeho, pokud vím, podle mého názoru, podle mě, 

podle mého soudu... 
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Některé hodnoty jistotní modality se vyjadřují modálními slovesy muset a moci. 

Primárně jsou prostředky modality voluntativní, jejich užití jako indikátorů jistotně 

modalitního postoje považujeme za sekundární:  

Nemusel o tom vědět (= Není jisté, že o tom věděl); To se jí muselo líbit. (= To se jí 

určitě líbilo.) 

 

 

2. Voluntativní modalita 

 

Věty mohou obsahovat informaci o tom, že realizace / nerealizace propozice je nutná, 

možná, záměrná. Signalizaci nutnosti, možnosti a záměru nazýváme voluntativní 

modalita. 

 

V češtině se nutnost, možnost a záměr vyjadřují nejčastěji lexikálními prostředky. 

Omezeně se využívá prostředků slovotvorných (adjektiva se sufixem –telný: Ten 

problém je neřešitelný.)a některých typů větných konstrukcí (je+ infinitiv u sloves 

smyslového vnímání: Je slyšet hudbu; Odsud je vidět; vazba je+ k + verbální 

substantivum: Je to k dostání.). 

 

Lexikální prostředky lze rozdělit do dvou skupin:  

a)  modální modifikátory  - výrazy, které se pojí jen s infinitivem: modální (způsobová) 

slovesa: muset, mít, moci, chtít, smět, hodlat; modální slovesa v širším smyslu: umět, 

dovést, dokázat, zdráhat se, bránit se, odmítat; modální výrazy: lze, dá se, jde. 

 

b)  modální predikátory - výrazy, které se primárně pojí s vedlejšími větami (vedle její 

infinitivní nominalizace): je nutné, je třeba, je zapotřebí, je vhodné, je záhodno, je 

nucen, je povinen, je schopný, je s to, má povinnost, má umožněno, má dovoleno... 

 

Hranice mezi a) a b) není ostrá. Některé modální predikátory se dnes pojí častěji 

s infinitivem než s vedlejší větou.  

 

______________________________________________________________________ 

 

Negace 
 

Mluvnický zápor je dvojí: 

1. Zápor větný 
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2. Zápor členský 

 

1: Zápor větný = přídání záporky (předpony –ne) k přísudkovému výrazu: Ona 

nepřijde. Mně se vaše chování nelíbí. Já nežertuju.  

 

Doprovodným prostředek záporu je záměna výrazů ještě, dosud výrazy už, již.  

Martina ještě spí / Martina už nespí.  

+ záměna spojek  a/i spojkou ani  (Má ještě otce i matku / Nemá už ani otce, ani 

matku) 

 

Zápor můžeme zdůraznit opakováním negovaného přísudku (Oni se učit nebudou a 

nebudou), nebo výrazy typu ne a ne + infinitiv  (Oni se ne a ne učit).  

 

2: Zápor členský = přidání záporky ne nebo výrazu nikoli  k nějakému nepřísudkovému 

výrazu:  Půjdu tam nikoli kvůli tobě. Stalo se to ne mou vinou. Může za to ne Pavel, 

ale Martin.  

 

Mluvnický zápor lze vyjádřit také výrazy typu pendrek, houby, starou belu, prd, 

kulový… 

Víte o tom tak akorád prd. Houby o tom víte. 

+ řečnickou otázkou: Co vy o tom víte? 

 

Vedle záporu mluvnického se uplatňuje i zápor lexikální, tedy popření se může vyjádřit 

i použitím záporných slov, pokud existují: nepřítel, neplavec, nesprávný, nespisovný… 

Jsem nekuřák. Ten dopis je nečitelný. Odpověděl nesprávně.  

 

Setká-li se zápor mluvnický se záporem slovním, dochází v zásadě ke zrušení negace: 

Ten dopis není nečitelný = Ten dopis je čitelný; Ona není nehezká = Ona je hezká.  

Ale významové posuny tam přesto jsou:  Mládí je v tomto případě výhoda.  

                                                           Mládí není v tomto případě nevýhoda.  

 

Zápor větný – totální negace  

Zápor členský -  parciální negace, ale i totální:   Nestalo se to mou vinou. 

                                                                 1. Nestalo se to a můžu za to já. 

                                                                 2. Stalo se to, ale není to moje vina. 

U záporu větného, který vyjadřuje parciální negaci, se nemění kvantifikátory, nedochází 

k záporové shodě:  Někdo to nevěděl; Někomu jsme to ještě neposlali. Někam dosud 

nevolal. Každý se nesmál.  

 

Formální možnosti negace: 

 

výpověď:   Mému synovi jde matematika dobře. 

 

1. Není pravda, že jde mému synovi matematika dobře. 

2. Mému synovi nejde matematika dobře. 
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3. Mému synovi jde dobře ne matematika, ale …  

4. Mému synovi jde matematika nikoli dobře. 

5. Mému synovi jde matematika nedobře /špatně. 

6. Mému synovi jde matematika prd dobře. 

7. Mému synovi matematika nejde a nejde. 

8. Mému synovi matematika ne a ne jít.     

9. Copak jde mému synovi matematika dobře? Mému synovi že jde matematika dobře? 

A kdo tady   

    říká, že jde mému synovi matematika dobře? 

10. A pak že jde mému synovi matematika dobře! Že prý jde mému synovi matematika 

dobře! 

11. Teda že by šla mému synovi matematika dobře… 

       Že by šla mému synovi matematika dobře, to ne. 

12. Jestli jde mému synovi matematika dobře, tak já jsem Červená karkulka.     

13. Jestli si myslíte, že jde mému synovi matematika dobře, tak se pletete /mýlíte.                                                      

 

Negace modálních výrazů  
(podrobněji viz Grepl – Karlík: Skladba češtiny. Praha: Votobia, 1998) 

  
1. možnost – moci, smět, mít možnost, být možné, lze 

     = možnostní výrazy – konatel má možnost volby mezi realizací a nerealizací nějaké 

činnosti,  

                                            připouští se alternativní řešení 

Můžeš si sednout. – může, ale nemusí – sedne si / nesedne si 

Je možné to tak chápat. – je to možné, ale není to nutné – je možné to tak chápat, ale je 

možné chápat to i jinak 

 

Negace možnostních výrazů ruší pro konatele možnost volby, ruší předpoklad 

alternativního řešení 

Nemůžeš si sednout. 

Není možné /Je nemožné to tak chápat. 

 

Konstrukce s oběma negovanými komponenty je příznaková:   

Nemohla se nato nepodívat. 

_____________________________________________________________________ 

 

2. nutnost – muset, být nutné, být nutno, být nucen 

             =nepřípustnost alternativního řešení, vylučuje se možnost opaku, dané řešení je 

prezentováno   

               jako jediné možné 

 

Musíš si sednout. – nepřipouští se možnost, že si nesedne 
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Je nutné to tak chápat – je to jediný přípustný způsob chápání 

 

Negace nutnostních výrazů ruší předpoklad „jediného řešení“ a poskytuje konateli 

možnost volby.    

 

Nemusíš si sednout. 

Není nutné to tak chápat. 

 

Nemusel (vstávat) = mohl (vstávat  i  nevstávat) ……. nemusel = mohl 

Nemohl (vstávat) = musel (nevstávat) …… nemohl ≠ musel 
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 Cvičení 

MODALITA  

 

Cv.1:   

Co chápeme pod pojmy jistotní a voluntativní modalita? 

Jakými prostředky se v češtině vyjadřují jistotně modalitní postoje? 

Jakými prostředky se v češtině vyjadřuje možnost, nutnost a záměr? 
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Cv.2: Nahraďte modální predikátory příslušnými modálními modifikátory: 

 

a) Slušelo by se, aby ses jí omluvil. 

b) Dětem bylo povoleno hrát počítačové hry. 

c) Obžalovaný má právo na to, aby si sám zvolil svého obhájce. 

d) Nikdy neměla tu schopnost, aby poznala podvodníka. 

e) Jde mu o to, aby se do něho zamilovala.  

f) Byl by rád, kdyby se to naučil. 

g) Ještě je stále čas, abys tu schůzku zrušil.  

 

Cv. 3: Určete, jaké jazykové prostředky jsou užity v následujících větách pro 

vyjádření modalitních postojů: 

 

a) Někdo zvoní. To musí být Martina.  

b) Někdo zvoní. To bude asi Martina.  

c) Někdo zvoní. To by mohla být Martina. 

d) Někdo zvoní. To je určitě Martina.  

e) Někdo zvoní. Myslím, že to je Martina. 

f) Někdo zvoní. Asi Martina.  

g) Někdo zvoní. Jsem si jistá, že je to Martina.    

 

h) Měl bys tam jít. 

i)  Bylo by slušné tam jít. 

j)  Musíš tam jít. 

k)  Je potřeba, abys tam šel. 

l)  Ještě je čas tam jít. 

m) Určitě není tvou povinností, abys tam chodil.  

n) Už ti nezbývá nic jiného, než tam jít.   

 
 

NEGACE 

 

Cv. č. 1: Negujte následující výpovědi 

 

1. Někdo ti snad s něčím pomůže.  

2. Někdy ti napíšu.   

3. To jsem už někdy někde viděl.  
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4. Vždycky byl silný a odvážný.  

5. Dám ti všechno, co mám.   

6. Je to dobře i špatně.   

7. Vždycky každému všechno věřil, a pak měl problémy.  

 

 

Cv. 2.: Vyjádřete bez použití záporu (afirmativní větou) 

 

a) Nic ti do toho není.  

b) Stejně mu to nebude nic platné. 

c) Nenašli jsme vůbec nic.  

d) Tohle není žádná pomoc.  

 

 

Cv. č. 3: Porovnejte větnou funkci slovnědruhovou platnost výrazu vůbec 

v následujících výpovědích:  

 

1.  Týká se to nejen atletiky, ale sportu vůbec. 

2.  Sejdou se tam rodiče, žáci, učitelé a vůbec. 

3.  Je to náš vůbec nejznámější fotograf. 

4.  A proč mi to vůbec říkáš? 

5.  Co si vůbec myslíš? 

6.  A vůbec, o takových věcech se s vámi bavit nebudu.  

7.  Přijdu až na druhou polovinu, jestli vůbec. 

8.  Kolik je vůbec hodin?  

9.  Vůbec  bych se tomu nedivil.  To tě nesmí vůbec ani napadnout. 

10. Máš hlad? Vůbec ne.  

11. Pomáhal jsi mu s tím? Skoro vůbec.  

12. Buď to udělej pořádně, nebo vůbec.  

13. Raději pozdě než vůbec.    
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Kapitola IX 

KOMUNIKAČNÍ FUNKCE VÝPOVĚDÍ, VÝPOVĚDNÍ FORMY. 

PŘÍMÉ A NEPŔÍMÉ VYJÁDŘENÍ KOMUNIKAČNÍ FUNKCE. 

 

 

Cíl tématu: pochopení vlastností výpovědí z procesuálního hlediska, jako 

jednotek účelného mezilidského jazykového jednání 

Klíčová slova: výpověď, komunikační funkce, výpovědní forma, 

performativní sloveso 
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ: 

 

     

Výpověď je elementární jednotka komunikátu, která má 

a) určitý věcný obsah (propoziční obsah) 

b) určitou gramatickou formu 

c) určitou komunikační funkci 

a je intonačně nebo graficky uzavřená. 

  

Výpověď je vždy zakotvena v konkrétní komunikační situaci. Mluvčí vytváří výpověď 

s určitým záměrem, cílem, výpověď proto plní jistou komunikační funkci.  

Výpověď je produktem tzv. mluvních aktů. V rámci mluvního aktu lze rozlišit dílčí akty 

nižšího řádu, nejvýznamnější jsou: 

a) akt propoziční 

b) akt komunikačního záměru 

 

1. Propoziční akt 

 

Během propozičního aktu je nezbytné srozumitelně a jednoznačně označit osoby, 

předměty nebo další jevy skutečnosti, jichž se komunikace týká – toto pojmenovaní se 

nazývá referenční akt. Referenčním výrazům ve výpovědi jsou následně přisuzovány 

(predikovány) určité příznaky (činnosti, vlastnosti nebo stavy). Tomuto aktu 

přisuzování říkáme akt predikační. Realizací obou nutných součástí propozičního aktu, 

tj. reference a predikace, vytvoříme propoziční obsah dané výpovědi 

 

2. Akt komunikačního záměru mluvčího 

Konkrétní výpovědi v komunikaci mají svůj propoziční obsah, který je výsledkem 

souběžné realizace aktu referenčního (pojmenování) a aktu predikace (přisouzení). 

Propoziční obsah výpovědi je nutně provázen vyjádřením záměru mluvčího (sdělení, 

otázka, rada, nabídka, varování, výhružka, prosba, přání, zákaz, výtka...) 

Výčet veškerých existujících komunikačních funkcí výpovědi je takřka nemožný, pro 

zjednodušení se komunikační funkce sdružují do čtyř základních okruhů, které se kryjí s 

dosavadní klasifikací vět podle postoje mluvčího. 

 

obecné komunikační funkce (KF): 

1. oznámení 
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2. otázky 

3. výzvy 

4. přání 

 

Jazyk disponuje pro vyjadřování těchto obecných KF určitými soubory formálních 

prostředků: 

 

a) lexikální prostředky (rovina slovní zásoby): částice, modální adverbia, modální 

slovesa, tázací zájmena... 

 

b) gramatické prostředky (rovina gramatická): kategorie slovesného způsobu 

 

c) fonické prostředky (rovina zvuková): intonační průběh výpovědi 

 

Ustálené soubory dílčích prostředků označujeme jako výpovědní formy. 

Např. běžná výpověď s KF výzvy má schéma imperativní tvar slovesa + klesavá 

kadence: Utíkej pro doktora! 

 

Přímým indikátorem komunikační funkce výpovědi může být performativní sloveso v 1. 

osobě sg. nebo pl.: Jedná se o tzv. explicitní performativní formuli, která má podobu 

souvětí, v němž úvodní hlavní věta obsahuje indikátor KF (performativní sloveso) a až 

navazující vedlejší věta vyjadřuje propoziční obsah výpovědi:  

 

Oznamujeme vám, že vaše žádost o ... byl kladně vyřízena.  

Hlásím, že Novák ještě nedorazil.  

Ptám se tě, jestli už jsi byl u toho doktora?  

Vyzývám vás, abyste se rozešli. 

Žádám vás, abyste vyklidili prostor.  

Přeji si, aby se všechno urovnalo.   

 

 

Performativně užitá slovesa nemohou mít formu minulého nebo budoucího času, 

nesignalizovala by už KF výpovědi, znamenala by pouze konstatování nějakého 

minulého nebo očekávaného děje: 

 

Sdělila jsem vám, že nemohu přijet. 

Ptala jsem se, kde se sejdeme. 

Žádala jsem vás, abyste dorazili včas. 
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Mluvčí může použít komunikační formu, která je v dané situaci pro vyjádření 

komunikační funkce nezvyklá a která běžně slouží k vyjadřování jiného komunikačního 

záměru. V takovém případě jde o indirektní (nepřímé) vyjdařování KF: 

a) Mohl byste zavřít okno? – KF prosby či výzvy je realizována otázkovou formou 

b) Bylo by rozumnější tam jít. – KF výzvy či rady je realizována konstatační 

(oznamovací) formou. 

 

Okolnosti komunikace, které způsobují, že adresát náležitě chápe i různě nepřímo 

vyjádřené KF, se nazývají pragmatické presupozice (předpoklady).  
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 Kontrolní otázky a úkoly: 

 
1. Které obecné komunikační funkce rozlišujeme? 

 

2. Co je to performativní sloveso? Uveďte příklady explicitních performativních 

formulí.  

 

3. Kdy mluvíme o nepřímém (indirektním) vyjadřování KF? Uveďte příklady. 

  

4. Určete, o jaké výpovědní modifikace se jedná: 

 

a) A on pořád mluvil a mluvil a mluvil. 

b) Veselé Vánoce. 

c) Doporučovali mi tenhle typ. 

d) Že se trochu nevyspíš! 

e) Hory, ty vždycky miloval. 

f) Co že ti to koupila k narozeninám?   

g) Děti odjeli.Včera. Na tábor. 

h) Paní Málková, to je moc hodná ženská. 

i) Podvodníci!   

 

4. Popište následující výpovědi z hlediska výpovědní formy a potenciálních 

komunikačních funkcí: 

 

a) Nechceš hodit na nádraží? 

b) Ty už zase koukáš na televizi? 

c) Slibuju, že už to neudělám. 

d) Neplač. 

e) Sama tam nepůjdu. 

f) Copak jsem mu to mohla v takové situaci říct? 

g) Nepovídej! 

h) Proč do něj bušíš? 
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Kapitola X: 

PROSTŘEDKY TEXTOVÉ KOHERENCE 

 

Cíl tématu: nástin syntaxe podávající pravidla spojování výpovědí v 

promluvách a spojování promluv v promluvových komplexech, textech 

Klíčová slova: text, koherence, koheze, text mluvený, text psaný 
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ: 

 

 

Text je jazyková struktura komunikátu (struktura komunikačních jednotek - promluvy, 

promluvového komplexu), sled výpovědí vytvářející smysluplnou souvislost. 

 

Text se vyznačuje relativní uceleností, relativní komunikační úplností po stránce 

obsahové i formální. Na úplnosti a ucelenosti textu se často podílejí i faktory situační 

(tam, kde text obsahuje i deiktické prvky), tj. exoforické odkazování mimo text, 

k mimojazykové realitě.  

V krajních případech, kdy se textem stává jediný větný nebo nevětný útvar, musí být 

podíl komunikačních faktorů natolik silný, aby i tomuto minimálnímu textu dodaly 

úplnosti a uzavřenosti. 

 

Jednou z nejvýraznějších konstitutivních vlastností textu je jeho koherence 

(soudržnost). Je projevem věcné, myšlenkové a komunikační integrity textu. Pro autora 

(například malé děti, roztržité osoby) je někdy obtížné sdělit myšlenkový obsah tak, aby 

byl výsledkem příjemcovy interpretace rovněž souvislý, logicky strukturovaný věcný 

obsah, tj. aby příjemce textu porozuměl. Příjemce vždy na počátku očekává, že text 

mluvčího bude koherentní. Proto i u textů, jejichž koherence není zjevná, se příjemce 

snaží chybějící informace doplnit, podobně jako u interpretace ironie, metafor či 

anekdot.  

 

Koherence je obsahová souvislost mezi výpověďmi. Není v textu vždy nutně 

zvýrazněna lexikálními nebo gramatickými prostředky. Chápeme ji jako kognitivní 

mechanismus, který se v určitých případech projeví i v povrchové rovině. Proto se 

někdy odlišuje koherence jako obsahová soudržnost textu od koheze jakožto 

„viditelného“ propojení textových jednotek lexikálními a gramatickými prostředky.  

 

Významová koherence se projevuje na rovině lexikální a morfologicko-syntaktické 

prostřednictvím: 

a) pronominalizace 

Matka se na něho usmála. Její úsměv ho zahřál u srdce. 
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Karel dlouho nešel, oni ale stále čekali. Přece ho tu nemohli nechat. 

 

b) lexikální koheze (opakování, synonyma, antonyma, kohyponyma, hyperonyma,   

    hyponyma) 

Bylo jednou jedno království a v tom království vládl moudrý král. 

Měla tolik šperků, že si mohla klidně otevřít zlatnictví. Prsteny měla doslova obsypané 

ruce. 

První polovina se mi líbila, druhá nestála za nic. 

Četl jsi poslední Urbanův román? Ten text stojí za to.   

 

c) formální kongruence (zájmen se jmény v jiné výpovědi v rodě a čísle; adjektiv v rodě 

a čísle se substantivy v předcházejícím textu; v osobě přísudkového slovesa; shoda 

časových forem (v časovém zařazení slovesných predikátů) 

 

Anna seděla na verandě a smála se. Ne, nebyla veselá. Smála se hořce, sobě a své 

hlouposti.  

 

d) spojkové koheze (konektory: spojky, částice, spojovací adverbia...)  

e) temporální souvztažnosti 

f) tematických posloupností 

g) zvukových a grafických prostředků (intonace ve funkci členicí - konkluzivní 

kadence, ve funkci spojovací – polokadence; interpunkční znaménka, typy písma 

 

Koherence pragmatická se opírá o společné znalosti a zkušenosti komunikantů. Její 

role vzrůstá zejména u výpovědí, které stojí vedle sebe, ale nejsou formálně spojeny a 

nejsou mezi nimi koreferenční vztahy (Uslyšela tiché šustění. Dostala strach.) 
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 Kontrolní otázky a úkoly: 

 

 

1. Uveďte nejčastější lexikální a morfologicko-syntaktické projevy obsahové 

soudržnosti textu. 

  

2. Vysvětlete, jakými prostředky je dosaženo koherence následujícího textu: 

 

Byl jednou jeden král a ten se jmenoval Midas. Dávno je tomu, co panoval, tak dávno, 

že už se ani pořádně neví, jestli panoval dobře nebo špatně. Zato podivuhodné příběhy 

z jeho života šly od úst k ústům, z otce na syna, a lidé si je vyprávějí dodneška. 

Jedenkrát mu prý sluhové přivedli do paláce otrhaného stařečka, kterého král Midas – 

snad z dobrého srdce, snad jenom z rozmaru – po deset dní bohatě hostil u svého stolu. 

A ejhle! Ze stařečka se vyklubal milovaný pěstoun boha Dionýsa, a vděčný Dionýsos 

slíbil králi Midasovi za odměnu vyplnit jakékoliv přání. Král Midas měl přání vpravdě 

královské: Ať se vše, čeho se kdy dotkne, na místě promění v ryzí zlato. Stalo se. Král 

Midas byl rázem nejbohatším člověkem pod sluncem, a taky nejšťastnějším...Ale jen do 

chvíle, než dostal žízeň a hlad. Co si měl počít s pečení, když se mu každé sousto měnilo 

v ústech na hroudu zlata? A co s plným džbánem, když mu každý hlt vína ztuhl na jazyku 

ve zlatý oblázek? Záhy poznal, jak nerozumné přání měl.   

 

         (Hana Doskočilová: Diogenés v sudu a dalších dvacet známých příběhů z doby dávné a nejdávnější) 

 

 
Cv. 3:  

Porovnejte následující dva texty z hlediska jejich koherence a koheze.  
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(1) V čekárně už sedělo několik pacientů. Zatracený déšť. Jak jen zvládnout tu únavu a 

ospalost? Nějaká paní hlasitě zakašlala.  

 

(2)  Hynek vešel do čekárny. Tam už sedělo několik pacientů. Hynek neměl rád déšť. V 

deštivých dnech se cítil ještě unavenější a ospalejší než jindy. Vtom jedna z pacientek 

hlasitě zakašlala.   

 
Cv. 4:  

Popište textovou funkci zvýrazněných výrazů v následujícím textu:  

 

Další pokus o mimosoudní vyřešení ostrého antimonopolního sporu zahájil v těchto 

dnech softwarový obr Microsoft vedený nejbohatším mužem světa Billem Gatesem 

spolu s americkými vládními úředníky. První rozhovory, které měly obvinění Gatesovy 

firmy z nekalých praktik vůči konkurenci vyřešit u jednacího stolu, proběhly již před 

rokem a skončily nezdarem. Soudní spor se však od té doby výrazně rozšířil o obvinění z 

přílišné dominance Microsoftu na softwarovém trhu. Tato největší počítačová firma na 

světě totiž ovládá 90 procent trhu se softwarem pro osobní počítače. Generální 

prokurátoři z 19 států USA počítačového giganta obviňují z porušování pravidel volné 

hospodářské soutěže. (SYN2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola XI: 

TEXTOVÉ MODIFIKACE SYNTAKTICKÝCH KONSTRUKCÍ 

 

 

Cíl tématu:  Seznámení s možnostmi výstavby textu, realizacemi 

syntaktických konstrukcí a jejich výpovědními modifikacemi. Seznámení 

s podstatou syntaktické synonymie 

Klíčová slova: syntaktická konstrukce, základní textová jednotka, 

výpovědní modifikace, redukce (neúplná realizace), doplnění 
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ: 

 

 

Základními textovými jednotkami (ZTJ) mohou být různé typy syntaktickcých 

konstrukcí. 

Za pravidelný, centrální, základní typ se považuje větná výpověď, tedy výpověď 

s větnou formou: Martina nás svým hloupým chováním všechny překvapila. ZTJ však 

může být tvořena i jinými formami: 

 

a) souvětnou formou hypotaktickou: Martina nás všechny překvapila tím, jak se 

chovala hloupě; Martina se chovala hloupě, což nás všechny překvapilo. Martina nás 

všechny překvapila, protože se chovala hloupě. 

 

b)souvětnou formou parataktickou: Martina se chovala hloupě a to nás všechny 

překvapilo. 

Martina nás všechny překvapila, chovala se totiž hloupě. Martina nás všechny 

překvapila, vždyť se chovala hloupě.  

 

c) spojením věty a přechodníkové konstrukce: Martina nás, chovajíc se hloupě, všechny 

překvapila. 

 

d) volným, asyndetických připojením vět: Martina nás všechny překvapila. Chovala se 

hloupě. 

 

e) parentetickým začleněním jedné syntaktické konstrukce do jiné: Martina, hlupačka, 

nás všechny překvapila.  

 

f) větou s přívětnými výrazy: Víte, Martina nás svým hloupým chováním překvapila. 

Martina nás svým hloupým chováním překvapila, viďte?   

 

Přívětné (přídatné) výrazy jsou typické zvláště pro nepřipravené mluvené projevy, 

zvláště dialogické. Vnáší do textu projevy osobního vztahu, citové angažovanosti 

mluvčího, často mají pouze kontaktovou funkci. Mezi nejčastější přídatné výrazy patří: 

hele, viď, že jo, no ne, víš, víte, rozumíš, počkej, poslyšte, podívej, no, takže... 

 

Systémovým základem textových jednotek jsou tedy a) věty jednoduché a b) souvětí. 

Syntaktické konstrukce se však v textu velmi často nerealizují ve své základní, 

systémové podobě. Každá výpověď je situačně zakotvená. Běžně říkáme jen to, co je 

v dané situaci nutné, je vyžadováno pro porozumění, neopakujeme to, co už bylo 

řečeno, co je známo z kontextu a co ze situace vyplývá.  

V důsledku toho vznikají různé výpovědní modifikace úplných větných a souvětných 

struktur.  



 

 

 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 69 

Dochází buď k redukci (neúplné realizaci) základních syntaktických konstrukcí, nebo 

naopak k jejich doplnění, obohacení.   

Výpovědní modifikace mají zpravidla aktuálně řečový charakter. Můžeme však vyčlenit 

alespoň několik typů, které nabývají povahy ustálených syntaktických útvarů: 

 

 

1. Elipsa je vynechání toho, co je dáno situací nebo co lze vydedukovat, elidované části 

jsou v závorce: (Přeji ti) Dobrou noc.  

               Sylva upekla dort a Martina (upekla) koláče.  

               Zvedl se a (řekl,) že už půjde. 

               Byli jste letos na půlnoční (mši)? 

 

Elipsa je jedním ze dvou typů redukce (neúplné realizace) syntaktické konstrukce. 

Druhým, odlišným typem redukce je aposiopese neboli nerealizování konce textové 

jednotky.  Aposiopesí vzniká neukončená, intonačně nebo graficky přerušená výpověď 

(na rozdíl od elipsy nesystémová, takže chybějící složky někdy ani nelze doplnit). 

Příčiny přerušení mohou být vnitřní (psychické – mluvčí si nemůže na něco 

vzpomenout, je příliš stržen emocemi, sám se přeruší, aby někoho neurazil...) anebo 

vnější (přerušení komunikačním partnerem, nenadálou změnou situace apod.) Elipsa je 

na rozdíl od aposiopese normálně ukončená, uzavřená, gramatická výpověď, aposiopese 

je gramaticky defektní.  

 

   

2. Substituce vedlejších vět – nahrazování vedlejší věty výrazem nevětným. 

Ta zkouška mě mrzí. (To, že jsi neudělal zkoušku, mě mrzí).  

Povolila mně jen dvě hodiny. (Povolila mně, abych šel ven jen na dvě hodiny.) 

 

3. Parcelace – rozčlenění rematické složky 

Do Pardubic pojedu zítra. O půl sedmé. Autobusem. 

 

4. Předsouvání: Můj brácha, s tím není žádná řeč. 

                    Copak Roman, ten má vždycky nějakou výmluvu.  

 
5. Osamostatňování vedlejších vět: Že si nedáš pokoj! 

                                                           Abych tě nevyhodil za dveře! 
                                                     Jako by tam něco bzučelo! 

 

6. Stažení souvětných konstrukcí: Kdy že odešel?  

                                                          Kam že jsi to položil?  

                                                          Co že ti řekla? 
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7. Opakování výrazů: Počkej, počkej, takhle to snad nebylo. 

                               Moc, moc, moc děkuju.   
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 Kontrolní otázky a úkoly: 

 

1. Jaké formy mohou mít základní textové jednotky? 

 

2. Určete, o jaké výpovědní modifikace se jedná: 

 

a) A on pořád mluvil a mluvil a mluvil. 

b) Veselé Vánoce. 

c) Doporučovali mi tenhle typ. 

d) Že se trochu nevyspíš! 
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e) Hory, ty vždycky miloval. 

f) Co že ti to koupila k narozeninám?   

g) Děti odjeli.Včera. Na tábor. 

h) Paní Málková, to je moc hodná ženská. 

i) Podvodníci!   

 

3. Uveďte příklad aposiopese. 

 

4. Popište funkci přívětných výrazů v následujících výpovědích: 

 

a) Nemohli jsme už nic dělat, viď? 

b) Přijdeš večer, že jo?  

c) Víte, já mám trochu strach z té její roztěkanosti. 

d) Počkejte, teď mě něco napadlo.  

d) Poslyš, máš ještě tu vyřezávanou skříňku? 

e) Sluší jí to, no ne? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitola XII: 

SYNTAX MLUVENÝCH TEXTŮ. VÝSTAVBA DIALOGU. 

 

 

Cíl tématu: Pochopení rozdílné strukturace projevů mluvených a psaných 

vyplývající z rozdílných podmínek jejich produkce a recepce.  

Klíčová slova: mluvenost, psanost, (ne)připravenost, dialog, replika, 

repliková n-tice 
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ: 

 

Rozdíly mezi mluvenou a psanou formou řeči jsou dány celým komplexem podmínek, 

v nichž se komunikace uskutečňuje.  

 

Mluvená komunikace je silně vázána na přímý kontakt partnerů a jejich vzájemné 

vztahy, na bezprostřední následnost (nebo až simultánnost) produkce a recepce, na 

komunikační situaci a často na společnou činnost komunikačních partnerů. U psané 

komunikace je uspořádání produkce a recepce v čase i v prostoru komplikované (často 

velmi vzdálené), osobní vztahy pisatele a čtenáře často nehrají roli (leckdy se pisatel a 

čtenář ani nemusejí znát). Zpětná vazba tedy často bývá minimální nebo žádná.   

 

Psané komunikáty bývají propracovanější. Struktury psaných projevů jsou složitější, a 

to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. S psanými projevy se spojuje 

obvykle větší míra plánování a uvědomělosti, a tím i organizovanosti a uspořádanosti 

textu. Mluvené komunikáty jsou naopak více improvizované, nemívají vždy jasně 

strukturovaný obsah, bývají neuspořádané, dochází k asociativnímu spojování témat a 

motivů.   

 

Vázanost mluveného projevu na čas a pomíjivost projevu nutí k výrazové nadbytečnosti 

(opakování, parafráze): mluvčí musí poskytnou posluchači dost času, aby stačil vnímat 

obsah. Nadbytečnost je způsobována také nedostatkem výpovědní perspektivy, 

improvizovaností. 

 

Mluvené texty se vyznačují silnou vazbou na situaci. Bez situačních faktorů by byly 

leckdy nesrozumitelné. Mluvíme o vysoké míře kontextualizace.  Tato situační 

zakotvenost vede k eliptičnosti, takže mluvené projevy jsou na jedné straně redundantní 

(obsahují mnoho nadbytečného), ale na druhé straně úsporné (eliptické).  

 

Kontakt s adresátem vede k užívání tzv. kontaktových výrazů, které nejsou 

významovými komponenty věty (víš, rozumíš, hele, poslyš...). Mluvčí často nemůže 

rychle nalézt vhodný výraz, nemůže si vzpomenout, o čem chtěl mluvit a užívá výrazů 

vágních, neurčitých, obsahově prázdných (under-lexicalization): nadměrné množství 
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ukazovacích zájmen, částic, konektorů a dalších významově vyprázdněných výrazů: no 

víš takový to; nebo tak nějak, že jo, taky, tak ňák, no ale. Mluvčí často užívají dalších 

významově vyprázdněných výrazů, které jsou typické pro jeho idiolekt, tedy 

individuální řečový úzus: prostě, jako, vlastně, v podstatě, jaksi.   

 

 Improvizovanost způsobuje nepravidelnosti ve větné stavbě, zejm. anakoluty, a také 

užívání výplňkových (retardačních, plevelných) slov a obratů (které zvolňují tempo a 

poskytují mluvčímu čas k promýšlení formulací). Improvizovanost a nedostatek 

výpovědní perspektivy se v jazykové výstavbě mluvených projevů projevuje často v 

aditivnosti – tzv. dodatkovém připojování: mluvčí ukončí výpověď, pak si uvědomí, že 

je pro adresáta významově neúplná, a doplní ji nebo připojí hodnocení nebo 

konkretizuje to, co bylo řečeno jen obecně. Ze způsobu realizace mluveného projevu 

plyne jeho fragmentárnost a implicitnost, zatímco psané projevy bývají komplexnější a 

explicitnější. Pro syn tax psaných textů jsou typické komplexní struktury, rozsáhlá 

složitá souvětí, široký repertoár spojovacích výrazů, které přesně vyjadřují významový 

vztah mezi členy. Pro text mluvený je typická parataxe a juxtapozice. Syntaktické 

prostředky jsou k sobě přiřazovány volně (buď asyndeticky nebo naopak 

polysyndeticky – opakováním spojky „a“).   

 

Na mluveném jazyce se většinou výrazně podílejí též složky paralingvální (výkřiky, 

smích, pláč, vzlyky a jiné zvuky), prozodické, suprasegmentální  (přízvuk, pauzy, 

rytmus, intonace, tempo řeči, dynamika) a neverbální (gesta, mimika, pohyb partnerů, 

vzdálenost, postoj, oční kontakt...). 

Zvukovost mluvené řeči vede k větší expresivnosti (x psané projevy jsou 

intelektualizovanější). V mluvené řeči se častěji užívá subjektivní slovosled (koncové 

umístění jádra výpovědi není tak závazné jako v písemném projevu, protože jádro je 

signalizováno zvukově melodií a přízvukem. 

Grafické prostředky (intrepunkce) nahrazuje prostředky zvukové jen částečně.  

  

 

Výstavba dialogického textu 

Dialogický text se člení na repliky, textové jednotky, které jsou výsledkem střídání 

mluvčích v komunikačně aktivních a pasivních rolích.  

Průběh dialogu: začátek – hovor o různých dílčích tématech – závěr 
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V textu, který je uzavřený, se objevují ustálené obraty a konstrukce, jimiž se rozhovor 

zahajuje a ukončuje (pozdravy, zdvořilostní formule).  

 

Podmínkou normálního uskutečnění rozhovoru je tematický soulad partnerů (partneři 

musí být ochotni hovořit o tomtéž tématu). Během rozhovoru je možné tematický 

soulad porušit (změnit téma – jeden z partnerů nenaváže na předchozí repliku partnera a 

přichází s novým tématem). 

Rozhovor se člení na jednotlivé tematické bloky. Ty jsou tvořeny sledem seskupení 

repli. Seskupení bývají často dvojčlenná, ale mohou být i vícečlenná (mluvíme o 

replikových n-ticích).  

 

repliková dvojice: 1. otázka (žádost o informaci), prosba, návrz, pžíkaz, pobídka, výzva 

                                2. odpověď (uspokojení potřeby informace), souhlas, nesouhlas, 

schválení, zamítnutí, přijetí... 

 

A) Mohla bys mi na víkendu půjčit auto?  

(prosba) 

B) Jasně, že jo.                                           

(slib vyhovět komunikačnímu partnerovi) 

 

 

(C) V kolik nám to jede?   

 (žádost o informaci/otázka) 

(D) V šest.                        

 (sdělení informace/odpověď)   
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 Otázky a cvičení: 

 

Ot. č.1: 

Jmenujte hlavní jazykové znaky mluvenosti. 

 

Ot. č.2: 

Jak mohou zvukové prostředky ovlivnit výstavbu mluveného projevu?  

 

Cv. č. 1. Analyzujte následující dialogy z hlediska textové výstavby a využitých 

jazykových prostředků: 

 

I.  

A: voni u něj / vona u něj byla teďko na jaře / v lednu 

B: byli tam i s tim Ivanem 

C: a Ivan je kdo / Ivan je? 

A: to je její chlapec tý Martiny voni spolu teda žijou  /  a tendleten chlap vo kterym 

mluvíme vo tom zápaďákovi /  tak ten už Martině několikrát jako nabízel ruku 

C: aha 

A: teďko voni tam u něj byli Martina s tim Ivanem a že prej 

B: že prej má přepychovou vilu všecko zařízený  / a von řikal / vona si to s Jarkou řikala 

já sem tam byla / vidíš to si mohla všecko mít 

 
(Hoffmannová-Müllerová-Zeman: Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách.) 

 
II. 

A:  Co říkáš na druhou řadu SuperStar? 

B:  Jsou tam zpěváci, který jsou fakt dobrý… Mám ale trochu pocit, že tam jsou i lidi, 

který chtějí být jen slavný.   

A:  Jaký máš názor na Vojtu Kotka? 
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B:  Vojta Kotek? Já nevím. On má se mnou nějakej problém a mně je to celý ukradený. 

Nemám důvod to řešit. 

 

(Čmejrková, S. a kol.: Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, 2011.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kapitola XIII: 

PRAGMATICKÉ ASPEKTY SYNTAXE A TEXTU 

 

Cíl tématu: Rozšíření syntaktické analýzy nad úroveň výpovědi, 

seznámení se základními pojmy pragmalingvistiky.     

Klíčová slova: reference, inference, pragmatická presupozice, kooperační 

princip, konverzační maxima, komunikační princip, zdvořilost,  kontaktové 

prostředky.  
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 ZÁKLADNÍ POJMY A SHRNUTÍ 

 

Při pragmalingvistické analýze (interpretaci) textu se uvažují taková témata jako: 

1. deixe; 

2. využití kontaktových prostředků; 

3. role slovního kontextu a extralingvistické konsituace; 

4. časoprostorové vztahy mezi mluvčím a adresátem / příjemcem (přímý kontakt, 

telefonický rozhovor, mediální diskurs); 

5. problematika presupoozic; 

6. inference; 

7. konverzační implikatury; 

8. dodržování /porušování komunikačních principů 

  

 

Mluvčí referuje (odkazuje) k předmětům a jevům mimojazykové skutečnosti (k tzv. 

referentům či předmětům řeči, dále PŘ), a to tak, že je buď pojmenovává výrazy 

deskriptivními – jmény (nejvyšší hora světa, Michalův starší bratr, vysoká škola 

ekonomická ad.) nebo tak, že na ně ukazuje výrazy nedeskriptivními - deiktickými 

slovy, především zájmeny a zájmennými příslovci (já, ty, my, můj, tvůj, jejich, tady, teď, 

tam, tudy, nyní, dnes ad.) 

 

Význam deiktických výrazů je dán vztahem k mluvnímu aktu nebo kontextu, a mimo 

tento komunikační akt nebo kontext nelze určit. Referenční (identifikační) funkci plní 

deiktické výrazy tedy jen v přímém vztahu k účastníkům komunikační situace, k místu a 

okamžiku promluvy.  

 

(1) Měl jsem toho člověka moc rád.  

Identifikovat osobu, ke které referuje výraz „toho člověka“ ve výpovědi (1), nelze bez 

znalosti předchozího kontextu, např.:  

 

     (1´) Pamatujete na pana Drábka, mého učitele houslí? Měl jsem toho člověka moc 

rád.        
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V takovém případě identifikátor deiktické povahy identifikuje předmět (zde osobu) 

odkazem k okolnímu jazykovému kontextu (kontextová deixe, endofora).  

 

1. Endoforická reference anaforická (deiktický výraz odkazuje k předchozímu 

jazykovému kontextu):  

 

Pod příslibem zaměstnání svěřil podnik náročný úklid nové pracovnici, s níž však 

neuzavřel smlouvu. Tato žena se pak nestačila divit nejen výši odměny, ale také tomu, 

že se stálého zaměstnání nedočkala, protože všechna místa uklízeček byla obsazena již z 

dřívějška. (anafora) 

 

[...] pak pocítil v sobě sílu k dobytí celého Polabí a začal vydávat list se jménem 

Polaban. Toto  jméno si nevymyslil on sám. Přišli na ně už roku 1864 v Roudnici, kde 

začali vydávat list téhož jména, který už za půl roku pro nedostatek odběratelů či pro 

směšnost toho jména zanikl. (anafora) 

 

Z vlastní zkušenosti vím , že kaniců ve vodách kolem Floridy podstatně přibývá . Je to 

tím , že konečně asi před deseti lety byla stanovena minimální lovná velikost . < Ta se>  

zvyšovala z původních čtyřiceti centimetrů až na dnešních padesát centimetrů , které 

platí už několik let . Pro ryby to znamená , že se mohou vytřít a možná více než jednou . 

A jejich stavy se výrazně zlepšují . 

 

2. Endoforická reference kataforická (deiktický výraz odkazuje k následujícímu 

kontextu: 

 

 

Když bylo Láďovi asi devět let , dostal naléhavý dopis od mladšího bratrance z Čech . 

Šlo o < toto>  : kluci ve třídě se nemohli dohodnout , jak to vlastně je s těmi Indiány . 

Část jich tvrdila , že doopravdy žádní nejsou a že je to s nimi asi jako s Mikulášem . A 

jiní tvrdili opak . A tak to Honzík rozhodl . Že má bratrance v Americe a že mu napíše a 

zeptá se ho , jak to vlastně je . A tak mu Láďa s velice důležitou tváří odepsal , že tady 

doopravdy < Indiáni jsou>  . Sám , že už jich několik viděl a že " táta chodí s jedním 

napůl ochočeným Indiánem chytat ryby " . 

 

Italům samotným mohly být statistiky ukradené, zahraniční ekonomové ale zkoumali, 

až kousek po kousku odhalili pravdu. Zjistili například toto: velkou část italského 
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obuvního průmyslu zajišťují domácí dělníci, kteří vlastní šicí stroje a kterým se 

neznámo odkud dodává oficiálně neexistující kůže. (katafora) 

 

Lístek je datován " Na cele 267, 28. března 1943 " a obsahuje toto sdělení: "Proto v 

čase, který kradu smrti, píšu tyto poznámky o české literatuře. " (katafora) 

 

Deiktický výraz ale může identifikovat předmět i odkazem k mimojazykové realitě 

(situační deixe, exofora). 

(2) Mně se líbí nejvíc tohle.  

 

Abychom mohli určit referenci výrazů „mně“ a „tenhle“ ve výpovědi (2), musíme být 

svědky promluvy, tj. účastníky komunikačního aktu, vědět, kdo výpověď pronesl a 

registrovat doprovodné gesto (poukázání na jeden konkrétní předmět ze skupiny). 

Nevíme ani, o jaké předměty se jedná: obrazy? auta? loga?       

 

Identifikovat předměty řeči (referovat k nim prostřednictvím jazykových výrazů) lze 

s různou mírou určitosti, která je dána 1. informovaností mluvčího a adresáta, 2. 

záměrem mluvčího (relevantností informací vzhledem k dané komunikační situaci). 

K specifické referenci, tj. k určité identifikaci PŘ (k identifikaci PŘ jako určitých či 

jedinečných) se užívá: 

1. vlastních jmen:  

 

Vlasta měla jet s neznámými muzikanty na půl roku do Švýcarska. 

Hlavní role vytvořili Markéta Hrubešová a Lukáš Vaculík, v dalších rolích uvidíme 

Antonína Procházku, Miroslava Moravce, Bohumilu Dolejšovou a Ladislava 

Lakomého.  

Nejstarší informační středisko je v ulici Na Příkopě. 

 

2. deskriptivních výrazů (obecných jmen samostatných nebo ve spojení 

s determinátorem – adjektivem, zájmenem, číslovkou či restriktivní vztažnou větou) 

 

Moje žena se znala s jeho matkou. 

Takovou bolest ještě nezažil. 

Vidíte tamhle ty dva mizerné lenochy? 
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Můžu se podívat na tu stříkačku, kterou našla uklízečka? 

Vzpomeňte si na ty dva Rusy, co v Paříži těsně před válkou levně vykoupili všechny 

Picassy a Matisse. 

 

3. samostatných deiktických výrazů (ukazovacích zájmen a zájmenných příslovcí), 

případně doprovázených neverbálním gestem. 

 

"Já si ustelu tamhle," kývl hlavou směrem k pohovce. 

 

"Vždyť je tady, " odvětilo děvče s nejklidnějším úsměvem, jaký kdy v životě spatřil." 

Proboha, kde tady?" vyskočil ze židle. "No tadyhle přece, " ukázalo děvče někam do 

vzduchu. "Vy ho nevidíte?" 

 

Myslel jsem si, že nové domy jsou mi protivné, ale tenhle je velice příjemný.  

 

Budeme si hrát na loď, řekla a vystoupila na kámen. Toto je loď, a ty mi dávej rozkazy. 

- Vylez na stožár. - Usmála se, pokrčila rameny, slezla z kamene. Tak na něco jiného, 

pravila.  

 

Pojďte tudy, něco vám ukážu. 

 

K nespecifické referenci, tj. k identifikaci PŘ jako mluvčímu neznámých či 

libovolných se užívá neurčitých zájmen a zájmenných příslovcí s předponou ně- (někdo, 

něco, některý, nějaký, někde, někdy, někudy...) 

 

V tu chvíli se vhrnul do dveří Musil, vystrojen na hory, s lyžemi a holemi na rameni. 

Tak už jedu, hlaholil ve dveřích radostně. Byl tu nějaký pán a hledal vás, řekl jsem 

odměřeně. Nechal vám tady dopis, prý je to důležité. (PŘ mluvčímu neznámý - mluvčí 

příslušnou osobu, která hledala pana Musila, nezná) 

 

"Haló, jdete k volbám? Vyřiďte prosím, že pan Holík by chtěl volit a nedostane se. Ať 

někoho pošlou." (libovolný PŘ - mluvčímu nezáleží na tom, která konkrétní osoba 

přijde) 
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Nedávno jsem někde četl, že si lidé berou na nemoc raději dovolenou, aby nepřišli o 

peníze. Teď, když se podívám na výplatní pásku, tak to plně chápu, ale je to podle mne 

nehorázné. (PŘ neznámý nebo libovolný - mluvčí už buď zapomněl, kde informaci četl, 

nebo ji v dané komunikační situaci nepovažuje za důležitou)   

 

 K identifikaci PŘ jako mluvčímu neznámých se dále užívá neurčitých zájmen 

s formantem (postfixem) -si (kdosi, cosi, kdesi, kamsi, kdysi ad.) a výrazů jakýsi, určitý, 

jeden, jistý, takový... 

 

Rozmáchl se, několikrát zabouchal a nastražil uši. Nahoře práskly dveře a kdosi se 

rozběhl ze schodů.  

Zdrželi se s nočním vrátným, který je nechtěl do nemocnice pustit; předvedl jim 

zdlouhavou nevzrušenou pantomimu za skleněnými dveřmi, pak kamsi zmizel; troje 

postranní dveře byly bezpečně zamčené. 

 

Po bílé louce kolem chalupy pobíhali velcí bílí, tmavě flekatí psi a sníh se snášel v 

bílých závojích na jejich chundelaté ohony, a před chalupou na zápraží stál muž a cosi 

těm psům házel a oni pro to běhali, bořili se v prachovém sněhu a skákali radostí, když 

to, co jim muž hodil, vylovili ze sněhu a přinesli to zpátky. 

 

Blíží se jakási tlustší paní s vlídnou, dobrotivou, usměvavou tváří. 

Šel informovat prezidenta, že jeden policista od Výhybkářů má pro něj důležitá 

odhalení.   

Už skoro zapomenutý případ z ledna loňského roku nám připomněl telefonát jistého 

muže, který nechtěl prozradit své jméno.  

Klient si může za určitý poplatek nechat zablokovat čísla různých zvlášť placených 

služeb, které jsou zpravidla drahé. 

Objevil se tu takový sympatický hoch, že prý se v kapele doslechli, že se v hospodě 

hraje, a jestli by tedy také nemohli. Chlapče, říkám, tady vás nikdo nezná, tady 

neprorazíte. 

 

K identifikaci PŘ jako libovolných se dále užívá neurčitých zájmen s formantem 

(postfixem)  

-koli (kdokoli, cokoli, kdekoli, kamkoli, kdykoli ad.), event. všechen a každý. 
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Bruslí se tady i v červenci a v srpnu, a může přijít kdokoli, jenže loni byl malý zájem.  

Dodnes nevím, jestli to byl větší člověk, nebo větší umělec. S nevšední skromností a 

ochotou za námi přijel prakticky kamkoli. 

"Ono se klidně může stát, že jednou lidi přestanu bavit, a tak jsem s odmítáním opatrný 

- když je možnost, beru všechno, " prohlásil v Magazínu MF Dnes. 

"Učíme děti bruslit zadarmo, ale přijít může každý, protože s námi bruslí i dospělí," 

vysvětluje Musil. 

 

Mluvčí odkazuje buď k jedinečnému předmětu, nebo k obecně chápané třídě předmětů. 

Mluvíme o referenci individuální a generické.  

 

Voda se stává nejvzácnější komoditou a velice ohroženým přírodním zdrojem. OSN 

vydala vážné varování, že její zoufalý nedostatek v 21. století může vést ke stejným 

krveprolitím a válkám, jaké se v minulosti vedly o vzácné kovy a nerosty. (generická 

reference) 

 

Paní Crumpová zavolala z kuchyně: "Voda v čajníku se vám vaří. Půjdete už proboha 

udělat ten čaj?" "Už jdu." Bez dlouhého odměřování hodila do velké stříbrné konvice 

lžičku čaje, odnesla ji do kuchyně a přelila čaj vařící vodou. (individuální reference) 

 

Nedoporučujeme zkoušet obuv bez předchozího přeměření nohy. Klasický způsob - 

tlakem prstu na špičku obuvi zjišťovat velikost nadměrku - často vede k nákupu krátké 

obuvi, neboť děti často reflexně pokrčují prsty. Jak již bylo uvedeno, děti mají sníženou 

hranici citlivosti na tlak a bolest, proto nám nemohou s určitostí potvrdit, že jim obuv 

nepadne. (děti obecně - generická reference) 

 

Večer co večer se vrací pan Buďa pozdě domů, až si je jist, že manželka přinesené jídlo 

už rozdělila a děti mají snědeno. Teprve potom se vrací. Neslyšně vyjde po dřevěných 

schodech a ještě tišeji otevře dveře svého bytu. Děti spí, prázdná taška je na stole, voda 

v hrnci na kamnech už jenom tiše šelestí. (Buďovy děti - individuální reference) 

 

Různé výrazy, které referují k témuž PŘ, nazýváme koreferenční (Hradec Králové; 

město na soutoku Labe a Orlice, Salón republiky, metropole východních Čech). 
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Koreference (vztah mezi jazykovými výrazy s totožnou referencí) se velkou měrou 

podílí na zajištění koheze textu (viz. kap. Koherence a koheze textu) 

 

 

 

 

Při produkci textu, mluveného i psaného, autor vždy počítá s nějakým (konkrétním či 

potenciálním) adresátem a přizpůsobuje mu obsah i formu komunikátu. Na vlastnostech 

adresáta a jeho vztahu k mluvčímu závisí to, o čem text bude a jaké jazykové prostředky 

a textovou kompozici mluvčí zvolí. Mluvčímu obvykle záleží na tom, aby adresát jeho 

projev vnímal (poslouchal či četl) a rozuměl mu, tj. aby adresát chápal význam textu 

tak, jak ho chápe sám mluvčí. Často jde mluvčímu také o to získat adresáta na svou 

stranu, přesvědčit ho, zaujmout, ovlivnit, přimět ho jednat určitým způsobem. Všem 

těmto cílům napomáhají jazykové prostředky, kterými se mluvčí obrací na adresáta, 

dovolává se jeho podpory či souhlasu a vyjadřuje svůj vztah k němu.    

 

Mezi základní kontaktové jazykové prostředky patří pozdrav a oslovení. Pozdrav je 

zdvořilostní řečová formule užívaná při setkání a loučení, slouží k navázání a ukončení 

kontaktu. Pozdravy jsou charakteristické pro mluvené texty, v psané podobě se s nimi 

setkáváme spíše jen ve formě reprodukce řeči, v citacích, v přepisech dialogů a jejich 

stylizacích v umělecké literatuře, v internetových diskusích (chatech), v poslední době 

též v korespondenci, především v e-mailové komunikaci namísto oslovení (není-li si 

autor zprávy jistý, jak vhodně adresáta oslovit, užívá na začátku dopisu namísto 

standardního oslovení formálního pozdravu dobrý den). Volba pozdravu závisí na typu 

komunikační situace (formálnosti/neformálnosti) a vztahu mezi komunikanty (přátelské, 

rodinné či pracovní vztahy, generační vztahy, sympatie/antipatie, momentální vztahová 

situace, tj. soulad/konflikt, ad.). Prostřednictvím pozdravu (volbou jazykové formy i 

jeho fonetickou realizací - výslovností, intonací, barvou hlasu, event. doprovodnými 

neverbálními prostředky - úsměvem, máváním, pohybem hlavy, podáním ruky) dává 

mluvčí najevo svůj vztah ke komunikačnímu partnerovi a své aktuální psychické 

rozpoložení, na čemž závisí ochota a chuť komunikovat a míra úsilí pozitivní 

komunikaci udržet.  

Nejužívanějšími neformálními, přátelskýmí pozdravy jsou ahoj, čau, nazdar, a 

jejich formální obměny (ahojda, čauky, nazdárek ad.). Užívají je lidé, kteří se dobře 
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znají a jejichž blízký vztah se odráží i v tykání (především příbuzní, přátelé a kamarádi), 

a dále děti a mladí lidé nezávisle na tom, zda se znají, nebo ne. Neformální pozdravy 

užívají též dospělí ve vztahu k (známým i neznámým) dětem. Repertoár neformálních 

pozdravů je velmi bohatý a otevřený, neustále vznikají nové typy a varianty, podléhající 

módním trendům, především v komunikaci mladé generace.   

Nejčastějšími formálními pozdravy užívanými vzájemně neznámými osobami 

nebo osobami sice známými, ale zachovávajícími si formální odstup 

(nadřízení/podřízení, poskytovatelé služeb/klienti, lékaři/pacienti, učitelé/studenti, 

kolegové, sousedi ad.) jsou dobrý den a nashledanou jakožto pozdravy univerzální a 

dobré ráno, dobré jitro, dobré odpoledne, dobrý večer, dobrou noc jakožto pozdravy 

specifické pro určité části dne. Pozdravy nashledanou a dobrou noc se užívají výhradně 

při loučení (nashledanou je vzhledem k denní době neutrální, dobrou noc je omezeno 

na loučení v pozdních večerních hodinách). Méně často se užívají pozdravy sbohem 

nebo buď(te) zdráv. Jen ojediněle se dnes setkáme s tradičními pozdravy má úcta, 

pozdrav panbůh, rukulíbám, užívanými buď příslušníky nejstarší generace mluvčích, 

nebo naopak (v přátelské komunikaci, a to ve službách ironie, originality a humoru) 

příslušníky nejmladší generace.     

 

Oslovení se objevuje zpravidla na počátku textu, v mluvených textech často ve spojení 

s pozdravem, může se však vyskytnout (a to i několikrát) i v průběhu textu. Oslovení, 

podobně jako pozdrav, odráží jak typ komunikační situace, tak vzájemný vztah mezi 

mluvčím a adresátem. Základní formou oslovení v češtině je vokativ, 5. pád substantiv 

(Martine, holčičko, dědo, paní doktorko, pane Holmane), vedle něj se někdy (v obecné 

češtině běžně) užívá i tvarů 1. pádu (holka zlatá, pane Holec, pane mistr).  

Vokativem mluvčí komunikačního partnera oslovuje, navazuje komunikační kontakt 

(Moniko; Milá teto; pane řediteli...), někdy ale zároveň i hodnotí, tj. vyjadřuje svůj 

postoj k osobě adresáta obecně nebo se vyjadřuje k jeho momentálnímu stavu, chování 

či jednání (ty siláku, šikulko, miláčku, srabe, čuně jedno, potvoro zatracená...).   

 

Kontaktovou funkci mívá též tzv. dativ sdílnosti (etický dativ). Jedná se o tvary 3. pádu 

osobních zájmen 1. a 2. osoby v sg. a pl.: mi, nám, ti, vám. Je to volný, nevazebný pád, 

jehož užití je motivováno čistě pragmaticky (nikoli syntakticky, tzn. pád není určen ani 

předložkou, ani valencí slovesa či přídavného jména). Dativ sdílnosti má povahu 

částice, nemá větněčlenskou funkci. Vyjadřuje (má vyvolat) osobní zájem mluvčího 
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(adresáta). Kontaktovou funkci má dativní forma především zájmen ty a vy, kterými 

mluvčí referuje bezprostředně ke komunikačnímu partnerovi, adresátovi textu, a 

zájmena my, které zahrnuje jak mluvčího, tak adresáta/y textu. Funkcí výrazů ti, vám, 

nám je jednak navázat a udržet kontakt mezi mluvčím a adresátem, jednak zapojit 

komunikačního partnera explicitně do výpovědi a textu, vyvolat v něm pocit, že je 

součástí sdělovaného, a tím posílit jeho zainteresovanost. 

 

A jednou vám takhle v létě sedím na terase a piju kafe, když mi zazvoní telefon a ve 

sluchátku mi nabízí Roman Holý duet s Bártou na nové desce J. A. R.! 

Božínku, to vám bylo vyptávání! To bylo vysvětlování! 

Já byla s našima u moře, v Jugoslávii, to ti bylo bezva. Voda byla průhledná, žes viděl 

až na dno, fakt. 

Já ti mám od zimy takové bolesti, že někdy zrovna skřípám zuby. 

Aniž jsme se nadáli, končí nám rok 2004. Každý ho hodnotí jinak, někdo radostně, jiný 

smutně. 

Počkej, půjdeme radši s tebou, abys nám na schodech nezakopl, staral se muž. 

 

Navázat a udržet kontakt mezi mluvčím a adresátem je také hlavní funkcí některých tzv. 

„přívětných výrazů“. Jedná se o výrazy, které stojí mimo základní syntaktickou 

strukturu a jsou k ní volně, asyntakticky připojené: víš, chápeš, rozumíš, viď, no ne, že 

ano, že jo, co, no řekni, jo, dobře, platí, OK, co myslíš, co říkáš, nebo ne, nemám 

pravdu, ad. 

 

Tebe přece nikdy nebavilo být doma a žít v Anglii, no ne? (SYN2005) 

Začal mi kázat - a já mu na to nemohl nic říct, protože byl tak zatraceně starý, chápeš? 

A vím, že se ty líbíš jí. Jenže ty se bojíš, viď? 

Těžko pochopitelné pro člověka, který vyrostl v Evropě, že ano? 

I když nemáme žádný důkaz, rozhodně to tak vypadá, nemám pravdu? 

Nebudem z toho dělat žádnou vědu, že? 

 

Přívětnými výrazy kontaktového typu mluvčí žádá buď potvrzení své teze a vyjádření 

podpory ze strany komunikačního partnera, nebo realizaci zpětné vazby a doklad 

komunikačního souladu (tj. že adresát vnímá řeč mluvčího a rozumí jí). Velmi často je 

proto adekvátní partnerovou reakcí prostý souhlas vyjádřený přitakací partikulí (ano, jo, 
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no, nojo, tak tak, jistě, jasně), hezitačním zvukem (hm) či pouze neverbálně (kývání 

hlavou, úsměv, gesto). V textech dialogických však takové ověřovací otázky fungují 

často jako impuls či příležitost k výměně komunikačních rolí (dosud pasivní posluchač 

se stává aktivním mluvčím a naopak). 

 

Pragmatické presupozice 

Pragmatickými presupozicemi rozumíme soubor situačně relevantních faktorů a 

předpokladů, které by měl mluvčí respektovat, aby byl jeho text komunikačně úspěšný : 

aby byl pro čtenáře / posluchače přijatelný a aby mu bylo porozuměno.  

 

Presupozicí oznámení je fakt, že adresát příslušnou informaci nezná. 

Máte dvě krásné, zdravé děti, hodnou ženu, dobrou práci...  – uklidňování, 

povzbuzování, dodávání optimismu 

Bude ti čtyřicet. – nabádání k něčemu (usadit se, oženit se, chovat se dospěle, mít děti, 

oblékat se méně nápadně, umírnit se v něčem, přestat dělat vylomeniny...) 

 

Měj se hezky. Brzo se uzdrav.  – přání, nikoli výzvy (Presupozicí výzvy je totiž to, že je 

adresát schopen vykonat to, k čemu je vyzván) 

 

Slabikáři, neválej se na podlaze, budeš špinavej. – výzva nikoli pro slabikář, ale pro dítě 

(žáka)   

 

Presupozicí otázky je to, že mluvčí, který se ptá, odpověď nezná. Pokud se ptá a 

odpověď zná, pak jde o otázky zkušební. A naopak, presupozicí zkušební otázky je, že 

tazatel odpověď zná (jinak by nemohl ověřit její správnost).  

Jaké je hlavní město Venezuely? – Caracas. 

Kdo napsal Směšné lásky? – Milan Kundera. 

Jak vypadá symbol mezinárodního olympijského výboru? – Pět barevných spojených 

kruhů. 

 

Ty už jsi tady? - ÚDIV 

Ty už zase koukáš na televizi? – ÚDIV nebo VÝTKA 
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K pragmatickým presupozicím patří i komunikační normy závazné v dané společnosti 

pro různé komunikační situace: 

 

Dobrý den, pane profesore, mohla bych vás požádat o zapsání zápočtu do indexu? 

X  

Ahoj, jdu si pro zápočet. 

 

Pragmatickou presupozicí výpovědi Ahoj, jak se máš? je skutečnost, že adresát a mluvčí 

mají přátelský, důvěrný vztah a tykají si.   

 

 

Inference 

Inference jsou psychické procesy, které umožňují člověku zařadit texty (stejně jako jiné 

vnímané jevy) do kontextu jeho vlastních znalostí o světě.  

Jsou to procesy usuzování, vyvozování nových informací z informací známých, 

domýšlení, propojování informací. Díky inferencím mluvčí vyrozumí z textu i to, co 

v něm není explicitně vyjádřeno, co je přítomno jen implicitně. Inference umožňují 

porozumět i nejednoznačným formulacím, náznakům, obrazným vyjádřením, 

hypertextovým odkazům, pochopit komunikační záměr mluvčího. Díky inferencím 

vnímáme i nekohezní texty jako koherentní. (Srov. Encyklopedický slovník češtiny) 

 

Dáš si pizzu? Teď jsem snědla dva krajíce chleba.  

Chutnalo vám? Nic tak dobrého jsem snad v životě nejedl. 

Začalo pršet. Naštěstí měl v kapse igelitovou tašku.  

 

Tzv. implicitní inference jsou neuvědomělé, bezděčné, velmi rychlé a umožňují vnímat 

text jako koherentní. Tzv. explicitní inference jsou naopak vědomé, vyžadují čas a úsilí, 

čtenář / posluchač musí přemýšlet, aby porozuměl nejednoznačným formulacím, 

náznakům, složitým implicitním vztahům apod.  

 

Jindy se rozlišují tzv. přemosťovací a elaborativní inference. Přemosťovací jsou 

nezbytné pro pochopení textu (jsou blízké implicitním), zatímco eleborativní vytváříme 

jakoby „navíc“ (při čtení knihy vidíme běžet film – při zhlédnutí fílmové podoby 

vidíme rozdíl mezi našemi a cizími představami).  
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Někdy se hovoří přímo o pragmatických inferencích:  

Zavřela kufr, popadla klíčky od auta, vklouzla do kozaček, bundu si přehodila přes ruku 

a vyběhla z bytu. – někam cestuje, spěchá, pojede autem, bude řídit, je zima  

   

Další oblastí pragmatické interpretace textu jsou komunikační principy a s tím 

související konverzační implikatury.  

 

Základem účelného, efektivního a kooperativního užívání jazyka jsou obecná pravidla, 

tzv. konverzační maximy (maximy kooperačního principu), které řídí komunikační 

(verbální) chování mluvčích, tedy určují, jakým způsobem by měli mluvčí postupovat, 

aby byla jejich komunikace maximálně účinná a kooperativní (lze hovořit též o 

komunikačních či situačních normách, normách verbálního chování aj.) Tyto zásady se 

týkají čtyř kategorií, a to kvantity, kvality, relevance a způsobu.   

      1.Maxima kvantity říká: Sdělte právě tolik informací, kolik je v dané komunikační 

situaci třeba.  (Nebuďte mnohomluvní ani nic nezamlčujte.)  

      2. Maxima kvality říká: Říkejte pravdu. (Neříkejte to, co podle vás není pravdivé 

nebo pro co nemáte důkazy.)  

      3. Maxima relevance říká: Mluvte k věci. (Neříkejte nic, co s tématem nesouvisí, 

neodbíhejte od tématu.)  

      4. Maxima způsobu říká: Mluvte srozumitelně, jednoznačně a přesně. (Nebuďte 

vágní, vyhněte se dvojznačnostem.)  

 

Ve velmi obecném smyslu jsou tyto principy aplikovatelné i na jiné, neřečové aspekty 

lidského jednání. Požádáme-li někoho, aby koupil šest rohlíků, předpokládáme, že 

koupí právě šest, a nikoli deset nebo dva. Jinými slovy, předpokládáme, že dodrží 

maximu kvantity, stejně jako, vzneseme-li dotaz, očekáváme, že se nám dostane právě 

takového množství informací, které položenou otázkou žádáme: ani více, ani méně.   

 

Kooperační princip a jednotlivé maximy tohoto principu formuloval v rámci své 

konverzační logiky, ve studii nazvané Logic and Conversation Paul Grice (1975). P. Grice 

je přesvědčen o tom, že obecně přijímaný předpoklad existence výrazných divergencí 

mezi formálními prostředky jazyka filozofické logiky (negace, konjunkce, disjunkce, 
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implikace, kvantifikátory apod.) a tím, co je považováno za jejich analogické protějšky 

v přirozeném jazyce, je v zásadě chybný, a tato chyba že je důsledkem nedostatečného 

zkoumání podmínek řídících konverzaci.  

Ve studii nazvané Logic and Conversation (1975) věnoval proto pozornost právě obecným 

pravidlům konverzace a formuloval maximy tzv. kooperačního principu. Hovoří i o tzv. 

konverzačních implikaturách. Pojem konverzační implikatura chápe Grice jako proces, při 

kterém příjemce promluvy vyvozuje (na základě jejího doslovného, konvenčního 

významu a s ohledem na jazykový a zvláště pak situační kontext) její skutečný, 

intendovaný význam. Podstata konverzačních implikatur tedy spočívá v tom, že výpověď, 

která je na rovině doslovného významu jistým způsobem defektní (tzn. vzhledem k 

danému kontextu irelevantní, nepravdivá, nedostatečně nebo naopak příliš informativní 

apod.), je recipientem reinterpretována tak, aby vyhovovala principu kooperace, tedy aby 

splňovala požadavky kooperačního chování. Příjemce totiž zpravidla předpokládá, že 

mluvčí chce jednat kooperativně (a nikoli konfliktně), a s ohledem na tento elementární 

předpoklad přistupuje k interpretaci každé partnerovy promluvy. Pro jakékoli porušení 

kooperačního principu na úrovni doslovného významu se příjemce snaží nalézt jisté 

ospravedlnění, a to tak, že odhalí aktuální uplatnění nějakého jiného principu, než je 

princip kooperace. S ohledem na takový princip, komunikačně nadřazený principu 

kooperace, může recipient interpretovat implikovaný význam promluvy.  

  

Takovými dalšími komunikačními principy, v jejichž duchu se konverzační maximy v 

řeči běžně porušují, jsou například:  

princip metafory 

princip hyperboly 

princip ironie 

princip zdvořilosti 

princip ekonomizace řeči 
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Takové řečové akty, jejichž smysl nebo ilokuci adresát vyvozuje podle pravidel 

implikatur, se nazývají nepřímé mluvní akty. Mluvčí vyvozuje to, co je ve významu 

(smyslu) řečeného zahrnuto, což je však vyjádřeno jen implicitně, nikoli výslovně. 

   

1. princip metafory (Máte sametové ruce) a princip hyperboly (Znám ji snad milión 

let) – před miliónem let tady žil Homo erectus.  

Výklad metafor na pozadí teorie mluvních aktů vychází z toho, že pojmová 

inkompatibilita, neslučitelnost pojmů dvou výrazů (resp. výrazu v daném kontextu 

užitého a v daném kontextu očekávatelného) na úrovni doslovně řečeného (na úrovni 

doslovného významu), resp. nepravdivost na úrovni větného významu startuje 

konverzační implikaturu, při níž adresát vychází z toho, že mluvčí chce i přes tuto dílčí 

„poruchu“ či defekt kooperovat a kooperační maximu porušuje jen proto, aby dal signál 

k jiné, nevlastní interpretaci významu daného výrazu. Podle Searla je metafora 

speciálním případem disociace doslovného významu lexému (shodného s jeho 

významem systémovým) a významu promluvového, intendovaného. 

 

2. princip ironie (No to mám tedy radost!) 

K disociaci doslovného (konvenčního) a intendovaného (zamýšleného) významu 

dochází také při ironii. Intendovaný význam je opakem doslovného. Tento protiklad má 

být (na rozdíl od lži) identifikován, a je proto signalizován. Signály ironie spatřujeme v 

„jazykovém defektu“, který upozorňuje na „defektnost doslovného významu“: užité 

jazykové prostředky jsou v protikladu k očekávanému hodnocení situace, např. 

evaluační predikátory: Dítě rozlije šťávu na podlahu – „To je výborné, já hrozně ráda 

vytírám podlahu“ nebo jsou jazykové prostředky ve vzájemném napětí či protikladu: 

Vždyť už jsem ji dlouho nevytírala. Naposledy dneska ráno, odpoledne ještě ani jednou.  

Svou roli hrají také deiktory (to...) a částice (teda, opravdu, vážně...): To mám teda  

opravdu radost; a samozřejmě intonace a barva hlasu. 

 

A teď, když mě omluvíte , pánové , vrátím se k svému koňaku - velká škoda, že se 

nechcete ke mně přidat. Je opravdu výborný. Tak dobrou noc, chlapci. Přijďte se zase 

na mě někdy podívat. Stavte se tu, kdykoli budete mít  povolení k domovní prohlídce." 
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3. princip zdvořilosti, který lze podobně jako princip kooperace popsat také jako 

soubor zdvořilostních maxim.  

 

a) maxima taktu a velkorysosti říká: Minimalizujte nároky vůči komunikačnímu 

partnerovi, maximalizujte jeho výhody (a naopak zvyšte nároky na sebe sama a potlačte 

své vlastní výhody). Replika V neděli ti zavolám a domluvíme se je vnímána jako 

zdvořilejší než replika V neděli mi zavolej a domluvíme se, protože jí mluvčí klade nižší 

nároky na adresáta. 

b) maxima uznání a skromnosti říká: Minimalizujte nedostatky komunikačního 

partnera, maximalizujte jeho přednosti (a naopak své vlastní nedostatky zdůrazněte a 

své přednosti potlačte). Replika Nevyhrál jste, ale vaše vystoupení určitě nebylo horší 

než moje je vnímáno jako zdvořilejší než replika Vaše vystoupení určitě nebylo horší 

než moje, ale nevyhrál jste, protože v koncové, tj. akcentované části repliky uvádí 

mluvčí pozitivní okolnost.     

 

Zdvořilost se týká vztahu mezi komunikačními partnery, zpravidla mezi mluvčím a 

adresátem, často však mluvčí vyjadřuje zdvořilost také vzhledem ke třetí osobě.  

 

Komentuje-li mluvčí kupříkladu určitý politický postup, který sám vnímá negativně, 

slovy Pan předseda jednal tak, jak uznal v dané situaci za vhodné, vědomě odhlíží od 

negativních rysů dané politiky. Neřekne přímo ´Pan premiér jednal ukvapeně, 

nerozumně, zbrkle, hloupě, nediplomaticky´, ačkoli je přesvědčen o tom, že tomu tak 

bylo. Tak respektuje jednu stránku maximy uznání, totiž minimalizujte nedostatky 

druhých. Protože však zároveň neuspokojuje druhou stránku této zdvořilostní maximy, 

totiž ´maximalizujte přednosti druhých´, je výpověď přesto vnímána spíše jako 

negativní kritika, avšak zdvořilá. Jedním z předpokladů pozitivní komunikace je totiž 

fakt, že pokud mluvčí může upřímně vyjádřit pozitivní vztah, udělá to. Nedostatek 

pozitivního tak zpravidla implikuje negativní.  

 

Příklad komunikační situace, kdy je maxima kvantity porušena ve jménu dodržení 

maximy uznání, uvádí P. Grice
5
: 

                                                 
5
 GRICE, P.: Logic and Conversation. In: Syntax and Semantics. Vol. 3 - Speech Acts. New York, San 

Francisco, London 1975, s. 52. 



 

 

 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 92 

´A´ píše posudek na svého studenta ´X´, ucházejícího se o místo v oboru filozofie, a jeho 

hodnocení zní:  

Vážený pane, pan X výborně ovládá angličtinu a jeho účast na seminářích byla 

pravidelná. S pozdravem, atd.“  

Mluvčí ´A´ musí vědět o ´X´ víc, než co napsal, neboť ´X´ je jeho student, a musí také 

vědět, že je od něj požadováno více informací, než které sdělil. Tím, co napsal, proto 

implikuje ´A´ to, co se výslovně napsat zdráhá, totiž, že ´X´ není příliš dobrý ve filozofii. 

V tomto smyslu může být v určitých situacích i užití FT motivováno mimo jiné snahou o 

zdvořilou promluvu vzhledem ke třetí osobě, k osobě, o které se mluví. Pokud mluvčí 

odpoví na otázku ´Co si myslíte o rozhodnutí pana předsedy?´ tautologií Pan předseda 

rozhodl, jak rozhodl, jde (i když pouze zčásti) o zachování maximy uznání vzhledem 

k osobě pana předsedy.  

 

Maxima kvantity je porušena i v případě, použije-li mluvčí jako součást únikové 

komunikační strategie odpověď ´nevím´, přestože má požadovanou informaci 

k dispozici. Princip zdvořilosti však v takovém případě porušen být nemusí, stejně jako 

v situaci, kdy se tázaný omluví, že odpovědět nemůže nebo nesmí, event. uvede i 

důvody, proč informaci odmítá sdělit.  

Na tomto místě je však také nutné připomenout, že ne vždy je tautologie 

projevem nevůle komunikovat a sdělit žádanou informaci. Někdy může být pouze 

vyjádřením toho, že mluvčí danou věc nevnímá jako důležitou, event. že je ochotný 

přizpůsobit se. Odpoví-li mluvčí na otázku Co chceš dnes k večeři? slovy Co uvaříš, to 

uvaříš, může tím chtít dát najevo pouze to, že nemá žádné speciální přání a nechává 

rozhodnutí na tazateli. Paradoxně může být taková výpověď přímo projevem 

zdvořilosti vzhledem k osobě, která otázku položila. Mluvčí totiž odpovědí Co uvaříš, 

to uvaříš minimalizuje nároky na  komunikačního partnera (ten má absolutní volnost a 

může zvolit alternativu nejjednodušší, nejsnazší, alternativu, která mu bude činit 

nejmenší obtíže, která bude vyžadovat nejmenší míru úsilí), a naopak maximalizuje 

nároky na svou vlastní osobu (zavazuje se k tomu, že přijme i to, co nemá rád nebo na 

co právě nebude mít chuť), maximalizuje prospěch a výhody partnera a minimalizuje 

prospěch a výhody vlastní. Řídí se tak po všech stránkách leechovskou maximou taktu 

(tact maxim), která říká: "Minimize cost to other; maximize benefit to other" a maximou 
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velkorysosti (generosity maxim), která říká: "Minimize benefit to self; maximize benefit 

to other" 
6
. 

 

V lingvistice se zdvořilost chápe jako uplatnění jazykových (lexikálních a 

gramatických) prostředků, kterými mluvčí vyjadřuje úctu vůči svému komunikačnímu 

partnerovi.  

 

a) Konvencionalizované řečové formule (oslovení, pozdrav, omluva, poděkování, 

přání ad.) 

b) Nepřímé vyjádření komunikační funkce výpovědi  

Příkaz realizovaný indirektně je zdvořilejší než jeho přímá indikace imperativem. Proto 

místo přímého rozkazu s imperativní formou slovesa (Podržte mi to!) užije mluvčí ve 

zdvořilém projevu zpravidla nepřímou otázkovou formu s kondicionálem (Podržel byste 

mi to?).  

Podobně výpovědi Musím se vám omluvit; Chtěl bych vám moc poděkovat; Rád bych 

vám vyjádřil svůj obdiv neavizují, co bude následovat, ale samy už jsou omluvou, 

poděkováním a vyjádřením obdivu. 

 

Vážená redakce časopisu Lidé a Země! Rád bych vám poděkoval za krásný a čtivý 

časopis. Nejvíce mě zajímají články z Asie, proto bych uvítal jejich častější výskyt. Již 

dlouho se například nepsalo nic o Číně. 

 

Jsem jedna z velmi spokojených účastnic zahraničního zájezdu pořádaného nedělním 

Bleskem a CK Med tour. Ráda bych vám  poděkovala za výbornou organizaci celého 

zájezdu. Myslím, že jste udělali pro osamělé cestovatele, co jste mohli, a byl to skutečně 

výborný nápad, který by se měl opakovat. 

 

 c) Modální slovesa a modální částice (Mohl byste mi to prosím podržet? – Byl byste 

tak laskav a podržel mi to? - Mohla bych vás poprosit, abyste mi to tady podržel?) 

 

Po utkání jsme si chtěli prohlédnout vestibul, přečíst si pozoruhodný vzkaz Aleše 

Hušáka, který tu visí na kamenné desce těsně u vchodu, ale pořadatel nás vykázal: 

                                                 
6
 LEECH, G.N.: Principles of Pragmatics, London, New York 1983, s. 136. 
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"Mohl bych vás poprosit, abyste odešli?" Sazka Aréna je možná nejmodernějším a 

nejluxusnějším stánkem v Evropě, to ale před řadovým návštěvníkem zůstane ukryto. 

 

Peníze mám tady, v nejspodnějším albu. Tamhle na polici. Podal byste mi je, prosím? 

 

Minulý týden se ujala funkce ředitelky Jana Omar, vítězka výběrového řízení 

vypsaného městem. Zeptali jsme se jí na plány a změny, které může veřejnost v činnosti 

této instituce očekávat.  Mohla byste čtenářům něco říci o sobě? Pocházím ze Šlapanic a 

nyní žiji v Brně. Vystudovala jsem obor historie a dějiny umění spolu se dvěma 

semestry archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Nicméně už 

v průběhu studií mne zaujal obor public relations. 

 

Když jsme se sešli před začátkem našeho prvního besedování přede dveřmi místnosti, 

vyhrazené nám namísto šatny, naklonil se ke mně a zeptal se, zda mám hodinky. 

Hodinky jsem měl. "A mohu vás o něco požádat? Byl byste tak laskav, postál dvě 

minuty u těch dveří a nevpustil nikoho dovnitř ? " " Samozřejmě, " povídám." 

 

d) Litotes, tj. zmírnění výrazu negací jeho protikladu (Není příliš chytrá; To nebyl 

nejlepší nápad.)  

 

Aniž by mě poctila slovem, vytáhla zrzavě se lesknoucí, kaštanově hnědou paruku se 

střapatou ofinou a podala mi ji. Moje přítelkyně tiše zasténala. Zkusila jsem si i tento 

nádherný kus. Vypadal jsem prostě nepopsatelně. "Vidíte přece , že dáma už není 

nejmladší," pokusila se teď zasáhnout má přítelkyně," nemohla byste jí nabídnout něco 

vhodnějšího?" "Můžu nabídnout jen to, co mám," zněla ledová odpověď. "A také jen v 

cenové relaci, uvedené na předpisu." 

 

Zmínil jsem se naší staré dobré Alexandře o tom, že instalatér, kterýho jsem si najal, 

není nejsvižnější, a ukázalo se, že je to její nejlepší přítel.  

 

e) Eufemistické parafráze (Máte ještě rezervy místo Pracujete málo; Má nadváhu 

místo Je tlustá) 
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Výjimečným hostem výjimečného večera se stal legendární James Bond, skotský herec 

Sean Connery. Ten u nás už několikátý měsíc natáčí film "Klub mimořádných 

gentlemanů" a Amadeem si pouze zpestřil volnou chvíli. Z akce odcházel "společensky 

unavený", údajně dvěma láhvemi šampaňského, které měl prý zkonzumovat úplně sám. 

 

f) Elativ, tj. absolutní, nepravý komparativ bez významového rysu stupňování (Starším 

ženám, jako jste vy, doporučuji spíše světlejší odstíny; Byl to sympaťák, i když silnější.) 

 

Také silnější ženy se mohou elegantně oblékat. Již několikrát jsem se o tom přesvědčila 

v prodějně PoDny ve Školní ulici v Prostějově (u Národního domu), kam chodím 

nakupovat dárky pro svoji  korpulentnější tchyni. Zkratka původně znamenající 

podzimní dny - tedy sortiment zboží pro silnější zákaznice spíše dřívějšího data 

narození - však už dávno neplatí. (SYN2000)  

Sedl jsem si vedle Verunky. Jako loni. Verunka je trochu pomalejší, ale hodné a dobře 

rostlé děvče.  (SYN2009pub). 

 

g) Deminutiva (Budeme to muset maličko opravit; Mohla bych vás na chviličku 

vyrušit?)  

 

Ve 13. minutě hrál Děčín přesilovku, obránce Černý ale udělal chybičku a hostující 

Mach svůj sólový nájezd zakončil precizním blafákem - 0:1. (SYN2009pub) 

 

"Vždyť o nic nejde, "řekl a vytočil číslo. Zvedla to žena. V pozadí plakalo dítě a hrálo 

rádio. "Amy ?", řekl Laird. "Ano?" Žena sotva popadala dech. Laird se připitomněle 

usmál. "Poslyš - hádej, kdo volá? Tady Eddie Laird" "Kdo?" "Eddie Laird - Eddie!" 

"Můžete momentík počkat, prosím?" řekla Amy. "Dítě mi tu ječí jako na lesy, mám 

puštěné rádio a v troubě peču sušenky, které musím vytáhnout. Neslyším vlastního 

slova. Počkáte chvilku?" "Jasně." 

 

Jednotlivé jazykové prostředky se v textech vzájemně kombinují: Na chvíli mě omluvte. 

- Mohl byste mě prosím na chviličku omluvit? – modální sloveso, kondicionál, 

deminutivum, nepřímá signalizace KF výpovědi (otázková forma) 
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 Otázky a cvičení 

 

Cv. 1: Proveďte pragmatickou analýzu následujících replikových dvojic.  

  

A: Jdu na kafe. Jdeš taky?                                                                    

B: Teď jsem ho dopila.                                                                           

 

A: Proč jsi mu nepomohla?                                                                   

B: Copak jsem mohla, když jsem měla službu až do devíti?            

 

A: Nemohla bys mi půjčit pět tisíc? 

B: Copak kradu? 

 

A: Chceš tam jít?                                                        

B: A ty?           

 

A: Tak se měj hezky. 

B: Ty taky a užij si to.  

 

A: Proboha, že já na to zapomněl? 

B: No tak to ti pěkně děkuju.   

 

A: Ten test dneska nemůžu napsat. 
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B:  Učil ses to celou noc. 

 

A: Bojíš se? 

B: A čeho, prosím tě?  

 

 

Cv. 2:  

Zamyslete se nad vztahem syntaktické formy a komunikační funkce následujících 

výpovědí.  

 

1. Já ti dám malovat po zdi!   

2. Co bys řekl grilovanému platýsu s jemně opečenou slaninou?  

3. No to mě podrž!    

4. Řízneš se.    

5. Jak to se mnou mluvíš? 

 

 


