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Abstrakt (česky): 

Ústředním tématem předkládané práce je konkurence vybraných lexikálněsémantických 

alternací, konkrétně alternací lokativních. Úvodní kapitoly první části se věnují jejich vymezení 

a uchopení v teoretických rámcích funkčního generativního popisu a konstrukční gramatiky, 

na něž tento text navazuje. Následující oddíly jsou zaměřeny na specifikaci povahy 

jednotlivých alternujících konstrukcí, jejich konkurenci a sémantická omezení sloves, která 

do vztahu lokativní alternace vstupují. Druhou, ústřední část práce představuje korpusový 

výzkum, založený na kvalitativní a kvantitativní analýze vybraného vzorku sloves (cpát, balit, 

nakládat, napouštět, nalévat a plnit). Soustředí se zejména kolem otázky distribuce obou typů 

konstrukcí a alternačního potenciálu jednotlivých sloves. Potvrzuje některé hypotézy týkající 

se pronominality, čísla a gramatické komplexnosti valenčních doplnění a zároveň obohacuje 

dosavadní obraz českých lokativních alternací o nové dílčí poznatky. Nastiňuje rovněž 

možnosti dosud nepříliš známé kolostrukční analýzy. 

 

  

 

 

 

Abstract (in English): 

Focal point of presented thesis is concurence of certain lexico-semantic alternations, more 

specifically of the locative ones. Opening chapters deal with their definition and conception 

in theoretical frames of FGP and CxG. Following passages concentrate on specification 

of alternating contructions, their concurence and semantical restriction of alternating verbs. The 

second, core chapter of the thesis presents a corpus-based, quantitative and qualitative study 

of several Czech alternating verbs (cpát, balit, nakládat, napouštět, nalévat and plnit). It deals 

mainly with the question of distrubition of each construction and alternation capacity 

of aforementioned verbs. It verificates some hypotheses concerning pronominality, number and 

grammatical complexity of arguments. At the same time it aspires to bring a few new points 

and perspectives into Czech locative alternation discourse.  
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1. Úvod 

Předmětem této diplomové práce jsou vybrané alternující lexikálněsémantických konstrukce, 

reprezentované typem nakládat zboží (do auta) – nakládat auto (zbožím). Terminologické 

označení těchto alternací se v závislosti na době a konkrétním lingvistickém přístupu různí a 

nabývá velmi široké škály podob. Zatímco tradiční český diskurz (viz např. Daneš 1985, PMČ, 

SČ) spojuje tuto problematiku zejména s pojmy nerodová hierarchizace a objektová diateze,1 

některé nedávné výzkumy prováděné v rámci funkčního generativního popisu (Kettnerová – 

Lopatková 2013) využívají v návaznosti na zahraniční teoretické zdroje termínu lokativní 

alternace (jakožto součásti šířeji vymezených alternací lexikalizovaných)2 nebo lokativní 

konverze (Kettnerová 2014). Konstrukční gramatika v pojetí A. Goldbergové (1995) zkoumaný 

typ alternací dále lexikálně specifikuje a hovoří o tzv. load/spray alternation.3 Kognitivní 

perspektivu pak do problematiky vnáší nizozemská lingvistka J. Sweepová (2012), na jejíž 

metonymické objektové změny (metonymic object changes) navazuje v poslední české studii 

pojmem metonymické alternace M. Vokáčová (2014).  

Pro účely tohoto textu se vzhledem k jeho teoretickému pozadí i současnému 

bohemistickému diskurzu přikláníme na úrovni obecné k označení lexikálněsémantické 

alternace, na úrovni konkrétnější k alternacím lokativním; k jednotlivým alternujícím 

konstrukcím pak v souladu s prací M. Vokáčové odkazujeme jako k variantám metonymickým 

a nemetonymickým.4 Teoretickým východiskem předkládaného výzkumu je zejména přístup 

konstrukčně gramatický (Goldberg 1995 a 2006, Iwata 2005) a popis alternací rozvinutý 

v rámci funkčního generativního popisu (Kettnerová 2011 a 2014). Hlubšími souvislostmi a 

srovnáním některých aspektů jednotlivých přístupů se budeme zaobírat v oddílech 2.2 až 2.5. 

V rámci dosavadních výzkumů a popisů lexikálních alternací lze rozlišit mnoho 

rozdílných perspektiv a s nimi souvisejících otázek. Jaký je významový rozdíl mezi 

                                                
1 V obměněné podobě lokativní diateze, popř. lokativní sémantická diateze můžeme toto pojetí nalézt rovněž 

v práci italské bohemistky A. M. Perissutti (2007) či ve studiích V. Kettnerové (2011). U posledně zmíněné lze 

pozorovat zajímavý terminologický posun od původního diatetického pojetí k pozdějšímu variování mezi pojmy 

lokativní alternace a lokativní konverze. V hesle věnovaném diatezi o daném jevu pojednává rovněž P. Karlík 

v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (2017); zmiňuje zde však i diskutabilnost tohoto zařazení a 
připomíná možnost přisoudit daný jev alternaci valenčních rámců, prosazovanou např. Mluvnicí současné 

češtiny 2 (2014). 
2 Jmenovitě se odkazují zejména na americkou lingvistku B. Levinovou (Kettnerová – Lopatková 2013: 31), 

srov. Levin 1993; se stejným termínem pracují i některé novější studie konstrukčně gramatické (např. Iwata 

2005). O alternacích (resp. case alternation) hovoří v českém kontextu rovněž M. Friedová (2005). 
3 K zpochybnění konceptu alternace v pozdějších pracích A. Goldbergové srov. odd. 2.5. 
4 Za nemetonymickou variantu považuji takové konstrukce, v nichž je v prominentní pozici přímého objektu 

profilován participant se sémantickou rolí Obsah (Naložili zboží na vůz.), za metonymickou pak ty, ve kterých je 

tato pozice obsazena participantem s významem Kontejner (Naložili vůz zbožím.). Srov. Sweep 2012, česky 

shrnuje Vokáčová 2014. 
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jednotlivými variantami? Která slovesa jsou schopná vytvářet obě alternující konstrukce 

a proč? Která z variant je primární a která má spíše příznakový charakter? Lze vůbec mluvit 

o alternaci? Jak k alternujícím slovesům přistupovat v rámci lexikografického popisu? Existují 

nějaká pravidla pro jejich distribuci? Dá se na základě kontextu předpovědět výskyt té či oné 

konstrukce? … V české odborné literatuře mělo doposud významné postavení zejména hledisko 

lexikografické,5 doplněné snahou o výčet a klasifikaci sloves, která alternaci podléhají. 

Pozornost byla věnována rovněž sémantice variujících konstrukcí. Výjimku představuje práce 

M. Vokáčové, jejímž jádrem je korpusová studie zkoumající vliv některých strukturních faktorů 

na prediktabilitu jednotlivých konstrukcí. Následující text si klade za cíl navázat na tuto práci i 

četné zahraniční výzkumy další korpusovou sondou, zaměřenou primárně na konkurenci 

alternujících konstrukcí.  

V teoretické části práce lexikálněsémantické alternace nejprve stručně charakterizujeme 

(odd. 2.1) a nastíníme perspektivu, z níž na ně nahlíží dva teoretické přístupy, na které tento 

text navazuje – funkční generativní popis a konstrukční gramatika (odd. 2.2). Krátce se zde 

dotkneme rovněž přístupu kognitivně lingvistického (2.2.3). Následně budeme věnovat 

pozornost některým klíčovým aspektům popisovaných alternací – povaze jednotlivých 

alternujících konstrukcí (odd. 2.3), sémantickým omezením alternujících slovesných lexémů 

(odd. 2.4) a konečně konkurenci metonymických a nemetonymických konstrukcí (odd. 2.5). 

Všechna tato témata budou zkoumána s přihlédnutím k různým lingvistickým přístupům.  

Zbývající dvě části této diplomové práce (kap. 3 a 4) prezentují korpusovou sondu 

zaměřenou na vybrané lokativní alternace v češtině. První z nich je věnována metodice 

výzkumu – specifikuje výzkumné téma a otázky (odd. 3.1), popisuje způsob sestavení vzorku 

a anotační zásady (odd. 3.2 a 3.3) a zabývá se rovněž způsobem kvantitativního vyhodnocování 

dat (odd. 3.4). Vlastní analýzu a interpretaci dat obsahuje kapitola čtvrtá. Postupně zkoumá 

různé aspekty týkající se konkurence alternujících konstrukcí – alternační sílu sloves (4.1.1), 

vliv pronominality (4.1.2) a kategorie čísla (4.1.3), sémantickou povahu locata a lokace (4.1.4) 

a krátce také gramatickou komplexnost jednotlivých členů a přítomnost dalších, volných 

doplnění (4.1.5). Tyto poznatky jsou shrnuty v oddíle posledním (4.2).  

  

                                                
5 Opomineme-li v tuto chvíli starší příspěvky zabývající se jazykovou ne/správností metonymických konstrukcí. 

Viz např. článek Navlékáme jehlu? v časopise Naše řeč (1930). 
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2. Teoretická část 

Tato kapitola si neklade za cíl předložit komplexní a vyčerpávající přehled dosavadního 

výzkumu lexikálněsémantických alternací. Vedle bližšího popisu zkoumané problematiky chce 

spíše nastínit s ní spojené otázky a jejich možné řešení v kontextu různých teoretických 

přístupů, a připravit si tak východisko pro následný empirický výzkum. Po stručné 

charakteristice konceptu lexikálněsémantických alternací jsou diskutovány některé klíčové 

aspekty, a to vždy s důrazem na alternace lokativní, které budou také předmětem studie 

předkládané ve druhé části této práce. 

 

2.1 Lexikálněsémantické alternace 

Pojmem lexikálněsémantické (v odborné literatuře též lexikální či lexikalizované) alternace 

můžeme označit takové vztahy mezi lexikálněsémantickými konstrukcemi, které jsou 

charakterizovány totožným nebo velmi blízkým situačním obsahem,6 ale zároveň se liší 

jazykovou strukturací tohoto obsahu. Ta se projevuje jednak různou povrchovou realizací 

aktantů, jednak v některých případech také určitým významovým posunem. Ilustrujme vztah 

mezi situačním obsahem a jeho jazykovou realizací na následujícím příkladu: 

(1a) Lesníci naložili dříví na vůz. 

(1b) Lesníci naložili vůz dřívím. 

Abstraktní sémantická situace (situační obsah), zahrnující počet účastníků situace, jejich 

obsahovou charakteristiku a vztahy, do nichž vstupují, je pro obě věty totožná. V obou 

případech se jedná o situaci, na níž se podílí tři participanti s charakteristikou Agens, Obsah, 

Kontejner,7 přičemž tuto situaci lze charakterizovat jako „přesun Obsahu do Kontejneru 

způsobený Agentem“. Syntaktické konstrukce a valenční rámce jejich predikátů odrážející se 

v povrchové realizaci jsou však odlišné. Zatímco ve větě (1a) se v roli patientu (v případě 

povrchové realizace pak na pozici přímého objektu) profiluje participant s charakteristikou 

                                                
6 Termín „situační obsah“ používám v souladu s přístupem FGP a rozumím jím „abstraktní dějovou, 

příp. statickou situaci, která je dána určitým počtem účastníků, jejich obsahovými charakteristikami a 

vzájemnými vztahy, do nichž vstupují“ (Kettnerová 2014, s. 79), tedy jakýsi střední článek mezi reálnou 

mimojazykovou situací a její jazykovou strukturací. 
7 Základní označení situačních participantů se napříč jazykovědnými teoriemi může lišit. V českém (srov. Daneš, 

Kettnerová a Vokáčová) i zahraničním (srov. např. Goldberg nebo Levin – Rappaport Hovav) kontextu se však 

poměrně běžně užívají obecně dobře srozumitelné a sémanticky dostatečně vymezené pojmy Obsah a Kontejner, 

proto se k nim přikláním i v této práci. (V češtině ne zcela vypovídající Kontejner volím namísto vhodnějšího 

Nádoba s ohledem na zažitý úzus.) Na obecnější úrovni lze situační participanty Obsah a Kontejner nahradit 

abstraktnějšími Locatum a Lokace. 
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Obsah, v případě (1b) toto valenční doplnění odpovídá situačnímu participantu Kontejner. 

Lexikální vyjádření slovesa zůstává stejné, díky různé jazykové strukturaci situačního obsahu 

se ale mění jeho strukturní význam. Tato změna se projevuje v rozdílném přiřazování situačních 

participantů a predikátových argumentů:8 

 

Jak můžeme vidět ve schématu výše, při alternaci nedochází pouze ke změně 

v korespondenci jednotlivých participantů a argumentů, ale v případě valenčního rámce také 

k proměně některých doplnění (model ACT-PAT-DIR alternuje s modelem ACT-PAT-EFF). 

Tato vlastnost liší lexikálněsémantické alternace od alternací gramatických (tradičně 

nazývaných diateze), při nichž variuje pouze povrchová realizace, zatímco valenční rámec 

zůstává neměnný. Prototypickým příkladem gramatických alternací je posun mezi větami 

s predikátem v aktivu a v pasivu: 

 

Poddaní svrhli krále.  Král byl svržen poddanými. 

ACT            PAT  PAT  ACT 

(S1)   –   VF   –   S4  (S1)   –   VF   –   (S7)   

 

Kromě alternací deagentních (Obchvat je uzavřen. / Tady se nestaví.) patří mezi gramatické 

alternace např. alternace rezultativní (Už máme uklizeno.), kauzativní (Nechal si obraz 

zarámovat.) či reciproční (Adam se seznámil s Evou. / Eva se seznámila s Adamem.).9 Tento 

typ alternací uvádíme jen pro úplnost a nebudeme mu vzhledem k tématu práce věnovat další 

pozornost. 

                                                
8 V schématu jsou užita označení argumentů predikátu odpovídající funktorům v přístupu FGP: ACT = actor, 

PAT = patiens, EFF = effect, DIR = direction. 
9 Pro úplný přehled gramatických alternací srov. např. Lopatková, M. – Kettnerová, V. – Bejček, E. – Vernerová, 

A. – Žabokrtský, Z. (2016): Valenční slovník českých sloves VALLEX. Praha: Karolinum. 

Schéma č. 1 – Korespondence rovin u lexikálněsémantických alternací 
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 Výše uvedenému popisu lexikálněsémantických alternací odpovídá v češtině 

(a obdobně i v dalších jazycích) poměrně pestrá škála alternujících konstrukcí: 

(2a) Namazala si med na chléb. 

(2b) Namazala si chléb medem. 

(3a) Dědeček vybral dopisy ze schránky. 

(3b) Dědeček vybral schránku. 

(4a) Vyčistit všechny ty skvrny z ubrusu se nám nepodařilo. 

(4b) Vyčistit ubrus od všech těch skvrn se nám nepodařilo. 

(5a) V zahradě se hemží včely. 

(5b) Zahrada se hemží včelami. 

(6a) Z kamen sálalo teplo. 

(6b) Kamna sálala teplem. 

(7a) Turisté vyšli kopec. 

(7b) Turisté vyšli na kopec. 

(8a) Viděl, jak se vrací zpátky. 

(8b) Viděl ho, jak se vrací zpátky. 

První a nejrozsáhlejší skupinu reprezentují příklady (1)–(4), představující tzv. alternace 

lokativní, u nichž dochází k posunu v jazykové strukturaci sémantické role locatum 

(přemisťovaná entita) a lokace (cílové nebo výchozí místo transferu). Tento typ alternací je 

tradičně považován za centrální a nejproduktivnější, a bude proto také předmětem korpusové 

sondy předložené v druhé části této práce. Na obdobném principu, avšak v jiné sémantické 

doméně (Zdroj – Substance; Agens – Místo) probíhají alternace v příkladových větách (5) a (6). 

Za povšimnutí stojí skutečnost, že tyto alternace mohou zasáhnout nejen pravovalenční 

doplnění, nýbrž i pozici subjektu.10 Příklady (7) a (8) představují specifický typ 

lexikálněsémantických alternací – v prvním případě se jedná o rozdílnou jazykovou strukturaci 

téhož situačního participantu (participant kopec je jednou strukturován jako PAT, podruhé jako 

DIR), ve druhém se situační participant rozpadá na dvě valenční doplnění. Uvedený přehled 

variování valenčních rámců není a neklade si za cíl být úplným. Alternace se jako předmět 

odborného bohemistického zájmu prosadily až v rámci posledního desetiletí a jejich výzkum 

stále není u konce. Zatím nejkomplexnější klasifikace jednotlivých typů lexikálněsémantických 

alternací vznikla pro češtinu v rámci funkčního generativního popisu (Kettnerová – Lopatková 

                                                
10 Podmět může variovat i v případě alternací lokativních, srov. věty Mech zanedlouho porostl skálu. – Skála 

zanedlouho porostla mechem. Jedná se však o okrajový jev spojený s omezeným počtem slovesných lexémů.  
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2013, Panevová a kol. 2014).11 S ohledem na zaměření empirické části této práce i jejich 

prototypičnost budeme další výklad koncentrovat výhradně kolem alternací lokativních (dále 

LA). 

 Za LA jsou považovány asymetrie v korespondenci situačních participantů a valenčních 

doplnění tehdy, jsou-li argumenty slovesa interpretovatelné jako aktor, lokace a locatum 

(přemisťované téma) a může-li být označovaná situace koncipována buď jako změna lokace 

locata nebo jako změna stavu lokace. Označovaný děj je přitom na obecné úrovni chápán jako 

vytvoření nebo zrušení souvýskytu dvou entit. Bližší specifikace pravovalenčních doplnění se 

v jednotlivých případech různí – lokaci lze v závislosti na kontextu realizovat jako Kontejner 

či Povrch, locatum pak jako Obsah nebo Pokrytí. Povaha změny valenčního rámce u LA do jisté 

míry závisí na sémantice konkrétního slovesného lexému. Zasažena jsou zpravidla pouze 

doplnění pravovalenční (výjimku představují okrajové případy zmíněné v pozn. 10), přičemž 

jedno z nich vždy přebírá sémantickou roli Patient, povrchově realizovanou přímým objektem. 

Role druhého alternujícího doplnění se může různit, nejčastěji v případě lokace odpovídá 

Direkci (u životných aktantů však Příjemci děje), v případě locata Výsledku děje (ale také 

např. Původu). Tato neobjektová valenční doplnění nemusí být (a nezřídka také nejsou) 

syntakticky povrchově realizována (srov. např. věty Naložil auto. / Naložil zboží.). Obecně je 

přijímán předpoklad, že entita, k níž referují, v takovém případě jednoznačně vyplývá 

z jazykového či mimojazykového kontextu.12 

 Popsanou strukturu LA je pro úplnost třeba doplnit ještě o třetí alternující variantu 

valenčního rámce lokačních sloves – vyjádření locata genitivním doplněním rozvíjejícím přímý 

objekt:13  

(9) Nalila mu sklenku vína.  

(10) Napustil si vanu horké vody.  

Status tohoto doplnění není zcela jednoznačný. Obvykle bývá interpretován bez souvislosti 

s LA jako genitiv partitivní (NESČ: Genitiv) nebo genitiv kvantifikovaného předmětu 

(PMČ: 508), paralelně s kolokacemi typu litr vody, hrst kamínků. V takovém případě by bylo 

na místě chápat příklady (9) a (10) jako konstrukce nemetonymické (tj. takové, v nichž je 

                                                
11 Přehledně též Vokáčová 2012, s. 19. 
12 Např. A. Goldbergová (2006: 39) k této problematice píše: „A subset of those [tj. participant – poznámka 

H.G.] roles, namely those roles which are lexically profiled, are obligatory expressed, or, if unexpressed, must 

receive a definite interpretation.“ A dále v pozn. 17: „This generalization is true for English. In many other 

languages profiled arguments are omissable as long as they are given and non-focal in the context.“.  
13 Obdobnou konstrukci pro angličtinu zmiňuje S. Pinker (1985: 58), srov. Irv emptied the bucket of water. / Irv 

drained mud from the pipes. Hodnotí ji jako kontejnerově orientovanou, ale dále ji neanalyzuje. 
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přímým objektem locatum), podobně jako ve větách Nalila mu trochu vína / Napustil do hrnce 

dva litry vody. Sklenka či vana na pozici objektu by tak neoznačovaly Kontejner, do nějž je 

Obsah přemisťován, nýbrž spíše jednotku, množství či míru tohoto Obsahu. Nastíněnou 

hypotézu podporuje i možnost doplnit do konstrukce jinou lokaci (sklenice mléka a kýbl vody 

odpovídají Obsahu, těsto a kádě Kontejneru lokativní konstrukce): 

(11) Nalila do těsta ještě sklenici mléka. 

(12) Nalila do kádě další kýbl vody. 

Proti tomuto výkladu lze však předložit dvě námitky: a) povaha Kontejneru je v příkladech (9) 

a (10) na rozdíl od struktur typu nalít si dvě deci vody nebo napustit si trochu horké vody zřejmá, 

není tedy zcela adekvátní tvrdit, že jde o konstrukci s nevyjádřenou lokací, a b) některé 

objektové členy lze jen stěží vnímat jako typickou měrnou jednotku, jak dokládá např. věta 

Nalil si plnou pusu piva. Diskuzi by navíc mohla vyvolat i odlišná analýza dvou z hlediska 

popisované reálné situace velmi blízkých vyjádření Napustil si vanu a Napustil si plnou vanu 

vody, z nichž první by bylo na rozdíl od druhého považováno za konstrukci metonymickou. Zdá 

se proto odůvodněné nahlížet tato genitivní doplnění jako stojící na pomezí mezi valenčním a 

volným doplněním a předpokládat, že u nich dochází k prolínání sémantiky lokace se 

sémantikou množství. Otázka klasifikace popsané struktury v rámci LA tak zůstává i nadále 

otevřena. 

Základní charakteristika lexikálněsémantických alternací nabývá napříč lingvistickými 

přístupy a teoriemi mnoha různých a do určité míry rozdílných podob. Než přikročíme k hlubší 

analýze jednotlivých aspektů lokativních alternací, zaměříme pozornost na specifika dvou 

teoretických přístupů, na něž bude tato práce navazovat, tedy na perspektivu funkčního 

generativního popisu (dále FGP) a perspektivu konstrukčně gramatickou. 

 

2.2 Lokativní alternace ve světle různých teoretických přístupů 

2.2.1 Funkční generativní popis 

Funkční generativní popis (dále FGP) je česká gramatická teorie vytvořená na počátku 60. let 

20. století za účelem formálního popisu jazykového systému. Její bázi představuje rozvinutá 

závislostní syntax a snaha zachytit vztahy mezi jednotkami různých rovin jazykového 

systému.14 Jedná se o teorii stále živou, rozvíjenou i modifikovanou, a to v posledních 

                                                
14 NESČ , Funkční generativní popis. 
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desetiletím především na základě zpracování reálných jazykových dat zahrnutých v Pražském 

závislostním korpusu. Navazuje na funkční přístup pražské strukturalistické školy (mimo jiné 

v důrazu kladeném na odlišení formy a funkce) a na metodologické požadavky Chomského 

generativní gramatiky. Pracuje při tom s pěti základními jazykovými úrovněmi: fonetickou, 

morfonologickou, morfematickou, větněčlenskou a tektogramatickou, která zachycuje 

významovou stavbu věty.15 Ústřední pozice v FGP, stejně jako v dvourovinné valenční syntaxi 

F. Daneše, náleží slovesu a jeho valenci, jejíž popis byl inspirován především přístupem 

L. Tesnièra a částečně též pádovou gramatikou CH. J. Fillmora. Klade důraz na práci 

s testovatelnými kritérii, rozlišení fakultativnosti a obligatornosti doplnění a na precizní třídění 

typů závislostí, které vede k rozlišení jednotek tektogramatické roviny na aktanty a volná 

doplnění.16  

Lokativní alternace se spolu s ostatními typy lexikálněsémantických alternací staly 

oblastí zvýšeného zájmu FGP zejména v souvislosti s potřebou vytvořit konzistentní popis 

alternací valenčních struktur v rámci rozšiřovaného valenčního slovníku českých sloves 

(tzv. VALLEXu).17 Vedle lexikálněsémantických alternací pracuje FGP se specifičtěji 

vymezenými lexikálně-sémantickými konverzemi, jež definuje jako změny, v nichž je 

„prominentní povrchově syntaktická pozice subjektu nebo přímého objektu […] zasažena 

permutací dvou situačních participantů“,18 a to v opozici ke změnám nekonverzního charakteru, 

za něž považuje rozdílnou strukturní realizaci situačního participantu a strukturní rozpad 

situačního participantu, při nichž je alternací zasažena pouze jedna z povrchově syntaktických 

pozic. Formálnímu popisu těchto konverzí se v rámci FGP v poslední době věnovaly zejména 

M. Lopatková a V. Kettnerová (2011, 2013, 2014).  

Hlavním cílem popisu LA v rámci FGP je jejich lexikografická reprezentace a sestavení 

obecných pravidel zachycujících změnu v korespondenci situačních participantů a valenčních 

doplnění. Tato perspektiva do jisté míry ovlivňuje předpoklady, na nichž deskripce staví. 

Za jeden z nich lze považovat tvrzení, „že každá lexikální jednotka slovesa je jedinečným 

způsobem charakterizována situačním obsahem a strukturním významem; rozdíly v situačním 

obsahu nebo strukturním významu vedou k vyčlenění různých lexikálních jednotek“ 

                                                
15 V pozdějších pracích bývá někdy vypouštěna rovina povrchové syntaxe a počítá se s bezprostředním 

přechodem mezi rovinou tektogramatickou a morfematickou. Srov. tamtéž. 
16 FGP rozlišuje celkem pět aktantů: Konatel, Aktor (ACT), Patiens (PAT), Adresát (ADDR), Efekt (EFF) a 

Původ (ORIG). Seznam volných doplnění např. viz Mikulová a kol., 2005. 
17 Zatím nejnovější verze VALLEX 3.0, v níž je již rozsáhlá reprezentace lexikálněsémantických alternací 

zahrnuta, je k 25. 6. 2019 dostupná z webové adresy: https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/. 
18 VALLEX 3.0, Theory. Alternace, 2.3 Lexikalizované alternace. 
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(Kettnerová 2014: 107).19 LA jsou tudíž v tomto smyslu vnímány jako lexikálně podmíněné, 

jedná se o vztah mezi konstrukcemi tvořenými rozdílnými lexikálními jednotkami téhož 

slovesa. Tomu odpovídá i výsledná podoba lexikografického zpracování, jak můžeme vidět 

na následujícím hesle nakládat, naložit ve valenčním slovníku VALLEX 3.0:20 

 Samotné lexikálněsémantické alternace jsou definovány jako „vztahy mezi 

syntaktickými konstrukcemi, které jsou charakterizované totožným situačním obsahem, 

tj. vykazují totožný počet a typ situačních participantů a vstupují do stejných vztahů, avšak liší 

se strukturním významem“ (Kettnerová – Lopatková 2013: 33). Tato asymetrie v přiřazování 

jednotlivých situačních participantů a valenčních doplnění slovesa vede zároveň ke změnám 

v povrchové syntaktické realizaci zasažených participantů. Korespondence situačního obsahu 

a strukturního významu představuje ve funkčním generativním popisu alternací klíčový 

moment, určující mimo jiné pro stanovení významu alternujících konstrukcí (klasifikují se jako 

sémanticky blízké – jejich význam se liší, a proto nemůže jít o synonyma, zároveň se však 

shodují na obsahové rovině). Permutace některého z participantů situace označované slovesem 

pak ústí v nahlížení této situace z různých perspektiv,21 respektive z hlediska různých 

situačních participantů.22  

LA specifikuje FGP jako konverze projevující se změnou „ve vzájemné korespondenci 

(i) valenčních doplnění a (ii) dvou situačních participantů, které lze označit jako (a) locatum, 

tj. substance či věc, která mění své místo, a jako (b) lokaci, tj. místo nebo cíl umístění věci či 

substance“ (Kettnerová 2014: 145). Počítá mezi ně dva sémantické typy: konverze Obsah – 

Kontejner a konverze Pokrytí – Povrch.  Pojetí LA z perspektivy FGP souhrnně dobře ilustruje 

                                                
19 Srov. též předpoklad polysémie sloves vstupujících do alternací in Daneš 1985. 
20 Dostupné k 25. 6. 2019 z URL: https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/lexeme/nakla1/0. 
21 Kettnerová zde mluví o následku: „Tyto změny pak mají za následek, že situace označovaná slovesem je 

nahlížena pokaždé z jiné perspektivy, respektive z hlediska jiného účastníka dané situace.“ (Kettnerová 2014, 

s. 68). Z kognitivní perspektivy bychom však mohli uvažovat spíše kauzalitu opačného směru – jiná perspektiva 

mluvčího vede k jiné perspektivizaci sémantické situace. 
22 Srov. rovněž pojem hierarchizace sémantické struktury věty, užívaný v kontextu závislostní syntaxe. Viz 

např. Grepl – Karlík 1983, Daneš 1985 nebo PMČ. K profilaci situace srov. odd. 2.5 této práce. 

Schéma č. 2 – Lexikografické zpracování alternujícího slovesa nakládat/naložit (VALLEX 3.0) 
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následující schematické zachycení konverzních změn (zde konkrétně mezi větami „Jan naplnil 

mouku do pytlů.“ a „Jan naplnil pytle moukou.“) převzaté z teoretického modulu valenčního 

slovníku VALLEX 3.0:23 

Východiskem FGP (stejně jako např. u teorie lexikálního mapování) je přesvědčení, že 

„informace o valenční struktuře slovesa patří do lexikonu, odkud jsou syntaktické struktury 

tzv. projektovány“ (Kettnerová 2012: 7).24 Vůči tomuto předpokladu se jasně vymezují přístupy 

konstrukční, pro něž přestává být úloha lexikonu ústřední a podle nichž jsou sémantické aspekty 

větné struktury naopak částečně determinovány syntaktickými rysy slovesa. 

2.2.2 Konstrukční gramatika 

Konstrukčně-gramatický model jazyka (dále CxG) se jako svébytný teoretický rámec začal 

v návaznosti na Fillmorovu pádovou gramatiku a jeho kritiku transformační syntaxe rozvíjet 

na počátku 80. let. 20. století (Fillmore – Kay – O'Connor 1988; Fillmore 1988, 1989). Cílem 

bylo vytvořit kognitivně a psychologicky obhajitelnou teorii jazyka, která nebude oddělovat 

jazykovou strukturu od jejího významu a komunikační funkce a které se podaří vyrovnat se se 

skutečností, že význam věty neodpovídá vždy prostému součtu významů jejích složek.25  

Výsledkem je „nederivační, monotonický, unifikační model, jehož cílem je vyvíjet analytické 

a formální nástroje, které směřují k formulování realistických hypotéz o mentální reprezentaci 

jazykové vybavenosti mluvčích, včetně komunikační kompetence“ (Fried 2013: 26). CxG 

nestaví na formulování pevných pravidel a stanovování výjimek, nýbrž na pružné asociativní 

organizaci gramatických sítí, kterou je možné popisovat pouze na základě kategorizačních škál 

a funkčních prototypů. 

                                                
23 VALLEX 3.0: Theory. Alternace. 2.3 Lexikalizované alternace. Dostupné k 25. 6. 2019 z URL: 

https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/theory.html#/filter/sect-valence-alternace. 
24 Levin – Rappaport Hovav 2005 označuje tento přístup jako projekční (projectionist approach), v opozici proti 

přístupu konstrukčnímu. 
25 Srov. NESČ, Konstrukční gramatika nebo Fried 2013. 

Schéma č. 3 – Korespondence rovin u lexikálně-sémantické konverze (VALLEX 3.0) 
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Základní jednotku CxG analýzy představují tzv. konstrukce – vícerozměrné symbolické 

znaky s různou úrovní abstraktnosti a komplexnosti.26 Vztahují se na jevy všech jazykových 

rovin, a ruší tak striktní oddělení lexikonu a gramatiky. Rovněž znakovost jakožto dále 

nedělitelné propojení formy a významu či funkce je zde oproti tradičnímu strukturalistickému 

pojetí vztahována i na oblast gramatické struktury. Za konstrukci je komplexní znak považován 

tehdy, není-li některý z jeho formálních či významových aspektů plně předpověditelný nebo 

odvoditelný na základě znalosti jeho jednotlivých částí či jiných, již postulovaných 

konstrukcí.27  

Lokativními alternacemi se v rámci CxG zabývala zejména A. Goldbergová (1995, 

2006), která se zaměřila na aplikaci konstrukčního přístupu na argumentovou strukturu sloves. 

Ta předpokládá, že celkový význam slovesných konstrukcí sestává ze dvou složek – lexikálního 

významu daného slovesa, který určuje pouze tzv. základní význam (core meaning nebo root) a 

minimální počet aktantů, a obecnějšího významu syntaktické konstrukce, která existuje 

nezávisle na konkrétní lexikální jednotce a do níž toto sloveso vstupuje. Integrace slovesného 

lexému do dané syntaktické struktury přitom může nastat pouze při splnění dvou podmínek – 

tzv. principu sémantické koherence a principu korespondence (Goldberg 1995: 50). První 

z nich předpokládá, že sloveso může vstoupit jen do konstrukcí, jejichž sémantika je s jeho 

základním lexikálním významem kompatibilní. Konstrukce tedy musí označovat „takový typ 

děje, který je možné interpretovat jako zobecnění děje vyjádřeného slovesem“ (Kettnerová 

2014: 43). Podle principu korespondence musí být všechny lexikálně prominentní participantní 

role, které vyžaduje slovesný lexém, propojeny s některou z profilovaných argumentových rolí 

konstrukce.28 Zahrnuje-li lexikální význam slovesa tři situační participanty, pak může být jeden 

z nich přiřazen argumentové roli neprofilované. Alternace tak vznikají v případech, kdy se 

lexikální význam slovesa může uplatnit ve více než jedné obecné konstrukci. Na rozdíl od FGP 

tedy CxG nepracuje s konceptem polysémie slovesného lexému. 

 LA se vyznačují schopností slovesa vstoupit do dvou různých konstrukcí, které 

Goldbergová nazývá kauzativní konstrukce pohybu (caused-motion construction) a kauzativní 

                                                
26 Příklady českých konstrukcí na různé úrovni schematičnosti viz Fried 2013: 13. 
27 Srov. definice konstrukce in Goldberg 1995: 4. 
28 Goldbergová pro popis syntaktických konstrukcí používá termínů participant role a argument role. V teorii 

FGP by prvnímu z nich zhruba odpovídal pojem situační participanti, druhému pak valenční doplnění; zmíněné 

teoretické rámce však nejsou beze zbytku vzájemně transformovatelné. V dalších částech práce budu užívat 

české pojmy vycházející z přístupu FGP.  
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konstrukce s with-adjunktem (causative construction plus with-adjunct). V jejím pojetí pak 

alternující konstrukce vypadají takto:29 

S analýzou modelu Goldbergové a některými kritickými připomínkami přišel S. Iwata 

(2005, 2008). Požaduje detailnější popis slovesného významu, který nebude vymezen pouze 

souhrnem situačních participantů, a zohlednění sémantiky jednotlivých valenčních doplnění 

slovesa. Zároveň poukazuje na problematičnost příliš abstraktně definovaných konstrukcí. 

Navrhuje nový, lexikálně-konstrukční model založený na specifičtějších konstrukcích s nižší 

úrovní schematicity (de facto modifikovanou, striktně usage-based verzi CxG).30 Slovesné 

konstrukce nepopisuje pomocí participačních a argumentových rolí, ale prostřednictvím 

tzv. scén, rozlišujících dvě roviny slovesného významu, L-meaning (lexical head meaning) a 

P-meaning (phrasal level meaning). Zatímco L-meaningem rozumí Iwata scénu evokovanou 

lexikálním významem slovesa (nachází se tedy zhruba na úrovni participantních rolí 

u Goldbergové, ale neomezuje se na jejich pouhý výčet), P-meaning představuje spojení 

slovesa se specifickým syntaktickým rámcem a vychází ze zaměření mluvčího na různé aspekty 

téže situace. Konstrukce na úrovni Goldbergové pak nahrazuje tematické jádro (thematic core). 

Alternací se účastní slovesa, jejichž L-meaning umožňuje více než jeden P-meaning a je tím 

pádem kompatibilní s více než jedním tematickým jádrem. LA slovesa load znázorňuje 

následující schéma: 

                                                
29 Jiné, podrobnější a formalismu CxG věrnější zachycení konstrukcí nabízí Vokáčová 2014 (s. 28). V případě 

kauzativní konstrukce pohybu však omylem zaměňuje participanty container a loaded-theme. 
30 Pojetím konstrukce se Iwata blíží pojmu schéma v kontextu kognitivní gramatiky, srov. Iwata 2008: 38. 

Schéma č. 4 – Kauzativní konstrukce pohybu a kauzativní konstrukce s with-adjunktem (Goldberg 2002: 34; 

2006: 41) 
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Iwatovo pojetí se v některých ohledech (nepřekračujíc však rámec CxG) přibližuje funkčně 

generativnímu popisu LA, tematizovanému v předchozí kapitole. Jednotlivé významy slovesa 

v FGP odpovídají úrovni P-meaningu, zatímco situační obsah – zde L-meaning – postuluje FGP 

mimo sloveso (Vokáčová 2014: 29). 

 V bohemistickém kontextu aplikovala teoretický přístup CxG na výzkum 

lexikálněsémantických alternací zejména M. Friedová (2005), navazující na Fillmorovu 

sémantiku rámců a zaměřující se na konverze Nositel děje – Lokace, a okrajově též 

A. M. Perissutti (2007, 2008) ve své analýze LA u sémantické třídy zrušení souvýskytu. 

2.2.3 Metonymické objektové změny 

Než přejdeme k analýze jednotlivých aspektů LA, zmiňme ještě krátce kognitivně lingvistickou 

perspektivu, která LA spojuje s konceptem metonymie (Sweep 2012).31 Ta v alternacích 

spatřuje obecnější metonymické vzorce, projevující se promítnutím na metonymii založených 

vztahů (např. ČÁST – CELEK, OBSAH – KONTEJNER, POKRYTÍ – POVRCH) do posunů ve slovesném 

významu a variace na pozici přímého objektu. Tak např. původní, nemetonymické užití slovesa 

nakládat (Naložil zboží do auta.) podléhá změně založené na metonymii OBSAH – KONTEJNER 

(Naložil auto zbožím.).32  

Tento přístup je plně kompatibilní s teorií CxG, některé prvky podobnosti s kognitivním 

přístupem nacházíme i u F. Daneše (slovesa souvýskytu) a V. Kettnerové (typy konverzí Obsah 

– Kontejner apod.). V souladu s terminologií J. Sweep budeme k jednotlivým alternacím v této 

                                                
31 K přednostem tohoto přístupu srov. Vokáčová 2014: 24n. Zasazení do širšího kontextu kognitivní lingvistiky 

i bohemistiky viz tamtéž, s. 20–24. 
32 Metonymii v souvislosti s posuny slovesného významu zmiňují též Filipec – Čermák 1985. K LA se přímo 

váže kategorie, v níž „význam slovesa je zahrnut ve významu druhém, přičemž dochází k výměně valenčních 

pozic“ (s. 110). 

Schéma č. 5 – Grafické znázornění alternujícího slovesa load (Iwata 2005: 105) 
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práci referovat jako k metonymickým (je-li v pozici přímého objektu lokace), 

resp. nemetonymickým (obsazuje-li tuto pozici locatum). 

 

 

2.3 Povaha jednotlivých alternujících konstrukcí 

K hlavním úkolům popisu LA patří zachycení povahy alternujících konstrukcí a případného 

významového posunu, k němuž mezi nimi dochází. S přítomností, respektive nepřítomností 

sémantické změny pak úzce souvisí dvě další klíčové otázky – jaký mechanismus je příčinou 

vzniku LA a co určuje distribuci jednotlivých variant? Pokud totiž významový rozdíl mezi 

konstrukcemi připustíme, lze předpokládat, že právě on je do jisté míry spouštěčem alternací. 

Zatímco u ostatních alternací je sémantická změna stále předmětem diskuze,33 lokativním 

alternacím jazykovědci tradičně připisují dva odlišné, ale související významy („distinct but 

related meanings“). Nevyjasněným však zůstává způsob, jak tyto rozdílné významy co 

nejvýstižněji a nejúplněji popsat. 

Základní předpoklad pro vznik alternací představují dvě neidentické kognitivní a 

jazykové profilace reálné situace. Vraťme se nyní k příkladu z úvodní části této práce: 

(1a) Lesníci naložili dříví na vůz. 

(1b) Lesníci naložili vůz dřívím. 

Kognitivní obsah vztahující se k reálné situaci, kterou obě tyto propozice zachycují, zahrnuje 

tři situační participanty – někoho/něco, kdo/co nakládá (agens/loader), nakládanou entitu 

neboli obsah (locatum/loaded theme) a nádobu (lokaci/container), do níž je obsah nakládán. 

Daná situace je však v případě (1a) profilována jinak než v případě (1b). Můžeme také říci, že 

je situace koncipována z perspektivy různých účastníků situace.34 V prvním případě obsazuje 

sémanticky prominentní pozici přímého objektu účastník s funkcí Obsah, ve druhé Kontejner. 

Profilace (perspektivizace) situace jakožto kritérium ovlivňující jazykovou strukturaci zaujímá 

ústřední pozici zejména v přístupech kognitivnělingvistických (popřípadě méně zřetelně též 

v CxG).35 Strukturně orientované přístupy zaměřené na definování transformačních pravidel 

                                                
33 Např. u dativních alternací bývá rozdíl částečně připisován změně ve způsobu strukturování informací. 

Tzv. lokativní inverze (A smiling child emerged from the house vs. From the house emerged a smiling child.) 

nebo alternace with/against jsou dokonce považovány za čisté alternace (pure alternation), u nichž není 

významový posun přítomen vůbec. Srov. Levin – Rappaport Hovav 2005: 193, 195. 
34 M. Friedová (2005) zde mluví o perspektivě (vyjádřené prostřednictvím tzv. viewpoint status) jako o konceptu 

strukturace události, který odráží porozumění a konceptualizaci situace ze strany mluvčího. 
35 Srov. např. Langackerovo pojetí kognitivní gramatiky (1987, 1991). 
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(a spolu s nimi v tomto případě i FGP)36 oproti tomu nahlížejí na rozdílnou perspektivizaci 

nikoliv jako na příčinu, nýbrž spíše jako na důsledek změny strukturního významu, a nevěnují 

většinou jemnějším sémantickým nuancím, které alternace doprovázejí, výraznější pozornost 

(Levin – Rappaport Hovav 2005: 205).  

Zmiňovaná změna perspektivy bývá tradičně charakterizována jako posun od vyjádření 

zaměřeného na změnu lokace Obsahu či Pokrytí (1a) k vyjádření změny stavu Kontejneru nebo 

Povrchu (1b). S touto dichotomií pracuje ve svých studiích mimo jiné i A. Goldbergová a 

V. Kettnerová. Konceptualizaci druhé z alternujících variant považuje za problematickou 

S. Iwata (2008)37 – upozorňuje na její přílišnou abstraktnost a na potřebu specifikovat tyto 

konstrukce tak, aby byly jednoznačně vydělitelné z širokého spektra sloves označujících změnu 

stavu.38 Navrhuje proto obecný rámec změny stavu nahradit sémanticky specifičtějšími 

koncepty naplnění/naplňování a pokrytí/pokrývání („fill“ semantics, „cover“ semantics), čímž 

se přibližuje přístupu F. Daneše (1985), který LA popisuje prostřednictvím sémantických rámců 

přidávání, popřípadě opatřování (popřípadě zbavování a odstraňování). 

Uchopení sémantického posunu mezi jednotlivými variantami do určité míry závisí také 

na způsobu konceptualizace děje. B. Levinová a M. Rappaport Hovav (2005) v tomto ohledu 

rozpoznávají tři hlavní teoretické přístupy – lokalistický, aspektuální a kauzální.39 Pro výzkum 

LA jsou relevantní zejména dva posledně zmíněné, jež zaměřují pozornost na situačního 

participanta profilovaného na pozici přímo zasažené slovesným dějem (v povrchově 

syntaktické realizaci tedy zpravidla na pozici přímého objektu).  

Aspektuální přístup vnímá alternace z hlediska teličnosti a všímá si posunu 

tzv. inkrementálního tématu (incremental theme), entity postupně podléhající slovesnému ději. 

To je vždy syntakticky vyjádřeno přímým objektem, a tak zatímco ve větě (1a) tuto pozici 

zaujímá participant dříví (které je kus po kusu postupně nakládáno na vůz), v případě (1b) jej 

                                                
36 Srov. Kettnerová 2014, s. 76: „V našem pojetí pak v případě lexikálních a též lexikálně-sémantických 

konverzív dochází ke změně perspektivizace situace v důsledku rozdílů ve strukturním významu: rozdíly 

v uspořádání elementů situačního významu do valenčního rámce mají za následek rozdíly v jejich povrchové 

syntaktické realizaci, které zakládají odlišnou perspektivu.“ Kettnerová do značné míry přejímá přístup Modelu 

„smysl-text“ v pojetí K. Kováčové (2005). 
37 Pro označení jednotlivých alternujících konstrukcí proto užívá pojmy locatum-as-object variant a location-
as-object variant. 
38 Poukazuje také na rys teličnosti, který bývá tradičně s vyjádřením změny stavu spojován. Věta „Nakládali vůz 

senem už dvě hodiny.“, interpretovaná A. Goldbergovou jako konstrukce změny stavu, podle něj přitom tento 

rys nenese. 
39 Lokalistický přístup (reprezentovaný např. R. Jackendoffem – který však později od striktně lokalistického 

pojetí sám ustoupil – či J. M. Andersonem) staví na hypotéze, že význam všech sloves lze modelovat na základě 

konceptů pohybu nebo lokace v prostoru (tzv. Localist Hypothesis), aspektuální přístup (v souvislosti s LA 

pozorovatelný u D. R. Dowtyho a C. Tennyho) považuje za ústřední časové vlastnosti dějů a vztah celku a části, 

v kontextu výzkumu LA v poslední době preferovaný přístup kauzální (srov. např. Croft, Goldberg) pak klade 

důraz především na kauzální řetězce a vzájemné působení jednotlivých participantů. 
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nahrazuje participant vůz (postupně se plnící dřívím).40 Posun ve valenční struktuře slovesa tak 

odráží změnu ve strukturaci události (event structure), která je spojena s rozdílem mezi 

telickým a atelickým užitím slovesa. Podstatou alternací je tudíž volba argumentu, jenž bude 

určovat telicitu výpovědi.  

S tímto pojetím úzce souvisí často zmiňovaný aspekt sémantické diferenciace 

alternujících konstrukcí – zasaženost dějem (affectedness). Jako první na něj upozornil 

S. R. Anderson (1971), když v rámci analýzy LA popsal tzv. holistický efekt, podle nějž je 

argument vyjádřený přímým objektem zasažen dějem jakožto celek. Z perspektivy dané 

hypotézy je v příkladu (1a) zasažen jako celek participant dříví (naloženo bylo beze zbytku 

všechno dříví), v příkladu (1b) vůz (tento vůz je na základě holistického efektu interpretován 

jako plný).41 Někteří autoři (např. Levin – Rappaport Hovav 1988) později holistický efekt 

asociují pouze s participantem Kontejner, respektive Povrch. V českém kontextu tento jev 

zmiňuje již F. Daneš (1985: 59), přiznává jej oběma participantům (jsou-li profilovány jako 

patiens), omezuje jej však na dokonavě pojaté mutační změny.42 Mimo koncept celku a části 

pojímá zasaženost dějem R. Jackendoff (1987). Konceptuální strukturu slovesa dělí na dvě 

roviny – tematickou (thematic tier) a akční (action tier). V lokalisticky pojímané rovině 

tematické je zakotven základní význam slovesa, zatímco rovina akční zachycuje zasažení 

jednotlivých participantů. Slovesa účastnící se LA dovolují jedné tematické rovině přiřadit dvě 

různé roviny akční, dějem je tak pokaždé zasažen jiný participant (profilovaný zpravidla 

na pozici přímého objektu). Z této perspektivy lze snadno objasnit odlišný, ale úzce související 

význam alternujících konstrukcí. 

Kauzální stanovisko zaujímá např. W. Croft (1998), odůvodňující LA rozdílným 

slovesným profilem (verbal profile).43 Jelikož podle Crofta strukturaci události formují příčinné 

vztahy mezi participanty (tzv. force-dynamic relations), které při alternaci nepodléhají změně, 

spatřuje posun spíše v tom, jaká část kauzálního řetězce odpovídajícího popisované situaci je 

                                                
40 „[…] the theme argument can be consumed in increments over time, and the goal is not a simple location, but 

something that can contain, or be filled up by the material“ (Tenny 1994: 51). Srov. rovněž Dowty 1991.  
41 Holistický efekt bývá dokládán nepřijatelností konstrukcí typu *Lesníci naložili dříví na vůz, ale většina dříví 

stále zůstala ležet v lese/ *Lesníci naložili vůz dřívím, ale část vozu zůstala prázdná. Některé reálné situace tak 

zřejmě mohou být popsány jen jednou z alternujících variant. 
42 Sémantika nedokonavých sloves holistickou interpretaci neumožňuje, neboť je zaměřena na průběh, nikoliv na 

výsledek děje. Vůz ve větě Nakládali jsme vůz zbožím nemusí být tudíž plný, protože děj ještě nebyl zakončen. 

Ačkoliv zahraniční odborná literatura tento aspekt nezohledňuje, obdobně by byl holistický efekt pravděpodobně 

neaplikovatelný v případě anglických vět v průběhovém čase (They were loading the wagon with goods.). 
43 K pojmu „profile“ srov. také Langacker 1987 a Fillmore 1982, 1985. 
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profilována. Rozdíl slovesného profilu v případě alternujícího slovesa paint znázorňuje 

následující schéma: 

 

Tři křížky pod jednotlivými účastníky situace signalizují začátek a konec profilované části 

řetězce (slovesného profilu). Varianta s locatem v objektu tedy profiluje první dva segmenty 

kauzálního řetězce, varianta s lokací v objektu pak řetězec celý. V Croftově pojetí je slovesný 

profil vždy vymezen subjektem a objektem klauze. Ve druhém případě je tedy lokace objektem 

právě proto, že stojí na konci slovesného profilu, zatímco locatum je vyjádřeno with-frází, jejíž 

typickou funkcí je označovat články řetězce ležící mezi subjektem a objektem. V případě 

prvním lokace stojí zcela mimo kauzální řetězec. V pozdějších analýzách Croft (1998) 

propojuje slovesný profil také s konceptem zasaženosti – argument, který ukončuje slovesný 

profil, je zároveň argumentem zasaženým. 

 V souvislosti s hledáním sémantických změn vyvstává rovněž otázka vztahu 

alternujících variant. Výše uvedené schéma W. Crofta naznačuje, že verbální profil jedné 

z variant je širší a de facto zahrnuje profil varianty druhé. Konstrukce označující změnu lokace 

je jako součást konstrukce profilované z hlediska změny stavu nahlížena i B. Levinovou a 

M. Rappaport Hovavem:  

 

Ke změně stavu (v tomto případě naložení Kontejneru) dochází v důsledku změny lokace 

(naložení Obsahu do Kontejneru). Konstrukce označující změnu stavu je tudíž autory 

charakterizována jako sémanticky komplexnější. Toto stanovisko přejímá i V. Kettnerová 

(2014), která komplexnost zároveň spojuje s rysem příznakovosti. Za odvozenou považují 

Schéma č. 7 – Konstrukce označujícím změnu lokace jako součást konstrukce profilované z hlediska změny stavu 
(Levin – Rappaport Hovav 1998: 261) 

Schéma č. 6 – Alternující sloveso spray z hlediska změny slovesného profilu (Croft 1991: 200) 
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konstrukci s lokací v objektu také kognitivně zaměřené přístupy popisující LA prostřednictvím 

procesu metonymizace. Otázkou, která z variant je primární a která sekundární, se detailně 

zabýval rovněž F. Daneš, přihlížející ke kritériím jazykovým i mimojazykovým. 

 Zcela odlišně se k problematice staví konstrukční přístup A. Goldbergové (2002), která 

oběma alternujícím konstrukcím v souladu s nederivační povahou CxG přisuzuje svébytný 

status a vůči konceptu odvozenosti se vymezuje. Vliv blízkého vztahu mezi variantami 

(např. na akvizici jazyka) nepopírá, považuje však za neužitečné považovat jednu z konstrukcí 

za méně privilegovanou a analyzovat ji otevřeně nebo skrytě jako derivát konstrukce 

privilegovanější. V tomto kontextu se stává problematickým i samotný pojem alternace, jehož 

adekvátnost autorka zpochybňuje. Navrhuje jej nahradit modelem povrchových generalizací 

(surface generalizations), založeným na formálních a významových podobnostech 

konstrukcí.44 Ačkoliv její koncepci považujeme za inspirativní, pro účely této práce se budeme 

v souladu se současným lingvistickým diskurzem i nadále držet označení lokativní alternace. 

 

Shrnutí: 

Konstrukcím vstupujícím do vztahu lokativní alternace zpravidla bývá přisuzován jistý 

sémantický rozdíl. Jejich významy spolu úzce souvisí, přesto nelze mluvit o ekvivalenci či 

synonymii (mimo jiné i kvůli různým pravdivostním hodnotám, jichž mohou nabýt). Alternující 

varianty se liší zejména profilací reálné situace – zatímco jedna z nich je orientována 

na participant s rolí Obsah, druhá konstruuje děj z perspektivy participantu Kontejner. Tento 

rozdíl se promítá do obsazení pozice přímého objektu buď locatem, nebo lokací. V prvním 

případě je situace koncipována jako změna umístění locata, v druhém jako změna stavu, 

respektive naplnění (naplňování) či pokrytí (pokrývání). Argument s rolí patiens (nebo theme) 

zároveň určuje telicitu výpovědi, s níž souvisí zasaženost jednotlivých participantů, projevující 

se v případě na lokaci orientovaných perfektivních sloves tzv. holistickým efektem. Podle něj 

musí být lokace vyjádřená přímým objektem dějem zasažena jakožto celek; jednotlivé varianty 

tedy mohou ve specifických případech označovat rovněž odlišnou reálnou situaci.45 Vztah mezi 

jednotlivými alternujícími konstrukcemi bývá v závislosti na teoretickém kontextu nahlížen 

různě – generativně založené teorie předpokládají sekundárnost jedné z variant a sémantickým 

                                                
44 Na základě empirického výzkumu se adekvátnost obou modelů snaží porovnat M. Lemmens (2011) 

v nepublikovaném textu Alternation or Construction? A corpus-based study of alternation strenth for the 

causative alternation. 
45 Někdy bývá holistický efekt spojován a jakýmkoliv participantem na pozici přímého objektu, tedy i s locatem 

v nemetonymické verzi. Pro češtinu srov. např. Daneš 1985, Panevová 1980. 
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nuancím nevěnují větší pozornost, lexikální přístupy považují konstrukci označující změnu 

lokace za nedílnou součást konstrukce druhé (chápané proto jako sémanticky komplexnější), 

kognitivně zaměřená lingvistika vysvětluje vztah mezi konstrukcemi soumezností dvou 

valenčních doplnění, tedy na bázi metonymie. Konstrukční gramatika oproti tomu chápe obě 

alternující konstrukce jako samostatné a svébytné, otázka hlubší povahy vztahu mezi nimi však 

nebyla dosud uspokojivě vyřešena. 

 

2.4 Sémantická omezení alternujících sloves 

Potvrdili-li jsme v předchozí kapitole, že se s LA pojí jistý významový posun, odrážející jednak 

různou perspektivizaci skutečné situace, jednak v některých případech i rozdílnost této situace 

samé, vyvstává před námi další závažná otázka – proč jsou některá slovesa této alternace, 

pomáhající při jazykové strukturaci zachytit i jemnější sémantické distinkce, schopna, a jiná 

nikoli? Ukazuje se, že zatímco slovesa určitých sémantických tříd se z hlediska argumentové 

struktury chovají zcela uniformě, jiná mají tendenci své valenční rámce variovat. Tato tendence 

se přitom neprojevuje jen v rámci jednoho jazyka; sémantické třídy sloves umožňujících 

lexikálněsémantické alternace vykazují napříč různými světovými jazyky nápadnou podobnost. 

B. Levinová a M. Rappaport Hovav (2005: 20–24) poukazují na zajímavou souvislost – 

slovesa, která napříč jazyky variují co do typu argumentů, variují často také v rámci jednoho 

jazyka. Vedle sloves s de facto univerzální a uniformní valenční strukturou tak v různých 

jazycích figuruje nezanedbatelné množství sloves, která se prototypickým vzorcům vymykají.46 

Pro jejich vymezení a následnou klasifikaci je podle autorů klíčové rozpoznat významové rysy, 

které jsou pro daný typ variace (v našem případě LA) gramaticky relevantní. Ačkoliv tento 

nesnadný úkol zatím stále nebyl zcela uspokojivě vyřešen, dosavadní analýzy LA nabízejí hned 

několik přinejmenším inspirativních pokusů specifikovat sémantické třídy, jichž se tento typ 

alternace týká. 

                                                
46 Autoři své tvrzení ilustrují na dvou sémantických třídách – dvouvalenčních slovesech označujících změnu 

stavu vyvolanou životným agentem, pro jejichž vyjádření je univerzálně a bez alternací užíván tranzitivní rámec 

agens – patiens, a slovesech autority a vládnutí (verbs of authority, ruling and disposition) variujících napříč 

jazyky i v jejich rámci mezi modelem trazitivním i netranzitivním (rule somebody/rule over somebody 

v angličtině, rukovodit + instrumentál v ruštině). 
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Jeden z nejstarších návrhů sémantické klasifikace alternujících sloves podává v knize 

Věta a text (1985) F. Daneš. Slovesa účastnící se LA řadí k velké skupině „akčních mutačních 

predikátů (kauzativ) založených na vztahu souvýskytu v širokém smyslu“ (Daneš 1985: 52)47 

a dělí je dále na slovesa vytvoření/vytváření a (z)rušení souvýskytu. Tento souvýskyt podle něj 

nabývá dvou sémantických modifikací – vyjadřuje buď vztah „uvnitř“ (zahrnující participanty 

Obsah a Kontejner), nebo vztah na „povrchu“ (zahrnující Povrch objektu a jeho Pokrytí).  

 

Spolu se sémantickou charakteristikou uvádí Daneš také soupis českých sloves, která do vztahu 

LA vstupují. Jeho způsob třídění i seznam, rozšířený na základě korpusových nástrojů o některá 

další alternující slovesa, přejímá ve své práci rovněž V. Kettnerová (2014). Upozorňuje ale 

na neostrou hranici mezi slovesy se sémantickým rysem „vztah uvnitř“ a „vztah na povrchu“ a 

poukazuje na slovesa, jež se v tomto ohledu chovají dvojznačně.48 

Zhruba ze stejné doby pochází klasifikace S. Pinkera (1989/2013), který se LA zabýval 

v rámci svého výzkumu akvizice argumentové struktury sloves. Pinker nejprve stanovuje 

základní sémantickou podmínku LA – aby slovesa mohla realizovat obě variující valenční 

struktury, jejich sémantika musí specifikovat jak způsob pohybu a některé z vlastností 

přemisťované entity (charakteristiky spojené s perspektivou změny lokace), tak také konečný 

stav Kontejneru či Povrchu (související s perspektivou změny stavu), případně alespoň umožnit 

jejich predikci. Slovesa, jejichž význam zahrnuje pouze jeden z uvedených rysů, mají pevnou 

argumentovou strukturu a alternací se neúčastní. Např. sloveso pour podle Pinkera specifikuje 

                                                
47 Daneš ovšem otevřeně poukazuje na to, že toto zařazení se týká většiny alternujících sloves, nikoliv všech, a 

zároveň říká, že lexémy účastnící se nerodových hierarchizací (jak lexikálněsémantické alternace nezasahující 

pozici subjektu nazývá) „nejsou všechny zcela stejných sémantickosyntaktických vlastností“. 
48 Srov. např. větu Před východem slunce naložili přebytečnou úrodu do vozu. vs. Na ložnou plochu podomácky 

vyrobené tříkolky naložil dřevo na topení. (Kettnerová 2014: 150). 

Schéma č. 8 – Sémantické třídění sloves účastnících se lokativních alternací (Daneš 1985: 53) 
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způsob, jakým se pohyb odehrává, i některé vlastnosti transformovaného Obsahu (dochází 

k přemisťování kapalné látky kontinuálním proudem), ale nevypovídá nic o výsledném stavu 

Kontejneru, který působení tohoto děje podléhá (nalévaná sklenice může být poloprázdná 

i plná). Sloveso fill naopak jasně označuje výsledný stav (Kontejner, jehož se děj týká, bude 

plný), avšak nenese žádný sémantický rys určující způsob, jakým k tomu dojde. Sloveso spray 

označuje pohyb tekutiny roztříštěné do malých kapek a současně rovněž stav, kdy je Povrch 

cílové entity touto tekutinou pokryt, a proto může vstupovat do obou valenčních rámců.  

 

S obdobnou sémantickou distinkci pracují rovněž Levinová a Rappaport Hovav (1998, 2003, 

2005). Z jejich pozorování vyplynulo, že slovesa, která lexikalizují způsob pohybu, vykazují 

vyšší míru variability argumentů než slovesa lexikalizující výsledný stav. Přisuzují to 

jednoduché struktuře označované události (simple event structure), která bývá pro slovesa 

zaměřená na způsob typická. Slovesa vyjadřující změnu stavu jsou oproti tomu asociována 

spíše se strukturou komplexnější (zahrnující událost příčiny a událost výsledku – causing/result 

subevent) a jejich potenciál k valenční variabilitě je nižší.  

Uvedené kritérium (zaměření na způsob pohybu/na výsledný stav) se však při bližším 

zkoumání může jevit jako problematické. Ačkoliv některá slovesa jsou prototypickým 

zástupcem jedné z vytčených kategorií, jiná lze jednoznačně zařadit jen stěží a s velkou dávkou 

subjektivity. Pinker sám připouští jistou vágnost tohoto sémantického kritéria, přestože věří, že 

poukazuje na jeden ze základních rysů odlišujících alternující slovesa od nealternujících.49 

                                                
49 „I am not claiming that this view predicts the constraints on the alternation exactly: it would take some 

semantic gymnastics, for example, to show that spray inevitably yields a predictable effect on a surface whereas 

dribble never does. But I do claim that this is the principle behind the fact that criteria exist and take the kinds 

of forms that they do; […]“ (Pinker 2013: 95). 

Schéma č. 9 – Sémantická klasifikace sloves označujících změnu lokace a změnu stavu (Pinker 2013: 95) 
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Svoji klasifikaci proto následně nestaví na jemných významových nuancích, nýbrž 

na syntaktické charakteristice sloves a lokativní slovesa třídí podle toho, které valenční 

doplnění může stát ve výpovědi samostatně. Definuje tak dvě základní třídy – slovesa obsahově 

orientovaná (content-oriented verbs), u nichž nemusí být vyjádřen participant s rolí Kontejner, 

a slovesa kontejnerově orientovaná (container-oriented verbs), u kterých může tento participant 

stát jako jediné valenční doplnění. V rámci uvedených skupin následně rozlišuje další 

sémanticky ukotvené subkategorie. Výsledkem je mimo jiné pět kategorií sloves, která mohou 

vstoupit do vztahu lokativní alternace (soupis v této podobě přebíráme z Goldberg 1995: 176): 

1. Slather-class: simultaneous forceful contact and motion of a mass against a surface: slather, smear, brush, 

dab, daub, plaster, rub, smear, smudge, spread, streak, ...  

 

2. Heap-class: vertical arrangement on a horizontal surface: heap, pile, stack. ...  

 

3. Spray-class: force is imparted to a mass, causing ballistic motion in a specified spatial distribution along a 

trajectory: spray, spatter, splash, splatter, inject, sprinkle, squirt. ...  

 

4. Cram-class: mass is forced into a container against the limits of its capacity: cram, pack, crowd, jam, stuff, ... 

 

5. Load-class: a mass of a size, shape, or type defined by the intended use of a container (and not purely by its 

geometry) is put into the container, enabling it to accomplish its function: load, pack (of suitcases), stock (of 

shelves), ... 

 

Syntaktickou perspektivu volí i B. Levinová (1993: 50n), vymezující jednotlivé třídy přímo 

na základě změn, kterými může procházet jejich valenční struktura. Slovesa dělí na tři typy – 

slovesa alternující, slovesa nealternující se strukturou with- a slovesa nealternující 

s předložkovou frází. Zatímco pod posledně zmíněný zahrnuje několik různých sémantických 

tříd (put verbs, pour verbs, coil verbs ad.), první dva definuje ojedinělými sémantickými třídami 

– spray/load verbs pro alternující, fill verbs pro nealternující.  

Její přístup dále rozpracovává Iwata (2005, 2008), který poukazuje na nedostatečnost 

popisu významu slovesa pomocí výčtu participantů a navrhuje propracovanější systém jejich 

sémantické charakterizace pomocí různých typu událostí (scén). Využívá k tomu v předchozí 

kapitole zmíněnou distinkci P- a L-meaningu a také upravená kritéria Pinkerova; pro slovesa je 

podle něj klíčové, zda obecná scéna, k níž se vztahují, obsahuje vedle zaměření na změnu 

lokace sémantický rys naplňování (fill) nebo pokrývání (cover), či nikoliv. Relevanci svého 

přístupu dokazuje revidováním Pinkerova seznamu nealternujících lokativních sloves. 

Na reálných jazykových datech dokládá LA i u některých sloves klasifikovaných dříve jako 

ryze obsahově či kontejnerově orientovaná a snaží se provést explanaci těchto výjimek. Kromě 

fúze vyjádření změny lokace a sémantiky naplňování/pokrývání považuje za možnou příčinu 
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alternace také analogii s významově blízkými a jazykově ukotvenějšími výrazy 

(Iwata 2008: 74).50  

Všechny výše uvedené klasifikace LA (s výjimkou systému Danešova) byly 

abstrahovány především na základě anglických jazykových dat a v některých ohledech nejsou 

plně aplikovatelné i na jazyky ostatní. Ačkoliv sémantika alternujících sloves napříč různými 

světovými jazyky vykazuje zřetelné a explanačně významné paralely, hrají ve variačním 

potenciálu argumentové struktury sloves nezanedbatelnou roli rovněž aspekty specifické 

pro určitý jazyk či jazykovou skupinu. V případě češtiny a slovanských jazyků vůbec 

představuje jednu z hlavních odlišností vliv prefixů na sémantiku i syntax sloves (v angličtině 

částečně odpovídající vlivu adverbiálních částic). Mezi 246 slovesy vstupujícími do vztahu 

lokativní alternace, která pro češtinu uvádí V. Kettnerová (2014: 148n),51 je 191 sloves 

s předponou, přičemž 49 slovesných základů se LA účastní pouze v prefigované modifikaci 

(srov. např. lít vs. nalít/vylít, brát vs. obrat/vybrat, jíst vs. vyjíst, pustit vs. napustit).52 Zdá se 

tedy, že předpony mohou mít na valenční rámec sloves a možnosti jeho variace určitý vliv.  

Vezmeme-li v úvahu způsob utváření slovesného významu, není tento fakt nijak zarážející. 

Výsledný význam slovesa je formován integrací schematického významu předpony a významu 

slovesného základu a z hlediska CxG tak s předponou vlastně do rámce vstupuje další 

konstrukce s vlastní sémantikou. Při integraci může nastat několik situací – sémantika prefixu 

se buď do značné míry překrývá se sémantikou slovesného základu, nebo modifikuje význam 

slovesa specifikací rysu, vzhledem k němuž je slovesný základ sám neutrální, případně je 

s významem slovesného základu v konfliktu (podrobněji viz Lehoučková 2009: 61, 66n). 

Čtvrtá uvažovaná možnost – tzv. prázdná předpona s funkcí čistě gramatickou – je stále 

předmětem lingvistických debat. Zejména v případě modifikační funkce předpon dochází 

prefigováním slovesa k významovým posunům, které mohou mít zásadní dopad na jejich 

valenční rámec. Ilustrují to dobře např. česká slovesa lít a nalít. Lít se jako sloveso označující 

kontinuální pohyb kapaliny zaměřuje primárně na způsob pohybu a některé vlastnosti 

zasaženého objektu, a vstupuje proto pouze do nemetonymické konstrukce změny lokace (lil 

vodu do sklenice). Nalít oproti tomu obsahuje i sémantický rys naplnění, a podléhá tak alternaci 

                                                
50 Tak např. anglické litter a clutter mohlo – ačkoliv svou povahou kontejnerově orientované – vstoupit 

do konstrukce změny lokace na základě analogie se slovesem scatter. 
51 Ačkoliv seznam není úplný (schází v něm např. alternující slovesa naládovat, sbírat, vykartáčovat, vydrbat) 

pro následující přehled jej využívám v neupravené podobě. 
52 Počítám zde pouze se slovesnými základy, které v češtině fungují jako plnohodnotný, významově blízký 

slovesný lexém i bez prefixu (nikoliv tedy např. slovesa naložit, obléknout či spláchnout, u nichž je předpona 

nedílnou součástí základního významu). Z analýzy seznamu převzatého z práce V. Kettnerové (2014) vyplývá, 

že nejčastějšími českými předponami, jejichž přidání ke slovesnému základu mění jejich schopnost účastnit se 

LA, jsou předpony vy-, na- a o-. 



30 

 

přímého objektu (nalil mu ještě jednu sklenici vs. nalil mu do sklenice trochu vody). Zdrojem 

přidaného rysu plnění je přitom právě slovesný prefix na-. Zatímco valenční potenciál 

neprefigovaného lít tedy odpovídá anglickému ekvivalentu pour (důvody jeho neschopnosti 

účastnit se LA podrobně rozebírá Iwata 2006), prefigované nalít, jehož sémantika byla 

modifikována sémantikou předpony, může být realizováno v obou variujících konstrukcích. 

Analýzou sémantiky jednotlivých předpon by pravděpodobně bylo lze vysvětlit velkou část 

odchylek v chování anglických a (nejen) českých sloves. 

V českých studiích věnovaných LA nebyla této problematice doposud věnována 

výraznější pozornost. F. Daneš (1985) si sice všímá velkého zastoupení prefigovaných 

perfektivních sloves, ale podrobněji se danou tématikou nezabývá. Na důležitou roli některých 

předpon poukazuje ve své studii také A. M. Perissutti (2007: 259), která se opět zaměřuje 

především na jejich perfektivizační funkci a připomíná schopnost modifikovat slovesa atelická 

na telická. Detailnější pozorování byla provedena na jazykovém materiálu ruském (Olbishevska 

2005, Sokolova 2013) a polském (Lewandowski 2010). Zde se ukázalo, že předpony do značné 

míry ovlivňují, kterou z alternujících konstrukcí dané sloveso umožní nebo bude preferovat 

(Sokolova 2013).53 Vyvrací se tím mimo jiné v rusistice dříve tradičně přijímaná interpretace 

slovesných prefixů jako čistě perfektivizačních morfémů. Působení na argumentovou strukturu, 

které může způsobit i navýšení či snížení počtu valenčních doplnění, dokazuje podle autorů 

jejich derivační charakter a sémantický potenciál (Olbishevska 2005: 8). Funkce prefixů byla 

v souvislosti s LA diskutována i v rámci výzkumu věnovaných alternacím v německém jazyce 

(Brinkmann 1997). Německá předpona be-, měnící sloveso z nemetonymického (s locatem 

v objektu) na metonymické (s lokací v objektu) se dokonce stala podnětem pro úvahy 

o obdobném morfému s nulovou realizací v angličtině (pro kritickou analýzu této hypotézy 

srov. Iwata 2008: 152n). 

Jakkoliv se nyní může zdát, že důslednou analýzou všech relevantních sémantických 

aspektů (přítomnosti sémantiky plnění/pokrývání, L-meaningu jednotlivých sloves, interakce 

významu slovesného základu s významem prefixu...) lze jednoznačně rozlišit slovesa účastnící 

se LA od sloves s neměnnou valenční strukturou, bylo by mylné vnímat „alternaceschopnost“ 

sloves jako dichotomickou kategorii. Slovesa se alternace účastní v různé míře: u některých je 

zastoupení metonymické a nemetonymické varianty prakticky vyrovnané, jiná se v jedné 

                                                
53 Např. ruské sloveso gruziť se LA účastní nejen ve své základní neprefigované podobě, ale také ve třech 

modifikacích – nagruziť, zagruziť a pogruziť. Zatímco neprefigované gruziť a pogruziť statisticky významně 

preferuje nemetonymickou variantu, nagruziť je častěji součástí konstrukce metonymické. Sloveso zagruziť se 

pak vyskytuje v obou alternujících konstrukcích téměř rovnoměrně (Sokolovska: 22). 
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z konstrukcí vyskytují spíše sporadicky.54 Metodu, pomocí níž by bylo možné tuto míru, 

označovanou pojmem alternační síla (alternation strengh), empiricky ověřit a vyčíslit, navrhuje 

ve spolupráci s A. Stefanowitschem S. Gries (2004) a později také M. Lemmens (2011).55 

Ukazuje se, že alternační síla jednotlivých (i sémanticky blízkých) sloves může být velmi 

rozličná a že spíše než v dichotomickém modu „alternuje“ – „nealternuje“ by bylo vhodné 

na LA pohlížet jako na škálu s jedním extrémem u sloves, jejichž valenční struktura je za všech 

okolností nevariabilní, a druhým u lexémů, které svůj alternační potenciál plně využívají a 

jejichž jednotlivé varianty jsou v jazykových datech zastoupeny zhruba rovnoměrně. 

Závěrem je na místě připomenout, že ani množina sloves, u nichž je alternace vůbec 

myslitelná, není zcela jasně vymezená. Ačkoliv je fenomén objektových alternací stále přesněji 

a detailněji popisován a současně pro konkrétní jazyky vznikají zdánlivě vyčerpávající seznamy 

sloves s variabilním valenčním rámcem, mimo hlavní proud odborného zájmu zůstávají některá 

slovesa, jejichž hlubší analýza dokazuje, že svou sémantikou ani syntaktickým chováním 

nejsou tradičním alternujícím slovesům nijak zvlášť vzdálená. Jako příklad uveďme česká 

slovesa přivézt a vypít. Uvažujme následující dvojice vět: 

(13a) Vypil šálek horkého čaje a šel spát.  (15a) Nalil si šálek horkého čaje a šel spát.  

(13b) Vypil z hrníčku zbytek čaje a šel spát.  (15b) Nalil si do hrníčku zbytek čaje a šel spát. 

(14a) Přivezli služební auto s jejich věcmi.   (16a) Služební auto naložili jejich věcmi. 

(14b) Jejich věci přivezli služebním autem.  (16b) Jejich věci naložili do služebního auta. 

  

Ve všech uvedených dvojicích dochází k asymetrii v přiřazování situačních participantů 

a valenčních doplnění slovesa. V příkladech označených indexem (a) je na pozici přímého 

objektu profilován participant, který je možné v daném kontextu interpretovat jako 

Kontejner/lokaci, v příkladech s indexem (b) pak toto místo zaujímá naopak participant s rolí 

Obsah/locatum. U dvojic vět (13) a (15) je tato interpretace přijatelná zcela bez pochyb, 

ve větách (14a) a (14b) by však mohla, přinejmenším z hlediska valenční syntaxe, vyvolat 

diskuzi. Charakter konstrukcí se slovesem přivézt je od konstrukcí se slovesem naložit zajisté 

poměrně dosti odlišný – ve druhém případě se jedná o typické alternující sloveso s třemi 

valenčními doplněními, kdežto v případě prvním tvoří základní valenční rámec slovesa pouze 

agens, patiens a zde nevyjádřená (z kontextu rozpoznatelná) lokace, která se však nekryje 

                                                
54 Při revidování Pinkerova seznamu si toho všímá např. Iwata 2006: 70, když mluví o „sporadically“ 

alternating verbs a zmiňuje, že u většiny ostatních sloves nepřesahuje nerovnoměrné zastoupení jednotlivých 

konstrukcí poměr 4:1.  
55 Činí tak nikoliv v kontextu LA, nýbrž na příkladu alternací kauzativních (John opened the door. vs. The door 

opened.), nicméně jeho přístup je snadno aplikovatelný i na jiné typy alternací. 
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s participantem označeným námi jako Kontejner (auto). Nechceme tento rozdíl v žádném 

případě přehlížet a prohlašovat uvedené konstrukce za paralelní, považujeme pouze za vhodné 

poukázat na širší kontext metonymických změn typu Obsah – Kontejner, jejichž význam dalece 

přesahuje úzce vymezený koncept lokativních alternací, s nímž jej však zároveň pojí jistá míra 

podobnosti. Také první příkladová dvojice ((13a) a (13b)) se klasickému pojetí LA vymyká – 

lokace není v tomto případě považována za valenční doplnění slovesa (ačkoliv sémantika 

prefixu vy- by nutnou přítomnost výchozí lokace mohla implikovat). Z hlediska teorie rámců je 

však nedílnou součástí popisované situace a je tedy odůvodnitelné ji do daného situačního 

rámce zahrnout. Sémantika slovesa vypít je navíc natolik blízká slovesu vyjíst, které je v české 

odborné literatuře uváděno mezi slovesy alternujícími (Kettnerová 2014: 148n), že by mohlo 

být jen těžko obhajitelné rýsovat mezi jejich klasifikací jakoukoliv ostrou hranici. Opět se tak 

potvrzuje smysluplnost nebinárního vnímání lingvistických kategorií a přínos škálového 

přístupu, podporovaného zejména v diskurzu konstrukčně gramatickém.  

 

Shrnutí: 

Sémantické třídy vstupující do vztahu lokativních alternací vykazují napříč různými světovými 

jazyky značnou podobnost, přesto stále hraje nezanedbatelnou roli i idiosynkrazie jednotlivých 

jazyků a konkrétních sloves. Hlavním sdíleným rysem je vyjadřovaný vztah souvýskytu (nebo 

také soumeznosti), pojící se jednak s vyjádřením změny lokace Obsahu, jednak se změnou 

Kontejneru, která je jejím přímým důsledkem. Aby valenční rámec slovesa mohl variovat, musí 

být toto sloveso kompatibilní jak s konstrukcí změny lokace, tak s konstrukcí naplňování/plnění 

či pokrytí/pokrývání, popřípadě odstranění/odstraňování. Ukazuje se, že slovesa, součástí 

jejichž sémantiky je vyjádření způsobu pohybu nebo některá z vlastností zasaženého tématu, 

tendují ke konstrukci s locatem v objektu, zatímco slovesa specifikující změnu Kontejneru 

preferují konstrukci, v níž pozici přímého objektu zastává lokace. Lze tak vydělit dvě skupiny 

– slovesa obsahově a kontejnerově orientovaná. Pokud sloveso umožňuje dvojí interpretaci 

označované situace, jeho valenční struktura alternuje a jeho základní orientace predikuje 

frekvenční zastoupení jednotlivých variant. V některých jazycích alternační potenciál ovlivňuje 

vliv slovesných prefixů, které spojují svůj schematický význam s významem slovesného 

základu, čímž může dojít k modifikaci výsledné sémantiky slovesa např. přidáním rysu 

naplňování či odstraňování. V češtině tuto funkci plní především předpony vy-, na- a o-, pomocí 

nichž se do množiny alternujících sloves dostávají i slovesné základy, jež variaci argumentů 

samy o sobě nedovolují. Navzdory poměrně jasně definovaným sémantickým restrikcím se jeví 
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jako opodstatněné nahlížet kategorii alternace nedichotomicky a vnímat ji spíše jako škálu, 

popsatelnou např. pomocí konceptu alternační síly. 

 

2.5 Konkurence alternujících konstrukcí 

Mohlo by se zdát, že otázka distribuce konkurujících si variant je dostatečně vyřešena již 

odhalením základních sémantických rozdílů mezi metonymickou a nemetonymickou lokativní 

konstrukcí, tematizovaných v odd. 2.3. Jak však poznamenává B. Levinová a M. Rappaport 

Hovav (2006),56 relevantní významová odstínění odpovídající rozdílné profilaci reálné situace 

bývají mnohdy tak jemná, že do rozhodování mezi metonymickou a nemetonymickou variantou 

musí zasahovat i další sémantické a strukturní faktory. Dovoluje-li slovesný význam 

interpretaci kompatibilní s oběma konstrukcemi, může volbu mezi nimi ovlivnit jednak 

sémantika alternujících valenčních doplnění, jednak strukturní i informační kontext slovesa. 

V kontextu analýzy LA nejčastěji diskutovaný faktor bývá spojován s již dříve 

zmíněným holistickým efektem. Je-li participant profilovaný na pozici přímého objektu 

(přinejmenším v konstrukci metonymické, srov. pozn. 45) vždy zasažen dějem jakožto celek, 

znamená to pro obě alternující doplnění jistá sémantická i strukturní omezení. Aby mohl být 

holistický požadavek splněn, locatum (Obsah nebo Pokrytí) musí být v případě metonymického 

vyjádření schopno beze zbytku zaplnit danou lokaci (Kontejner nebo Povrch).57  Pokud jedno 

z doplnění takovou interpretaci blokuje (Obsah buď není dostatečný pro to, aby daný Kontejner 

zaplnil nebo lokace vůbec není jako zaplnitelný Kontejner koncipovatelná), k alternaci 

nedochází:58 

(13a) Naložil zavazadlo do kufru.  (14a) Nedočkaví zákazníci se nacpali do fronty. 

(13b) *Naložil kufr zavazadlem.  (14b) *Nedočkaví zákazníci nacpali frontu. 

S touto restrikcí se pojí určitá morfologická omezení lexému označujícího neobjektově 

vyjádřené locatum. Jelikož je v takovém případě lokace zasažena jako celek, musí toto locatum 

referovat k množství dostatečnému pro její zaplnění, a je tak zpravidla jazykově realizováno 

                                                
56 „Where there is a clear difference in meaning between the variants, only one variant may be applicable 

in a given context; however the meanings are often close enough that both variants may be applicable in certain 

contexts, and in these instances, other factors enter into the choice.“ (Levin – Rappaport Hovav 2005: 195). 
57 V případě sloves označujících (z)rušení souvýskytu (např. vyloupat, vysypat, vyhrabat…) v metonymické 

variantě často nebývá locatum vyjádřeno vůbec (Vydlabal dýni. / Vysypal koš. / Vysál koberec.). Pokud 

vyjádřeno je, děje se tak buď prostřednictvím genitivního doplnění (Vysypal sáček cukru.), nebo prostřednictvím 

předložkové fráze, na něž se holistický efekt rovněž vztahuje (Vyčistil umyvadlo od zbytků zubní pasty.). 
58 Pro angličtinu srov. např. Pinker 2013: 58. 
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buď počitatelným jménem v množném čísle, nebo podstatným jménem hromadným či 

látkovým.59 V případě nemetonymické varianty oproti tomu pravděpodobně žádná 

morfologická omezení přímého objektu nefigurují; locatum však rovněž bývá zasaženo jako 

celek (alespoň pokud je predikát perfektivní). Omezení jednotlivých valenčních doplnění 

z hlediska kategorie čísla můžeme sledovat na následujících příkladech: 

(15a) Nakládali přívěs balíky slámy. 

(15b) *Nakládali přívěs balíkem slámy. 

(15c) Nakládali přívěs dřívím. 

(15d) Nakládali přívěs dřevem. 

(16a) Roztržitě nacpala knihy zpátky do kufru. 

(16b) Roztržitě nacpala knihu zpátky do kufru. 

(16c) *Roztržitě nacpala knihy zpátky do kufru, několik jich ale stále leželo na zemi. 

(16d) Roztržitě cpala knihy zpátky do kufru, několik jich ale stále leželo na zemi. 

(16e) Nacpala knihami celý kufr, několik jich ale stále leželo na zemi. 

V rámci českého i zahraničního výzkumu LA byla doposud věnována pozornost téměř 

výhradně uvedeným sémantickým omezením vyvolaným působením holistického efektu 

(Levin – Rappaport Hovav 2005: 218). Ačkoliv podle dosavadních analýz skutečně hraje tento 

faktor v distribuci variant klíčovou roli, konkurenci alternujících konstrukcí mohou ovlivňovat 

i další aspekty. Patří k nim mimo jiné informační strukturace věty (information packaging, 

v českém kontextu též aktuální větné členění), úzce související s řazením argumentů slovesa. 

Jelikož asymetrie v přiřazování situačních participantů a valenčních doplnění umožňuje mimo 

jiné variovat pořadí jednotlivých členů propozice, stává se z LA užitečný rematizační 

prostředek, a to zejména v jazycích s fixním či málo flexibilním slovosledem. Tendence 

kontextově více zapojeného doplnění předcházet doplnění vstupujícímu do kontextu nově se 

tak může v konkrétním textu promítnout do preference jedné z alternujících variant. Tato 

hypotéza byla ověřena v případě anglických dativních alternací (Givón 1984, Arnold a kol. 

2000, Bresnan 2007 ad.),60 v případě LA se však zatím jeví jako faktor spíše okrajový (Laffut 

1997). Důvodem je zřejmě na rozdíl od dativních alternací signifikantní významový posun mezi 

konstrukcemi; potřeba odlišení profilace situace převažuje nad preferencemi vyvolanými 

informační strukturou výpovědi. V češtině se oproti angličtině k této příčině přidávají navíc 

                                                
59 Jako první na tento aspekt upozornil B. Fraser (1971: 606). 
60 Pro přehled relevantních studií srov. Levin – Rappaport Hovav 2005: 217. 
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poměrně široké možnosti modifikace informační struktury prostřednictvím změny slovosledu. 

Určitější závěry by nicméně vyžadovaly další podrobný průzkum.61  

V zahraniční literatuře (srov. Levinová – Rappaport Hovav 2005) bývá v souvislosti 

s informační strukturou zmiňován také tzv. efekt tíhy pravovalenčních doplnění 

(weight/heaviness), v jehož důsledku má valenční doplnění, které je „těžší“ nebo gramaticky 

komplexnější, tendenci stát blíže konci věty (Behagel 1910). Propojenost s aktuálním větným 

členěním je zřejmá – informace známé z předchozího kontextu (téma) bývají naopak nezřídka 

vyjádřeny prostřednictvím kratších (často pronominálních) konstituentů. Pro dativní alternace 

tuto hypotézu již potvrdily některé korpusové i experimentální studie (Arnold a kol. 2000, 

Wasow 2002); v kontextu LA nebyla zatím detailněji testována.  

 Dalším faktorům potenciálně ovlivňujícím distribuci alternujících konstrukcí se 

věnovala probabilistická gramatika, jejímž cílem je vytvoření modelů, jež by byly schopny 

s dostatečnou úspěšností predikovat preferenci jedné či druhé konstrukce. Vzhledem k povaze 

a směřování výzkumu je zde odsunuta stranou otázka příčiny volby, sledován je primárně 

jazykový kontext a struktura všech valenčních doplnění. V rámci tohoto přístupu vznikl model 

pro predikci dativních alternací (Bresnan – Cueni – Nikitina – Baayen 2007), mezi jehož 

sledované proměnné byly zařazeny následující aspekty: sémantická třída slovesa, kontextová 

zapojenost, pronominalita, určitost a číslo recipienta i tématu, životnost a osoba recipienta, 

konkrétnost tématu, strukturní paralelismus a rozdíl v délce. V českém kontextu se navrženým 

modelem inspirovala M. Vokáčová (2014), která aplikovala některá z kritérií na analýzu 

českých LA. 

 Konkurencí alternujících konstrukcí se na vybraných příkladech LA bude zabývat také 

empirická část této práce. Prostřednictvím korpusové sondy se pokusíme vymezit 

a interpretovat okolnosti, které vedou k výběru metonymické či nemetonymické varianty, 

definovat jejich prototypické kontexty, a ověřit tak některé z uvedených návrhů a hypotéz. 

 

Shrnutí: 

Distribuce alternujících konstrukcí je v případě LA dána primárně jejich významovým rozdílem 

a promítá se do ní zejména odlišná perspektivizace reálné situace. Přesto se na volbě konkrétní 

varianty podílejí i další sémantické a strukturní faktory. Největší vliv bývá přisuzován dopadům 

                                                
61 Pro češtinu částečně prokázala signifikantní vliv kontextové zapojenosti argumentů na metonymickou variantu 

M. Vokáčová (2014).  
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holistického efektu, který působí některá omezení pravovalenčních doplnění alternujících 

sloves. Jelikož je v případě metonymické varianty participant s rolí lokace zasažen jako celek 

(dochází u něj ke změně stavu naplněním nebo pokrytím), musí být participant s rolí lokace pro 

toto naplnění (respektive pokrytí) dostatečný. To se projevuje mimo jiné na morfologické 

úrovni – neobjektově vyjádřené locatum bývá realizováno buď podstatným jménem 

počitatelným v plurálovém tvaru, nebo jménem hromadným či látkovým (popřípadě 

odpovídajícím zájmenem). Roli při výběru mezi metonymickou a nemetonymickou konstrukcí 

může hrát i informační strukturace věty. LA umožňují variovat pořadí jednotlivých valenčních 

doplnění, a tak mohou napomoci modifikovat téma a réma výpovědi. S tímto aspektem bývá 

spojován také efekt tíhy pravovalenčního doplnění, jehož důsledkem je tendence realizovat 

gramaticky komplexnější členy blíže konci věty. V případě češtiny je vliv informační 

strukturace nicméně oslaben flexibilitou slovosledu a má tedy spíše okrajovou funkci. Úloha 

dalších faktorů (určitost, životnost, konkrétnost či délka argumentů) není zatím zcela vyjasněna 

a vyžaduje podrobnější zkoumání. 
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3. Metodologická část 

 

3.1 Předmět výzkumu, otázky, hypotézy 

Empirická část této práce sestává z analýzy vybraných lokativních alternací. Předmětem 

předkládaného výzkumu je konkurence variujících nemetonymických a metonymických 

konstrukcí a specifikace faktorů, které mohou jejich distribuci ovlivnit. Výzkum má povahu 

kvalitativní a částečně též kvantitativní korpusové sondy, založené na materiálu excerpovaném 

z dat Českého národního korpusu (dále ČNK).62 

  U vybraných sloves bude zkoumána jejich alternační síla a poměr zastoupení 

metonymické a nemetonymické konstrukce, a to s přihlédnutím k jejich vidu a prefixaci. Hlavní 

cíl výzkumu představuje analýza sémantických i morfologických charakteristik lexémů 

stojících na pozici jednoho z alternujících pravovalenčních doplnění a také sledování dalších 

aspektů, které by mohly distribuci alternací ovlivnit (gramatická komplexnost aktantů, 

pronominalita, slovosled). Výstup budou tvořit jednak kolokační seznamy ukazující, které 

lexikální jednotky se v každé ze sledovaných konstrukcí vyskytují preferenčně, jednak 

specifikace kontextů, v nichž je možné predikovat realizaci jedné či druhé varianty LA. 

 

3.2 Sestavení vzorku a vyhledávání dat 

K sestavení vzorku byl využit seznam českých alternujících sloves publikovaný 

V. Kettnerovou (2014: 148n) a obsahující 246 slovesných lexémů vstupujících do vztahu 

lokativní konverze. Jádro seznamu pochází z excerpce F. Daneše (1985) a je Kettnerovou 

aktualizováno o slovesa nalezená v ČNK pomocí funkce Tezaurus. Přestože pravděpodobně 

není vyčerpávající (srov. pozn. 51), jedná se o dosud nejrozsáhlejší a nejúplnější soupis 

alternujících lokativních sloves.  

Vzorek byl s ohledem na svůj spíše malý rozsah a také pro udržení větší sémantické 

homogenity dat, která umožní výsledky lépe zobecňovat, omezen pouze na slovesa označující 

vznik souvýskytu. Vybírána byla přitom slovesa frekventovaná a pro daný typ alternace 

prototypická. Výběr tedy určovala především dvě kritéria: a) absolutní četnost slovesa 

s akuzativním doplněním v korpusu syn2015, b) alternační síla slovesa. První kritérium bylo 

                                                
62 Český národní korpus – SYN. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Dostupné k 12. 7. 2019 

z WWW: http://www.korpus.cz. 
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pro všechna slovesa uvedená v seznamu zjišťováno pomocí následujícího korpusového dotazu 

(x-impf = imperfektivní tvar slovesa, např. nakládat; x-pf = perfektivní tvar slovesa, 

např. naložit; x-2impf = případné sekundární imperfektivum; akuzativ do vzdálenosti šesti 

pozic eliminuje netranzitivní formy slovesa):63 

(meet [lemma="x-impf|x-pf|x-2impf"][tag="[NP]...4.*"] -6 6) 

 

Tímto způsobem bylo nejprve vytříděno 14 sloves, jejichž frekvence s akuzativním doplněním 

přesáhla 2000 výskytů: 

položit/pokládat 17916 

plnit/naplnit/naplňovat 11776 

doplnit/doplňovat 9326 

točit/natočit/natáčet 8499 

obléci/obléknout/oblékat/oblíkat/oblíknout 6110 

balit/sbalit/zabalit 4331 

nalít/nalévat/nalívat 3378 

vyplnit/vyplňovat 3212 

naložit/nakládat 2740 

malovat/vymalovat 2508 

čerpat/načerpat/načerpávat 2326 

cpát/nacpat/nacpávat 2126 

zatáhnout/zatahovat 2075 

nahrát/nahrávat 2053 

 

Tabulka č. 1 - Frekvence alternujících sloves s akuzativním doplněním v korpusu syn2015 

 

Ukázalo se však, že alternační síla některých z těchto sloves je příliš slabá, a to z jedné 

ze dvou příčin: buď u nich k alternaci objektu může dojít pouze ve specifickém a málo 

frekventovaném kontextu, nebo je jedna z alternujících konstrukcí zastoupena výrazně 

marginálně. Tento aspekt byl vyhodnocován jednak na základě lexikografického zpracování 

těchto sloves ve slovníku VALLEX 3.0 (kde byly zjišťovány kontexty a významy, v nichž k LA 

může dojít), jednak na základě kolokačních seznamů vygenerovaných pro daná slovesa ČNK 

                                                
63 Podobného výsledku by bylo možno dosáhnout i klasickým CQL dotazem 

[lemma=“x-impf|x-pf“][]{0,5}[tag=“[NP]…4.*“] | [tag=“[NP]…4.*“][]{0,5}[lemma=“x-impf|x-pf“], funkce 

meet však na rozdíl od něj eliminuje překrývající se konkordance. 
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a v případě potřeby rovněž pomocí náhodného vzorku o velikosti 100 výskytů. Z uvedených 

důvodů proto byla vyřazena následující slovesa: 

položit/pokládat – alternuje jen v málo frekventovaném kontextu pokládat parkety/pokládat podlahu 

točit/natočit/natáčet – alternuje jen v kontextech natočit rozhovor/natočit kazetu a natočit pivo/natočit 

půllitr, přičemž metonymická varianta prvního významu je dnes vzhledem k mimojazykové skutečnosti 

užívána pouze okrajově (navíc se jedná spíše o alternaci role Výsledný produkt než Kontejner/Povrch) 

a význam druhý představuje jen velmi malou část celkových výskytů daného slovesa 

čerpat/načerpat/načerpávat – metonymická konstrukce (načerpal nádrž/čerpal fondy) je velmi řídká 

(na náhodném vzorku 100 výskytů nebyla doložena ani jednou, stejně jako v seznamu 40 nejčastějších 

kolokátů v ČNK) 

zatáhnout/zatahovat – metonymická konstrukce (načerpal nádrž/čerpal fondy) je velmi řídká 

(na náhodném vzorku 100 výskytů nebyla doložena ani jednou, stejně jako v seznamu 40 nejčastějších 

kolokátů v ČNK)  

nahrát/nahrávat – alternuje jen v kontextech nahrát píseň/nahrát cédéčko, přičemž metonymická 

varianta je dnes v tomto kontextu vzhledem k mimojazykové skutečnosti užívána pouze okrajově (navíc 

se jedná spíše o alternaci role Výsledný produkt než Kontejner/Povrch)  

Do konečného vzorku nebylo zařazena ani sloveso malovat/vymalovat, které svou sémantikou 

ne zcela odpovídá tradičnímu výkladu lokativních konstrukcí (krajina na obraz není 

při malování přenášena, nemění svou lokaci, jedná se o obrazné vyjádření), a sloveso 

obléknout/oblékat, jehož participant s rolí lokace musí být na rozdíl od lokací ostatních sloves 

životný. Nad rámec původní frekvenční tabulky vzorek naopak doplnilo sloveso 

napustit/napouštět s nižší frekvencí, ale velkou alternační silou. 

 Rozložení výsledného vzorku se snaží vyvážit zastoupení jednotlivých slovesných 

základů a také poměr perfektiv a imperfektiv. Slovesa se stejným kořenem a odlišnou 

předponou byla proto zařazena do jedné skupiny, aby nedošlo k nadreprezentaci slovesných 

základů s variabilnější prefixací. Perfekta a imperfekta byla vyhledávána zvlášť (frekvenčně 

málo zastoupená sekundární imperfektiva byla však přiřazena k odpovídajícím tvarům 

perfektivním). Konečnou podobu vzorku a jeho rozložení zachycuje následující tabulka:   

 

balit 100 

sbalit, zabalit 100 

cpát 100 

nacpat 100 

nakládat 100 
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naložit 100 

nalít, dolít 100 

nalévat (nalívat), dolévat (dolívat) 100 

plnit 100 

naplnit, doplnit, vyplnit (naplňovat, doplňovat, vyplňovat) 100 

napouštět 100 

napustit 100 

celkem 1200 

 

Tabulka č. 2 - Výsledné rozložení zkoumaného vzorku 

 

 Požadované výskyty byly v korpusu syn201564 vyhledány pomocí výše zmíněného 

dotazu (meet [lemma="x impf|x pf|x-2impf"][tag="[NP]...4.*"] -6 6). V případě sloves se 

základem plnit byl navíc použit negativní filtr pro kolokáty odkazující k nealternujícímu 

významu slovesa.65 Z výsledných konkordancí byly po promíchání korpusovým nástrojem 

vybrány náhodné vzorky o velikosti 250 řádků,66 které byly následně podrobeny ručnímu 

čištění. 

 

3.3 Čištění a anotace dat 

Ze vzorku dat získaného z korpusu byly dále odstraňovány duplicity a nerelevantní výskyty. 

Kromě výskytů, v nichž lexém v akuzativu nebyl doplněním slovesa, se jednalo rovněž 

o konkordance, které sice obsahovaly sloveso s akuzativním doplněním, avšak v jiném než 

alternujícím významu. Tento aspekt byl vyhodnocován na základě zpracování daného lexému 

ve valenčním slovníku VALLEX 3.0 (popřípadě, nebylo-li dané sloveso v tomto slovníku 

zpracováno, na základě SSČ) – slovesa užitá ve významech, u nichž není ve slovníku uvedena 

alternace, byla ze vzorku vyřazována. U jednotlivých sloves tak došlo k odstranění 

následujících významů: 

                                                
64 V případě slovesa napustit, u nějž v korpusu syn2015 nebyl nalezen dostatečný počet relevantních výskytů, 

byl vzorek doplněn z korpusu syn v7. 
65 Konkrétně se jednalo o negativní filtr 

[lemma=“čas|potřeba|ideál|věštba|očekávání|prosba|heslo|znak|výkon|slib|povel|úmluva|předsevzetí|dluh|úděl|pra

xe|termín|záměr|audit|služba|role|funkce|pojistka|instrukce|příkaz|vůle|rozkaz|požadavek|význam|ukazatel|taktika|

záruka|nařízení|systém|opatření|statistika|zákon|tužba|slovo|cíl|smlouva|vize|doporučení|limit|příspěvek|prohlášen

í|představa|očekávání|docházka|standard|doporučení|povinnost|úkol|podmínka|zadání|přání|poslání|právo|ambice|

zakázka|kritérium|sen|účel|závazek|plán|program|úloha|norma|pokyn“] do tří pozic nalevo a napravo od KWIC. 
66 250 řádků bylo ukládáno s ohledem na předpokládanou redukci dat v průběhu ručního čištění. Pro následnou 

analýzu bylo využito vždy prvních 100 relevantních výskytů. 
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balit, sbalit, zabalit – připravovat někoho na cestu/vypravit někoho (sbalit syna na tábor), balením 

vytvářet (sbalit z hadrů uzel), stáčet/svíjet/svinovat (sbalil papír do role), končit (já to balím), namlouvat 

si (balit děvčata) + balit se – chystat se na cestu (rodina se balila na dovolenou) + nad rámec slovníku 

VALLEX 3.0 rovněž balit ve významu obalit něčím (zabalil mu ruku do obvazu, zabalili se do deky) 

a sbalit ve významu ukrást (sbalil v tom obchodě skoro pět tisíc) 

cpát, nacpat, nacpávat – hojně dávat/vnucovat někomu (cpal mu pořád peníze) + cpát se – tlačit se (cpal 

se k pódiu) + oproti slovníku VALLEX 3.0 byla ve vzorku naopak ponechána užití ve významu jíst 

velkém množství (alternací se účastní – cpal se koláči, cpal do sebe jeden koláč za druhým) 

naložit, nakládat – zavařovat/konzervovat (nakládá okurky do láku), přidělovat někomu práci (naložila 

jim spoustu úkolů) 

plnit, naplnit, naplňovat – splňovat/uskutečňovat/završovat (naplňovat poslání, plnit slib), zastávat 

(plnit funkci rozhodčího) + zahrnuty rovněž nebyly případy subjektové diateze (pokoj naplnila zvláštní 

vůně, říčka plnila požární nádrž) 

napustit, napouštět – natřít a nechat nasáknout (napouštějí šípy jedem) 

U sloves nalít/nalévat/nalívat/dolít/dolévat/dolévat žádné z významů vyřazeny nebyly.  

 

Součástí první fáze výzkumu, která je předmětem této práce, nebyla rovněž pasivní užití 

analyzovaných sloves. Subjektová diateze, přítomná u pasivních konstrukcí, může fungování 

LA do jisté míry ovlivnit, a proto je potřeba jim věnovat zvláštní pozornost.   

 Anotace dat probíhala v tabulkovém editoru MS Excel. První čtyři sloupce odpovídaly 

datům importovaným z ČNK (zdroj, levý kontext v rozsahu 25 pozic, QWIC, pravý kontext 

v rozsahu 25 pozic), ostatní následujícím anotovaným proměnným: 

1. tvar přísudku 

2. infinitiv slovesa 

3. prefixace – ano/ne (1, 0) 

4. slovesný vid – imperfektivní/perfektivní (impf, pf) 

5. slovosledný vzorec – pořadí verba, objektu a druhého doplnění, pokud je povrchově 

realizováno (VOD, VDO, OV…) 

6. typ konstrukce – nemetonymická/metonymická/s genitivem (n, m, g) 

7. počet povrchově vyjádřených pravovalenčních doplnění – jedno/dvě (1, 2) 

8. subjekt – konkrétní lexikální naplnění nebo nevyjádřený („NP“, n), personičnost (ž, n, 

n met) 
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9. locatum – konkrétní lexikální naplnění nebo nevyjádřené („NP“, 0), několikanásobné 

(0, 1), zájmennost (pro, 0), životnost (n, ž), číslo (sg., pl.) + druh (lát., hrom.), 

abstraktnost (0, 1), jasně identifikovatelné z kontextu („NP“), atribut shodný (Ats), 

atribut shodný s holistickým významem /plný, celý, všechen…/ (Ats hol), shodný 

vyjádřený posesivem (pos), shodný vyjádřený demonstrativem (dem), neshodný (Atn), 

vedlejší věta přívlastková (VV), funktor (PAT, EFF, …) 

10. lokace – konkrétní lexikální naplnění nebo nevyjádřené („NP“, 0), několikanásobné 

(0, 1), zájmennost (pro, 0), životnost (n, ž), číslo (sg., pl.) + druh (lát., hrom.), 

abstraktnost (0, 1), jasně identifikovatelné z kontextu („NP“), atribut shodný (Ats), 

atribut shodný s holistickým významem /plný, celý, všechen…/ (Ats hol), shodný 

vyjádřený posesivem (pos), shodný vyjádřený demonstrativem (dem), neshodný (Atn), 

vedlejší věta přívlastková (VV), funktor (PAT, DIR, …) 

11. další doplnění 1 – dativní doplnění („NP“) 

12. další doplnění 2 – instrumentálové doplnění („NP“) 

13. poznámka – záznam o metaforičnosti daného užití, popřípadě další poznámky 

Pro větší přehlednost byly také barevně odlišeny KWIC metonymických (červeně) 

a nemetonymických (modře) konstrukcí. Výsledná anotační tabulka pak vypadala takto: 

 

Tabulka č. 3 – Ukázka anotační tabulky 

U některých proměnných bylo třeba se vypořádat s některými specifickými aspekty. Způsob 

jejich řešení uvádí následující přehled: 

ad 6.: V několika málo případech nebylo rozlišení metonymické a nemetonymické 

konstrukce zcela jednoznačné. Konkrétně se jednalo o konstrukce s objekty s genitivním 

doplněním (srov. 2.1 této práce), kterým byla nakonec přidělena specifická hodnota 

proměnné typ konstrukce (g), a výskyty s lexémem „koupel“, jejž by bylo možno 
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interpretovat jako lokaci i locatum. V těchto případech byla konkordance anotována jako 

metonymická a do poznámky bylo zaznamenáno, že se jedná o problematický případ. 

ad 8.: V subjektu se vyskytovaly lexémy s nepersonickým významem (společnost, tým 

apod.) v metonymickém užití (bazén napustila společnost Ekoltes); byly anotovány jako 

„n met“. 

ad 9. a 10.: Bylo-li locatum vyjádřeno spojením jednotky/míry a počítané/měřené entity 

(7 litrů vody, trochu věcí), ve sloupci „Locatum“ byl uveden tvar v akuzativu a ve sloupci 

„Kontext“ jméno v genitivu. Do zvláštního sloupce („Míra“) bylo pak zaznamenáno, že 

se jedná o frázi s partitivním genitivem. Několikanásobná locata i lokace byly 

z praktických důvodů zapisovány do jednoho sloupce (batoh a karimatku, Simonu 

s Jirkou), rozdělovány byly až v další fázi vyhodnocování dat. Vždy jim však byla 

přidělana hodnota „1“ ve sloupci „NVČ“. Locata ani lokace také nebyla v této fázi 

lemmatizována, a to proto, aby a) nebyla ztracena informace o jejich morfologických 

kategoriích, které byly anotovány až sekundárně, b) v případě locata zůstala zřetelná 

i předložka, která se s ním pojí. 

ad 11.: Jako další doplnění bylo vždy interpretováno i zvratné si (napustil si vanu, sbalil 

si věci). 

Celkem bylo tímto způsobem anotováno 1200 výskytů vybraných alternujících sloves. Úplná 

tabulka s anotacemi tvoří samostatnou přílohu této práce. 

 

3.4 Způsob vyhodnocení dat 

Získaná data byla následně kvantitativně vyhodnocována, a to prostřednictvím dvou nástrojů: 

a) filtrů, vzorců a kontingenčních tabulek dostupných v programu MS Excel a b) skriptu 

kolostrukční analýzy pro statistický program R (Gries 2007). 

 Kolostrukční analýza (dále KolA) nepatří zatím v českém lingvistickém diskurzu 

k běžně používaným metodám, proto ji zde alespoň ve stručnosti přiblížíme (srov. také Gries 

2012; Gries – Stefanowitsch 2004a, 2004b; pro češtinu Lehečková 2017). Její autoři, 

A. Stefanowitsch a S. Th. Gries, navazují na teoretická východiska konstrukční gramatiky a 

na výzkum kolokací coby ustálených lexikálněsémantických spojení slovních tvarů, oba zdroje 

propojují a hovoří o tzv. kolo-strukcích, odkazujících na vztah mezi lexikálními jednotkami a 

syntaktickými konstrukcemi. Jimi navržený soubor metod umožňuje tyto vztahy sledovat, 



44 

 

kvantifikovat a následně vyjádřit pomocí obousměrné asociační míry jednotlivých kolexémů 

(lexikálních jednotek vyskytujících se v dané konstrukci). Výstupem KolA zpravidla bývá 

seznam lexémů, které „signifikantně vůči jiným svým výskytům v korpusu tíhnou k výskytu 

v rámci určité syntaktické konstrukce“ (Lehečková 2017: 168). Oproti běžně užívaným 

způsobům počítání asociačních měr (dostupných např. v rozhraní Kolokace v ČNK) jsou takto 

sestavené seznamy citlivé k pozici daného lexému a jeho náležitosti k určité konstrukci. 

 Obdobně jako jiné typy výpočtu asociačních měr je princip KolA vyjádřitelný 

jednoduchou kontingenční tabulkou, kde A a B zastupují jevy, jejichž souvýskyt je sledován, 

n pak jejich hodnoty: 

 B ¬ B Celkem 

A nA a B nA a ¬ B nA 

¬ A n¬ A a B n ¬ A a ¬ B n¬ A 

Celkem nB n¬ B nA a B a ¬ A a ¬ B 

 

Tabulka č. 4 - Kontingenční tabulka CollA (Lehečková 2017: 171) 

Stefanowitsch a Gries pracují celkem se třemi různými typy KolA: s kolexémovou 

analýzou, distinktivní kolexémovou analýzou a kovariační kolexémovou analýzou. 

Kolexémová analýza slouží k měření míry atrakce lexému ke konkrétní pozici v konstrukci. 

V naší analýze byla aplikována pouze jako pomocná při zjišťování míry atrakce lexémů 

k pozici přímého objektu a k pozici druhého pravovalenčního doplnění. Hojněji byla využita 

distinktivní kolexémová analýza, sledující tíhnutí lexému k určité konstrukci ve srovnání 

s jinou, funkčně podobnou konstrukcí. Tímto způsobem jsme vyhodnocovali relativní 

alternační sílu jednotlivých sloves. Posledně zmíněný typ KolA nebyl v této práci uplatněn. 

KolA lze realizovat prostřednictvím různých asociačních měr (chí-kvadrát, Mi/T-score, 

log odds ratio…). Vzhledem k malé velikosti dat jsme ve všech případech volili Fisherův 

exaktní test s Yatesovou korekcí, a to ze dvou důvodů – tento test je jednak vhodný 

i pro zpracování nepříliš četných výskytů, jednak nepředpokládá žádné rozložení dat. 

Výslednou kolostrukční sílu je přitom možné snadno interpretovat na bázi tradičně užívaných 

pravděpodobnostních hodnot (p-value).67 

Zejména distinktivní kolexémová analýza se jeví jako vhodná metoda pro analýzu 

alternujících syntaktických konstrukcí, jak dokládají i její zahraniční aplikace na výzkum 

konstrukcí ditranzitivních, kauzativních či futurálních (anglické konstrukce will/be going to) 

                                                
67 Griesův skript (2007) uvádí pro distinktivní kolexémovou analýzu následující převod: „Coll.strength>3 => 

p<0.001; coll.strength>2 => p<0.01; coll.strength>1.30103 => p<0.05“. 
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nebo na analýzu konkurence aktivních a pasivních slovesných tvarů (Gries – Stefanowitsch 

2004a, b; Lemmens 2011). Přesto má její užití v předkládané analýze svá úskalí. Všechny 

doposud publikované výzkumy alternací, které KolA využívají, pracují s daty získanými 

z menších, syntakticky anotovaných korpusů. To autorům umožnilo poměrně snadno získat 

dostatečné množství strukturovaných dat a také pracovat s celým korpusem.68 Použití této 

analýzy na malém a strukturovaném jazykovém vzorku je zejména v případě sestavování 

kolostrukčních seznamů značně problematické. Využijeme-li totiž pouze data získaná 

ze vzorku, průnik lexémů vyskytujících se v metonymické i nemetonymické konstrukci je příliš 

malý (týká se de facto jednotek lemmat), stejně jako jejich celková frekvence. KolA tak až 

na výjimky přisuzuje všem lexémům pouze nesignifikantní kolostrukční sílu. Při zahrnutí dat 

z celého korpusu (syn2015) se ukazuje, že taková interpretace může být zkreslující.  Jako jisté 

„nouzové“ řešení se jevilo rozšíření výpočtu na četnost lexémů v jednotlivých konstrukcích 

v rámci celého korpusu a využití ze vzorku zjištěné předpokládané alternační síly (tento postup 

je podrobně popsán v odd. 4.1.4). Jsme si nicméně plně vědomi diskutabilnosti tohoto postupu 

a možného zkreslení a získaná data považujeme čistě za orientační. Přesto se domníváme, že 

mají určitou výpovědní hodnotu alespoň co do relativního pořadí asociační míry atrahovaných 

lexémů. Pro přesnější výstupy by ale bylo nutné provést rozsáhlejší výzkum. 

  

                                                
68 Nemožnost vyzískat takto jednoduše a bez rozsáhlejšího ručního anotování dostatek dat je také pravděpodobně 

příčinou toho, že KolA zatím nebyla aplikována na analýzu LA. Na rozdíl od jiných alternací (dativní, 

kauzativní…) nejsou totiž jednotlivé konstrukce vstupující do vztahu LA beze zbytku specifikovatelné některou 

z morfologických či syntaktických charakteristik. V případě povrchového vypuštění jednoho z pravovalenčních 

doplnění zůstává v konstrukci pouze přímý objekt, jehož příslušnost k metonymické či nemetonymické 

konstrukci lze vyhodnotit jedině na základě sémantického rozboru věty.  
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4. Analytická část  

4.1 Analýza, interpretace 

Následující oddíly jsou věnovány kvalitativní a kvantitativní analýze vybraných aspektů LA, 

interpretují zpracovaná data a výsledky usouvztažňují s poznatky uvedenými v teoretické části 

práce. Vedle konkurence nemetonymické a metonymické konstrukce sledují rovněž alternační 

sílu zkoumaných sloves a jejich kolokační seznamy.  

4.1.1 Alternační síla sloves 

Jak bylo již uvedeno v odd. 2.4, schopnost variovat valenční rámec je třeba vnímat spíše jako 

škálový jev než jako binární kategorii. Předpokládáme tedy, že i v rámci sledovaných sloves 

bude míra alternačního potenciálu různá. Kromě toho budou různé slovesné lexémy 

pravděpodobně preferovat různý typ konstrukce. Naším cílem je zjistit relativní alternační sílu 

jednotlivých sloves a jejich preferenci jedné z variant. Na základě teoretických poznatků 

představených v první části práce se také pokusíme analyzovat některé faktory, které mohou 

s touto preferencí souviset. 

 Věnujme nejprve pozornost stručnému souhrnu vyhodnocených dat. V celkovém počtu 

1200 anotovaných výskytů bylo identifikováno 708 nemetonymických a 492 metonymických 

konstrukcí. Vyšší zastoupení prvního typu konstrukci není z hlediska kognitivní lingvistiky 

nijak překvapující. Považujeme-li variantu s lokací v pozici přímého objektu za metonymické 

vyjádření varianty zaměřené na locatum, můžeme předpokládat, že původní, proces 

metonymizace nepodstoupivší konstrukce budou v úzu frekventovanější. Přehled četností obou 

konstrukcí pro jednotlivé skupiny sloves (založené na slovesném základě, bez ohledu na prefix 

a vid) uvádí následující tabulka: 

 
 

met nemet 

balit, sbalit, zabalit 55 (27,5 %) 145 (72,5 %) 

cpát, nacpat 63 (31,5 %) 137 (68,5 %) 

dolévat, dolít, nalévat, nalít 58 (29 %) 142 (71 %) 

nakládat, naložit 14 (7 %) 186 (93 %) 

napustit, napouštět 138 (69 %) 62 (31 %) 

plnit, naplnit, doplnit, vyplnit 164 (82 %) 36 (18 %) 

celkem 492 (41 %) 708 (59 %) 

 

Tabulka č. 5 - Zastoupení metonymických a nemetonymických konstrukcí pro jednotlivé slovesné základy 
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V případě konkrétních sloves pak rozložení vypadá následovně: 

 

 

Graf č. 1 - Zastoupení metonymických a nemetonymických konstrukcí pro jednotlivá slovesa 

Z uvedených dat vyplývá, že zatímco slovesa se základy -/balit, -lít, naložit a -/cpát tíhnou spíše 

ke konstrukci nemetonymické, slovesa se základy napustit a -/plnit preferují konstrukci 

metonymickou. Přesnější srovnání nám umožní výsledky kolostrukční analýzy, měřící míru 

tíhnutí lexému k jedné z konstrukcí (kolostrukční sílu):

Sloveso 
Kolostrukční 

síla 

Preferovaná 

konstrukce 

plnit 25,8375 met 

naložit 14,1836 nemet 

nakládat 12,271 nemet 

naplnit, naplňovat 10,4931 met 

napouštět 9,2685 met 

nacpat 9,0957 nemet 

nalévat 6,6853 nemet 

doplnit, doplňovat 6,1751 met 

napustit 4,4652 met 

nalít 4,1639 nemet 

cpát 2,2214 met 

zabalit 1,6869 nemet 

sbalit 1,5872 nemet 

balit 1,4151 nemet 

vyplnit 1,2397 met 

dolít 0,4771 met 

dolévat 0,3094 nemet 

 

Tabulka č. 6 - Kolostrukční síla jednotlivých sloves 

 

 

Skupina sloves 
Kolostrukční 

síla 

Preferovaná 

konstrukce 

plnit, doplnit, 

naplnit, vyplnit 42,5182 met 

nakládat, naložit 27,7328 nemet 

napustit, 

napouštět 13,7074 met 

dolévat, dolít, 

nalévat, nalít 8,3024 nemet 

balit, sbalit, 

zabalit 3,6862 nemet 

cpát, nacpat 1,8779 nemet 
 

Tabulka č. 7 - Kolostrukční síla slovesných základů 
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Čím je kolostrukční síla větší, tím pravděpodobněji se sloveso vyskytne spíše v jedné než 

v druhé konstrukci. Kolostrukční síla s hodnotou vyšší než 3 odpovídá hodnotě p < 0,001 

a značí tedy vysoce signifikantní výsledek. Jako signifikantní můžeme interpretovat všechny 

výsledky s kolostrukční silou vyšší než 1 (p < 0,05). S ohledem na velikost vzorku se však 

zaměříme především na hodnoty s vysokou významností (v tabulce jsou od ostatních odděleny 

tučnou čarou). 

 Na základě uvedených tabulek můžeme slovesa a slovesné základy rozdělit do tří 

skupin: a) tíhnoucí k nemetonymické konstrukci, b) tíhnoucí k metonymické konstrukci 

a c) vyskytující se v obou konstrukcích zhruba rovnoměrně (zvýrazněny jsou lexémy 

s hodnotou vyšší než 10, jejichž atrakci k jedné z konstrukcí lze považovat za mimořádně 

silnou): 

a) slovesa: naložit, nakládat, nacpat, nalévat, nalít 

slovesné skupiny: naložit/nakládat, dolévat/dolít/nalévat/nalít, balit/sbalit/zabalit 

b) slovesa: plnit, naplnit, naplňovat, doplnit, doplňovat, napouštět, napustit, cpát  

slovesné skupiny: plnit/naplnit/doplnit/vyplnit, napustit/napouštět 

c) slovesa: zabalit, sbalit, balit, vyplnit, dolít, dolévat 

slovesné skupiny: cpát/nacpat 

Vysoce signifikantní preference metonymické konstrukce u slovesného základu plnit 

koresponduje s jeho sémantikou.69 Jedná se o sloveso výrazně kontejnerově orientované, a to 

i z perspektivy slovotvorné (deadjektivum od slova plný, odkazujícího jednoznačně ke stavu 

Kontejneru). V nemetonymickém užití70 je zároveň částečně oslaben jeho signifikantní 

významový rys, jak ve své analýze vhodně připomíná S. Iwata (2008: 84). V následujících 

výpovědích není klíčové, zda je důsledkem změny lokace cílový Kontejner plný, nýbrž spíše 

tato změna lokace samotná: 

(1) Pak přidáme jablka a želírovací cukr, povaříme asi 5 minut, vybereme skořici a ihned plníme do skleniček. 

(syn2015, opus.nazev=Fajn život) 

(2) Krémy střídavě plňte do forem vyložených tenkým piškotovým plátem. (syn2015, opus.nazev=Sedmička) 

                                                
69 Srov. Iwata 2008 pro související diskuzi alternace anglického fill. 
70 Analyzovaný vzorek nedokládá neprefigované sloveso plnit v nemetonymické konstrukci, mohlo by se tedy 

zdát, že se toto sloveso LA vůbec neúčastní. Cíleným dotazem nicméně byly v korpusu syn2015 nalezeno 54 

dokladů této kolostrukce, nejčastěji v kombinaci s lemmaty sklenička, láhev, forma. 
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Slovesa s tímto významem mimoto patří k velmi řídce alternujícím či nealternujícím i v dalších 

jazycích. 

Méně očekávatelná je vysoká kolostrukční síla sloves napustit/napouštět 

a naložit/nakládat. (Posledně zmíněné bývá v souvislosti s LA často uváděno jako prototypické 

alternující sloveso, přesto mu na základě dat můžeme připsat jen poměrně malou alternační 

sílu.) Sémantické hledisko není v tomto případě příliš signifikantní – slovesu naložit bychom 

sice možná mohli přiřknout orientaci na Obsah (vyjadřuje spíše způsob, respektive účel pohybu 

než změnu lokace – SSČ uvádí význam ‚umístit a připravit tak k přemístění‘), nicméně sloveso 

napustit žádný rys kontejnerové orientace nevykazuje (naopak, významově je v mnoha 

ohledech blízké slovesu nalít, které na rozdíl od něj preferuje – v souladu s předpokladem 

založeným na jeho významu – konstrukci nemetonymickou). O možném vlivu analogie 

syntakticky obdobné, ale sémanticky odlišné konstrukce napustit něco něčím ve významu 

,natřít a nechat nasáknout‘ se můžeme pouze domnívat. 

Proti slovesům s výraznou preferencí jedné z konstrukcí stojí slovesa cpát a nacpat 

ve skupině c), která lze z hlediska LA považovat za centrální. Významně netíhnou ani k jedné 

z variant a jejich alternační míra je proto poměrně vysoká. Rozdílná preference prefigovaného 

nacpat a neprefigovaného cpát (byť v případě druhého slovesa co do kolostrukční síla poměrně 

nízká – 2,2214; v absolutních číslech 51:49) vede k zamyšlení nad vlivem prefixu na-, 

zmiňovaném v odd. 2.4. Předpoklad, že by tato předpona mohla slovesu přidávat sémantický 

rys, který mu umožňuje vstupovat i do metonymických konstrukcí, uváděný v souvislosti se 

slovesy nalít/nalévat (která na rozdíl od slovesa lít a anglického pour mohou vstoupit do obou 

alternujících konstrukcí), se po provedení KolA jeví jako problematický. Nejenže část sloves 

(naložit/nakládat, nacpat, nalít/nalévat) s předponou na- vykazuje vyšší asociační míru 

pro konstrukci nemetonymickou (tento fakt by bylo např. právě v případě slovesa nalít možné 

vysvětlit tím, že se bez zmíněného prefixu LA neúčastní vůbec), ale právě sloveso nacpat 

dokonce tíhne k nemetonymické variantě signifikantně více než neprefigované cpát. Tuto 

hypotézu tak na našich datech nemůžeme na obecné úrovni potvrdit. Výše uvedené srovnání 

kolostrukčních sil jednotlivých sloves přesto naznačuje, že přítomnost prefixů má v alternační 

preferenci pravděpodobně svoji – byť ne tak přímočarou – roli (srov. rozdílné kolostrukční síly 

či preference u párů sloves cpát – nacpat, dolévat – nalévat). K odhalení její povahy by však 

byl zapotřebí další cílený výzkum.71 

                                                
71 Nabízí se např. srovnání kolostrukčních sil a preferencí u dalších dvojic alternujících lokativních sloves, 

z nichž je jedno prefigované a jedno neprefigované (ve vzorku jim odpovídají slovesa naplnit/plnit a 

nacpat/cpát) – napěchovat/pěchovat, napumpovat/pumpovat, natočit/točit, namazat/mazat, nastříkat/stříkat. 
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Zaměřme se nyní ještě na souvislost preference sloves a toho, které valenční doplnění 

může stát ve výpovědi samostatně (srov. s. 28). Podle S. Pinkera (2013) by slovesa, u nichž je 

možné vypustit doplnění s rolí Kontejner, měla tíhnout spíše ke konstrukci nemetonymické 

a naopak. Na našich datech vypadá toto rozdělení následovně: 

 

Sloveso 

Vyjádřeno 

jen 
locatum 

Vyjádřena 

jen lokace 

Odhad 

podle 
Pinkera 

Preference 

podle 
KolA72 

balit 56 30 nemet nemet 

sbalit 47 20 nemet nemet 

zabalit 14 5 nemet nemet 

plnit 6 38 met met 

naplnit 0 4 met met 

vyplnit 0 2 met met 

doplnit 13 19 met met 

napustit 5 49 met met 

napouštět 10 54 met met 

nakládat 20 7 nemet nemet 

naložit 22 4 nemet nemet 

nalít 32 29 nemet nemet 

dolít 3 3 met/nemet met/nemet 

nalévat 36 9 nemet nemet 

dolévat 16 11 nemet met/nemet 

cpát 1 19 met met 

nacpat 0 8 met nemet 

 

Tabulka č. 8 - Srovnání hypotézy S. Pinkera a výsledky KolA 

 

Vidíme, že KolA Pinkerově hypotéze až překvapivě přesně odpovídají a přisuzují jí velkou 

predikční sílu. Je však třeba brát v úvahu, že zmíněný faktor (četnost samostatného vyjádření 

metonymického či nemetonymického objektu), by se dal namísto příčiny stejně tak dobře 

interpretovat jako následek tíhnutí slovesa k jedné z variant. Sledovaná data nicméně zřetelně 

potvrzují korelaci těchto aspektů. Výjimku v tomto případě představuje sloveso nacpat, které 

podle KolA tíhne k nemetonymické konstrukci, ačkoliv častěji vypouští vyjádření locata (což 

mimo jiné znamená, že v metonymické konstrukci jsou u tohoto slovesa většinou povrchově 

realizována obě pravovalenční doplnění). Jeho kolostrukční síla je navíc poměrně vysoká 

                                                
72 Hodnota met/nemet je v tabulce přiřazena slovesům tehdy, je-li jejich kolostrukční síla podle tabulky 

č. 6 menší než jedna, a tudíž jejich preference jedné z konstrukcí není dostatečně signifikantní. Provedeme-li 

KolA pro tíhnutí slovesa k vyjádření samostatného locata a samostatné lokace, zjistíme, že slabou kolostrukční 

sílu vykazují tatáž slovesa. 
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(9,0957; 88:12 v absolutních číslech). Podíváme-li se však na chování tohoto slovesa blíže, 

zjistíme, že se jeho schopnost alternovat omezuje pouze na několik málo kolexémů – 

v metonymické variantě se objevuje téměř výhradně ve spojení nacpat se, nacpat si 

břicho/panděro, nacpat si dýmku.73 Patří tedy co do alternačního potenciálu k slovesům spíše 

periferním s prototypickou nemetonymickou konstrukcí se dvěma obligatorními členy – cpát 

něco do něčeho a uvedená predikce pro něj neplatí. Samozřejmě je rovněž opodstatněné 

uvažovat jisté zkreslení způsobené malým rozsahem vzorku.   

 Na zajímavé souvislosti poukazuje také tendence některých sloves vypouštět 

neobjektové doplnění bez ohledu na typ konstrukce. Z tabulky níže vyplývá, že zatímco 

skupiny sloves cpát/nacpat, naložit/nakládat a plnit/doplnit/naplnit/vyplnit tíhnou 

k povrchovému vyjádření obou aktantů, skupiny balit/sbalit/zabalit, dolít/dolévat/nalít/nalévat 

a napustit/napouštět nezřídka neobjektové doplnění povrchově nerealizují: 

Sloveso 1 doplnění 2 doplnění 

cpát 20 % 80 % 

nacpat 8 % 92 % 

balit 86 % 13 % 

sbalit, zabalit 86 % 14 % 

dolévat, nalévat 73 % 27 % 

dolít, nalít 67 % 33 % 

naložit 26 % 74 % 

nakládat 27 % 73 % 

doplnit, naplnit, vyplnit 38 % 62 % 

plnit 44 % 56 % 

napustit 64 % 36 % 

napouštět 65 % 35 % 

 

Tabulka č. 9 - Procentuální zastoupení počtu povrchově vyjádřených pravovalenčních doplnění 

Příčinou je pravděpodobně zejména v případě sloves nalít/nalévat/dolít/dolévat 

a napustit/napouštět užší sémantický okruh lokací a locat, související s výrazně vyšší možností 

inference druhého aktantu na základě mimojazykového kontextu. Z příkladů (3) a (4) je zřejmé, 

že nádoba, do níž je obsah naléván či napouštěn, je na obecné úrovni odhadnutelná (,nádoba 

určená k pití‘), na specifické pak s ohledem na kontext nerelevantní (nezáleží na to, zda je čaj 

naléván do šálků, hrnků či sklenic). V následující větě (5) jsme naopak na základě znalosti světa 

schopni bez potíží identifikovat, že napouštěnou substancí bude voda. Příklad (6) pak poukazuje 

                                                
73 Jedinou výjimku představuje následující věta: Usoudil, že nebude potřebovat moc věcí, jestliže mu pozvánku 

poslal Bůh, ale pro jistotu si nacpal chladicí tašku víc než dostatečně na kilometry jízdy, k tomu přibalil spacák, 

pár svíček, zápalky a nějaké další potřeby pro přežití (syn2015, opus.nazev = Chatrč). 
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na kontext, kdy lokace sice není jednoznačně předpověditelná (teplou vodu můžeme napouštět 

do vany, umyvadla nebo třeba lavoru, byť se první z možností může zdát nejpravděpodobnější), 

ale tato skutečnost nijak nenarušuje porozumění věty: 

(3) Taky bych někdy chtěl být barmanem. Někdy v příštím životě. Obyčejným chlápkem, co nalívá lidem drinky 

a pozoruje je, poslouchá jejich rozhovory, chtěl bych být lehounkej jako bublinky šampaňskýho, nemít vůbec žádný 

ambice a cíle. (syn2015, opus.nazev = Pašerák snů) 

(4) Dalibor nemluví, jen nám nalévá čaj a vzdaluje se do kuchyňského kouta, aby uvařil čerstvý. Beze slova 

před nás staví Karlovy obrazy. (syn2015, opus.nazev = Zimní zahrada) 

(5) Nestačí říct, chci mít více času na sebe, ale spíše si říct, že každý čtvrtek si zajdu zatancovat, na masáž či si jen 

napustím plnou vanu a přečtu pěknou knížku. (syn2015, opus.nazev = Deníky Moravia) 

(6) […] ještě včera okolo půl čtvrté teplá voda netekla. O pár desítek minut později si už ale lidé ve stovkách 

domácností mohli s klidem napustit teplou vodu. (syn2015, Metro) 

Tomuto předpokladu odpovídá i soupis kolokátů daných sloves sestavený na základě našich 

dat. Na rozdíl od ostatních sloves, u nichž je seznam nejčastějších kolokátů rovnoměrněji 

rozložený, se mezi nejčetnějšími položkami vyskytuje s vysokou frekvencí několik málo 

lexémů z podobného sémantického okruhu (67x vana, 18x bazén, 10x konvice v lokaci a 

84x voda v locatu u slovesa napustit/napouštět; 41x sklenka, sklenice či sklenička v lokaci 

a 19x víno, 15x káva a 14x voda v locatu sloves nalít/nalévat, dolít/dolévat). Totéž částečně 

platí také pro skupinu balit/sbalit/zabalit (29x kufr v lokaci, 54x věci v locatu), nicméně 

důvodů, proč u těchto sloves v povrchové struktuře často nenalezneme druhé, neobjektové 

doplnění, je pravděpodobně více. Slovesa se základem balit totiž jako jediná ze sledovaných 

nejsou v případě metonymické konstrukce vůbec schopna obě pravovalenční doplnění vyjádřit 

(srov. *balil si kufr věcmi, *zabalil krabice dárky);74 navíc mají některá spojení slovesa 

s jedním doplněním charakter ustálených slovních spojení až frazémů – sbalit si věci, sbalit si 

fidlátka nebo sbalit si kufry (ve významu ,definitivně odejít odněkud či od někoho‘). 

 Závěrem tohoto oddílu se zastavme ještě u kategorie vidu. V odd. 2.3 jsme zmiňovali 

její vliv na působení holistického efektu. Podle našeho předpokladu by imperfektivní tvary 

neměly umožňovat holistickou interpretaci (srov. pozn. 42). Na základě anotovaných dat by 

však bylo vhodnější tuto hypotézu zmírnit na tvrzení, že imperfektivní tvary na rozdíl 

od perfektivních holistickou interpretaci přímého objektu nevyžadují, nikoliv však blokují, jak 

                                                
74 Zde bychom mohli uvažovat souvislost tohoto omezení s existencí formálně totožné struktury s odlišným 

významem ,obalit‘, ,opatřit obalem‘ (srov. např. Pak prsíčka pokapeme citronovou šťávou a sluky zabalíme 

slaninou, nakrájenou na tenké plátky, které přivážeme nití […] syn2015, opus.nazev = Gravitace). 
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dokazují následující příklady kombinace slovesa v nedokonavém tvaru s holisticky 

zabarveným atributem: 

(7) Petr nalévá všem plné skleničky. (syn2015, opus.nazev = Čistírna) 

(8) Gabriel se polekal, rychle vstal a odběhl do koupelny, kde začal napouštět plnou vanu studené vody. (syn2015, 

opus.nazev = Knihovna) 

(9) Zatímco balily všechno vybavení do Rebečiny Toyoty 4 Runner, našeho servisního vozu, vzal jsem lahev vody 

[…] (syn2015, opus.nazev = Hledání ultra) 

(10) Doporučil další košile a kravaty, Albert na oko zvažoval, nakonec vzal všechno a s úlevou sledoval prodavače 

balit všechny kusy oblečení. (syn2015, opus.nazev = Na shledanou tam nahoře) 

 Na konkurenci nemetonymické a metonymické konstrukce jako takovou nemá kategorie 

slovesného vidu žádný prokazatelný vliv. Zastoupení perfektiv i imperfektiv je u obou typů 

poměrně vyrovnané. Znatelnější rozdíl se projevuje pouze v konstrukci s genitivem (typ 

napustit vanu vody): 

Vid met nemet 
genitivní 

konstrukce 

perfektivní 200 378 22 

imperfektivní 264 332 4 

 

Tabulka č. 10 - Zastoupení perfektiv a imperfektiv v jednotlivých konstrukcích 

Tato konstrukce, diskutovaná v odd. 2.1, byla nakonec pro účely předkládané práce 

klasifikována jako nemetonymická, a to z následujících důvodů: 

a. Konstrukci nacházíme pouze v případě sloves nalít/nalévat a napustit/napouštět, přičemž 

sémantický okruh obou doplnění je v případě konstrukce s genitivem úzký a specifický. Přímý 

objekt je vždy interpretovatelný jako nádoba, která může určit míru obsahu v ní (sklenice, šálek, 

hrnec, panák, vana), doplnění v genitivu pak pochází takřka výhradně ze sémantického okruhu 

nápojů (voda, šťáva, džus, pivo, víno, slivovice).75 Širší kontext ve všech případech odpovídá 

situačnímu rámci pití nebo koupání. Na základě charakteristiky obou členů můžeme genitiv bez 

potíží chápat jako genitiv partitivní (byť v sobě zároveň nese i určitou informaci o typu nádoby). 

Nevhodnost klasifikace genitivní konstrukce jako metonymické ukazuje i následující doklad, 

v němž člen v genitivu není sémanticky vůbec usouvztažnitelný s významem slovesa 

(napouštěný obsah bývá vždy kapalný): 

(11) Po baseballovém tréninku ho odnesl zpátky do domu a napustil mu vanu plnou kostek ledu a pěny na holení. 

(syn2015, opus.nazev = Sváteční víkend) 

                                                
75 Srov. také neakceptovatelná vyjádření napustit *auto dýmu/myčku vody, nalít víno vody.  
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Jediný doklad, který tuto interpretaci zpochybňuje (v objektu není prototypická nádoba), pak 

můžeme považovat za jazykovou aktualizaci: 

(12) „Přesně tak,“ řekl jsem já, nalil si plnou pusu piva a pomalu pil. (syn2015, opus.nazev = Konec světa 

& Hard-boiled Wonderland) 

b. Jednoduchý sémantický test nahrazení slovesa vázaného s genitivní konstrukcí poukazuje 

rovněž spíše na interpretaci nemetonymickou – srov. rozbil sklenici vody vs. *rozlil sklenici 

vody.  

Budeme-li konstrukci s genitivem považovat za typ konstrukce nemetonymické, 

umožní nám to rovněž vysvětlit výše zmíněnou nerovnoměrnou distribuci vidu. Sledujeme-li 

kategorii vidu u sloves, kde je locatum vyjádřeno klasickým genitivem partitivním nebo 

genitivem kvantifikovaného předmětu (napustil si trochu vody, nalil do hrnce litr mléka), 

zjistíme, že i zde převažuje vid perfektivní (15:6). 

Podotkněme ještě, že část výše uvedených poznatků je do jisté míry závislá 

na výsledcích provedené KolA, které nemusí být vzhledem k malému rozsahu vzorku, jenž 

nezahrnuje všechna alternující lokativní slovesa, zcela přesné. Pro získání podloženějších 

hodnot kolostrukční síly by bylo vhodné spočítat její hodnoty pro celou množinu těchto sloves. 

Proto se získanými čísly pracujeme obezřetně, všímáme si zejména hodnot vysoce 

signifikantních a kolostrukční síly vyhodnocujeme spíše relativně za účelem porovnání 

zkoumaných sloves mezi sebou navzájem. Předběžný test nicméně prokázal stabilitu výsledků 

i po přidání dalších tří dvojic alternujících sloves (pumpovat/napumpovat, nabít/nabíjet, 

pěchovat/napěchovat). Ačkoliv dvě z těchto sloves vykazují velmi vysokou hodnotu 

kolostrukční síly, relativní pořadí námi sledovaných sloves ani jejich preference se nezměnily: 

Sloveso 
Kolostrukční 

síla 

Preferovaná 

konstrukce 

nabít, nabíjet 40,2705 met 

plnit, doplnit, naplnit, vyplnit 39,0004 met 

napustit, napouštět 12,1678 met 

nakládat, naložit 28,2862 nemet 

pumpovat, napumpovat 15,7235 nemet 

dolévat, dolít, nalévat, nalít 8,8266 nemet 

balit, sbalit, zabalit 4,0974 nemet 

pěchovat, napěchovat 2,5633 nemet 

cpát, nacpat 2,1921 nemet 

 

Tabulka č. 11 - Kolostrukční síla slovesných skupin rozšířená o tři další slovesa 
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4.1.2 Pronominalita 

V odd. 2.5 jsme zmínili možný vliv kontextové zapojenosti aktantů na konkurenci 

metonymické a nemetonymické konstrukce. S ním souvisí i hypotéza navržená 

probabilistickým modelem a testovaná na českých datech M. Vokáčovou (2014): Aktant, který 

je vyjádřený zájmenem, bude mít tendenci vyskytovat se v pozici přímého objektu.  

Na našem vzorku jsme zkoumali pouze případy, kdy je jeden z aktantů vyjádřen lexikálně 

a jeden zájmenem: 

Typ 

konstrukce 

Počet zájmenných 

vyjádření objektu 

Počet zájmenných 

vyjádření druhého 

doplnění 

nemet 96 (72 %) 38 (28 %) 

met 70 (96 %) 3 (4 %) 

 

Tabulka č. 12 - Frekvence zájmen v případech, kdy je druhé doplnění vyjádřeno lexikálně 

Tabulka ukazuje, že naše data odpovídají závěru M. Vokáčové (2014: 46–47, 53) – hypotéza 

byla ověřena v případě metonymických konstrukcí, v případě konstrukcí nemetonymických 

platí však jen v omezené míře (mohli bychom zde mluvit o slabší tendenci). Tato nevyváženost 

se objasní, vezmeme-li v úvahu východisko zkoumaného předpokladu – objekt je považován 

za první valenční doplnění, a to v prototypickém užití i z hlediska slovosledu. Zahrneme-li 

proto do zkoumání slovosledný faktor a analyzujeme-li počty zájmenných vyjádření zvlášť 

pro slovosled typu objekt–2. doplnění (OD) a typu 2. doplnění–objekt (OD),76 můžeme 

konstatovat, že hypotéza platí pro konstrukce metonymické i nemetonymické v pozměněné 

podobě: Aktant, který je vyjádřený zájmenem, bude mít tendenci předcházet aktantu 

vyjádřenému nepronominálně.

Typ 

konstrukce 

Počet 

zájmenných 

vyjádření na 1. 

slovosledné 
pozici 

Počet 

zájmenných 

vyjádření na 2. 

slovosledné 
pozici 

nemet 95 3 

met 69 0 

 

Tabulka č. 13 - Frekvence zájmen pro slovosled OD 

 

 

 

                                                
76 Za slovosled typu OD jsou považovány všechny kombinace, kde objekt předchází druhému doplnění, tedy 

VOD, OVD, ODV. Za slovosled typu DO pak všechny zbývající – VDO, DVO, DOV. 

Typ 

konstrukce 

Počet 

zájmenných 

vyjádření na 1. 

slovosledné 
pozici 

Počet 

zájmenných 

vyjádření na 2. 

slovosledné 
pozici 

nemet 35 1 

met 3 1 

 

Tabulka č. 14 - Frekvence zájmen pro slovosled DO
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Nezájmenná vyjádření předchází zájmennému v následujících dokladech: 

(13) Ne, takovou víru v hrdiny do mě nenalili noviny – rodiče neměli předplacen neochvějný Vorposten, ale v rámci 

možností věcné Neueste Nachrichten – […] (syn2015, opus.nazev = Při loupání cibule) 

(14) Neboť jejich nedostatky na ně naložili jejich praotcové či chtivost jejich bližních. (syn2015, opus.nazev 

= Ježíš, syn člověka) 

(15) Jenže to už je jejich věc, mají svůj vlastní osud, břímě bolestí svých bližních na sebe naložit nemůžeš, nejsi 

spasitel, leda tak svůj vlastní. (syn2015, opus.nazev = Bible osamělého člověka) 

(16) Někdo mi vyvrtal do hlavy díru a tou se mi pak rozhodl cpát dovnitř něco jako neohebnou šňůru z krouceného 

papíru. (syn2015, opus.nazev = Konec světa & Hard-boiled Wonderland) 

(17) Opodál popel z kotelny vyvážely Škvárou se cpal výmol cesta polykala mour v planýrce světa již vydávil sebou 

poraněný hráč […] (syn2015, opus.nazev = Nezděné město) 

Jediný případ, kdy se zájmeno nachází až na druhé pozici v konstrukci metonymické, 

představuje doklad (17). Jedná se o úryvek z poezie (tedy textu jazykové normy často 

překračujícím), navíc není zcela jednoznačné, zda je skutečně klasifikovatelný jako 

metonymická konstrukce (mohlo by jít i o konstrukci s trpným pasivem).77 V dokladu (16) stojí 

za lokací (jež není realizovaná typicky předložkovou frází, ale příslovečnou spřežkou) zájmeno 

něco ve spojení něco jako. Ani zde tedy nedochází k závažnému porušení definované hypotézy. 

Poněkud problematicky se jeví doklady (13) až (14), pocházející z různých typů stylově nijak 

zvláštně zatížených textů. Na jejich základě nicméně můžeme hypotézu upravit do konečné 

podoby: Aktant, který je vyjádřený zájmenem, bude mít tendenci stát blíže plnovýznamové 

části přísudku.78 V tomto znění je hypotéza přinejmenším v kontextu našeho vzorku 

stoprocentně platná. 

4.1.3 Číslo 

Z hlediska kategorie jmenného čísla se zaměříme pouze na locatum v metonymických 

konstrukcích, které je spojováno s působením holistického efektu (srov. odd. 2.3 a 2.5). 

Ze 174 povrchově realizovaných locat je 134 vyjádřených podstatným jménem či zájmenem 

ve tvaru plurálu nebo podstatným jménem látkovým či hromadným. Zbylých 40 locat bylo 

v databázi oanotováno jako singulár. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že se holistický 

                                                
77 K interpretaci ve významu metonymické struktury jsme se rozhodli na základě následující personifikované 

sekvence cesta polykala mour. 
78 Tato reformulace staví na introspektivním pozorování. Pokud bychom např. v dokladu (15) doplnění prohodili, 

výsledkem by byla věta Jenže to už je jejich věc, mají svůj vlastní osud, na sebe břímě bolestí svých bližních 

naložit nemůžeš, nejsi spasitel, leda tak svůj vlastní. Fráze na sebe je zde podle nás v pozici emfatizující, 

slovosled souvisí s rematizací tohoto členu a na rozdíl od slovosledu v původním dokladu není nepříznakový.  
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efekt projevuje jen oslabeně. Příčinu této odchylky lze nicméně hlubší analýzou snadno 

ozřejmit. 15 z 39 singulárních tvarů rozvíjí sloveso doplnit/doplňovat, jehož sémantika 

působení holistického efektu modifikuje. Základní význam slovesa ,přidáním něčeho učinit 

plným‘ předpokládá, že Obsah vyjádřený valenčním doplněním bude dostatečný pro to, aby se 

již dříve téměř plný Kontejner stal plným beze zbytku. K jeho plnosti však zároveň přispívá 

i (jazykově nereflektovaný) Obsah nacházející se v něm již před uskutečněním děje. Zbylých 

24 singulárních tvarů můžeme rozdělit na dvě skupiny: do první z nich (čítající 19 dokladů) 

náleží formálně sice singulární, ale sémanticky spíše nepočitatelná jména abstraktní (naděje, 

nejistota, prázdnota, půvab, rozkoš, úcta, hrdost, touha), která jsou součástí metaforických 

vyjádření (zpravidla v konstrukcích se slovesy plnit a naplnit/naplňovat), do druhé (v počtu 5) 

pak doplnění rozvíjející lexikalizované užití slovesa cpát – cpát se ve významu ,mnoho jíst‘ 

(cpát se pizzou/koláčem/dobrotou), v němž je holistický efekt tak jako tak částečně oslaben 

imperfektivním tvarem slovesa.79 Na našich datech tak lze hypotézu předpokládající působení 

holistického efektu u locat v nemetonymických konstrukcích i z ní vycházející restrikci 

kategorie čísla bez výhrad potvrdit. 

4.1.4 Sémantika locata a lokace 

Jedním z vytyčených cílů této práce je specifikace prototypických kontextů, v nichž lze 

predikovat užití metonymické, či nemetonymické konstrukce. S tím se pojí i specifikace 

lexikálních jednotek, které se na pozici locata nebo lokace v jedné ze sledovaných konstrukcí 

vyskytují preferenčně. Původní záměr postupovat od kvantitativního šetření ke kvalitativnímu 

vyhodnocení a explanaci musel být nakonec vzhledem k nedostatečně signifikantním 

výsledkům KolA (způsobeným jednak velikostí vzorku, jednak typem sledované alternace)80 

opuštěn. Kvantitativní hledisko je tak v tomto případě naplněno pouze úplnými srovnávacími 

frekvenčními seznamy lemmat obsazujících pozici locata a lokace a v případě 

nejfrekventovanějších lexémů rovněž jejich rozšířením na celý korpus syn2015. Oba tyto 

seznamy tvoří samostatnou přílohu práce. 

 První ze seznamů vznikl excerpcí všech lexémů vyskytujících se v našem vzorku 

na pozici locata a lokace a zjištěním jejich četností pro jednotlivé konstrukce a jednotlivé 

skupiny sloves. Umožňuje filtrovat soupisy nejfrekventovanějších lexémů i porovnávat 

frekvenci lexémů v metonymické a nemetonymické konstrukci. Vzhledem k povaze vzorku jej 

                                                
79 Zároveň v těchto případech není koneckonců nutné holistický účinek zcela zamítat – žaludek člověka se může 

stát plným i při požití jedné pizzy/koláče apod. 
80 Pro podrobnější výklad důvodů srov. odd. 3.4. 
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však nelze považovat za plně reprezentativní. Druhý seznam zachycuje četnost některých 

kolostrukcí v celém korpusu. Byl vytvořen na základě nejfrekventovanějších lexémů pro každé 

doplnění a každý typ konstrukce. Konstrukce s preferovaným lexikálním obsazením byly cíleně 

vyhledávány v kompletním korpusu syn2015, a to pomocí následujících dotazů: 

a) pro locatum nemetonymické: 

([lemma="infinitiv.slovesa"][]{0,5}[tag="[NP]...4.*" & 

lemma="hledany.lexem"]|[tag="[NP]...4.*" & 

lemma="hledany.lexem"][]{0,5}[lemma="infinitiv.slovesa"])within <s 

id=".*"/> 

+ neg. fitr: [lemma=“a|i|ani|nebo|či|jako|,|na|nad|pod“] 

b) pro locatum metonymické: 

([lemma="infinitiv.slovesa"][]{0,5}[tag="[NP]...4.*"][]{0,5}[tag="[NP]..

.7.*" & 

lemma="hledany.lexem"]|[tag="[NP]...4.*"][]{0,5}[lemma="infinitiv.sloves

a"][]{0,5}[tag="[NP]...7.*" & lemma="hledany.lexem"]| 

[tag="[NP]...4.*"][]{0,5}[tag="[NP]...7.*" & 

lemma="hledany.lexem"][]{0,5}[lemma="infinitiv.slovesa"]|[tag="[NP]...7.

*" & 

lemma="hledany.lexem"][]{0,5}[tag="[NP]...4.*"][]{0,5}[lemma="infinitiv.

slovesa"])within <s id=".*"/> 

+ neg. fitr: [lemma=“a|i|ani|nebo|či|,“] 

a pro slovesa doplnit/doplňovat: 

([lemma="infinitiv.slovesa"][]{0,5}[tag="[NP]...4.*"][]{0,5}[tag="[NP]..

.4.*" & 

lemma="hledany.lexem"]|[tag="[NP]...4.*"][]{0,5}[lemma="infinitiv.sloves

a"][]{0,5}[tag="[NP]...4.*" & lemma="hledany.lexem"]| 

[tag="[NP]...4.*"][]{0,5}[tag="[NP]...4.*" & 

lemma="hledany.lexem"][]{0,5}[lemma="infinitiv.slovesa"]|[tag="[NP]...4.

*" & 

lemma="hledany.lexem"][]{0,5}[tag="[NP]...4.*"][]{0,5}[lemma="infinitiv.

slovesa"])within <s id=".*"/> 

+ poz. filtr: [lemma=“o“] 

+ neg. fitr: [lemma=“a|i|ani|nebo|či|,“] 

c) pro lokaci metonymickou: 

([lemma="infinitiv.slovesa"][]{0,5}[tag="[NP]...4.*" & 

lemma="hledany.lexem"]|[tag="[NP]...4.*" & 

lemma="hledany.lexem"][]{0,5}[lemma="infinitiv.slovesa"])within <s 

id=".*"/> 

+ neg. filtr: [lemma=“a|i|ani|nebo|či|,|na|nad|pod“] 

d) pro lokaci nemetonymickou: 
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([lemma="infinitiv.slovesa"][]{0,5}[tag="[NP]...2.*|[NP]...4.*" & 

lemma="hledany.lexem"] | [lemma="do|nad|pod|na"][]{0,2}[tag="[NP]...2.* 

|[NP]...4.*" & 

lemma="hledany.lexem"][]{0,5}[lemma="infinitiv.slovesa"])within <s 

id=".*"/> 

+ poz. filtr: [lemma=“do|nad|pod|na“] 

+ neg. filtr: [lemma=“a|i|ani|nebo|či|,“] 

Výsledky vyhledávání byly namátkově kontrolovány a v případě většího množství 

nerelevantních výskytů byly dotazy dále upřesňovány nebo byl výběr proveden ručně. 

V případě metonymické lokace bylo u vybraných sloves (jejichž sémantika takovou záměnu 

umožňovala) sledováno, zda není lexém užit ve významu lokace (srov. nacpal kufr věcmi 

a nacpal kufr do auta). Do vyhledávání nebyla zahrnuta zájmena.  

Získané frekvence samozřejmě nejsou zcela přesné, vzhledem k potenciálnímu zahrnutí 

výskytů slovesa v jiných, nealternujících významech, může docházet v některých případech 

ke zkreslení. Přesto se naprostá většina vyhledaných konkordancí jevila jako relevantní 

a vyhledávání proto považujeme za poměrně spolehlivé. 

Zmíněné seznamy byly podrobeny kvalitativní analýze, jejímž výsledkem jsou 

následující sémantické specifikace pravovalenčních doplnění. Z teoretických poznatků 

i analýzy našich dat vyplynulo, že v případech, kdy je povrchově vyjádřen pouze jeden 

ze sledovaných aktantů (locatum, lokace), volba konstrukce (až na níže zmíněné výjimky) 

pravděpodobně koresponduje primárně s reálnou situací a její perspektivizací (vyjádřen je ten 

člen, na nějž je promluva zaměřena). Neboť tato je jen obtížně poznatelná z čistě jazykových 

dat (navíc v případě našeho vzorku omezených poměrně krátkým kontextem), zaměřili jsme se 

při interpretaci preferencí zejména na konstrukce, v nichž jsou vyjádřena obě doplnění. 
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balit, sbalit, zabalit 

Nemet Met 

2 doplnění 1 doplnění 2 doplnění 1 doplnění 

locatum: 

konkréta bez znatelného 

sémantického omezení 

lokace: v zásadě 

jakékoliv zavazadlo, 

nádoba určená 

k transportu, popřípadě 

vozidlo 

frazémy: sbalit si svých 

pět švestek, sbalit si 

fidlátka 

  

 

 

cpát, nacpat 

cpát 

Nemet Met 

2 doplnění 1 doplnění 2 doplnění 1 doplnění 

locatum i lokace: bez 

znatelného sémantického 

omezení, lexémy 

označující pokrmy však 

častěji v konstrukci 

metonymické; 

v metaforickém užití 

(cpát někomu něco 

do hlavy) též vyjádření 

vedlejší větou 

pouze v kombinaci 

s dativním doplněním 

(cpe mi bombon), 

v zásadě spíše 

frazeologizované 

ve smyslu ,vnucovat‘ 

locatum: výhradně 

lexémy ze sémantického 

okruhu „jídlo“ 

lokace: vedle zájmena se 

(jako součásti 

lexikalizovaného cpát se 

ve významu ,mnoho 

jíst‘) jen břicho, 

panděro, v jednom 

případě pes (je 

nebezpečné cpát psa 

čokoládou) 

výhradně zájmeno se 

nacpat 

Nemet Met 

2 doplnění 1 doplnění 2 doplnění 1 doplnění 

locatum i lokace: bez 

znatelného sémantického 

omezení 

 locatum: výhradně 

lexémy ze sémantického 

okruhu „jídlo“ 

lokace: pouze zájmeno 

se a břicho či panděro 

jen břicho či dýmka 

(v jednom případě taška: 

pro jistotu si nacpal 

tašku víc než dostatečně 

na kilometry jízdy) 
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nakládat, naložit 

Nemet Met 

2 doplnění 1 doplnění 2 doplnění 1 doplnění 

locatum: může být 

životné 

lokace: preferovaně 

vytváření souvýskytu 

na povrchu (záda, bedra, 

nosítka, vozík, talíř) 

 

 locatum: palivo (briketa, 

koks) 

lokace: kamna, kamínka 

(pouze jedenkrát auta) 

 

locatum: ne holistické či 

s holistickým atributem 

(souvisí s hol. efektem) 

 

nalít, nalévat, nalívat, dolít, dolévat, dolívat 

Nemet Met 

2 doplnění 1 doplnění 2 doplnění 1 doplnění 

locatum: typicky nápoj; 

v jednom případě 

v genitivu (Potom nalévá 

oleje laskavých slov 

do zraněné duše.) 

lokace: jakákoliv nádoba 

nebo entita metaforicky 

pojatá jako nádoba 

(hlava, duše) 

často s elipsou přímého 

objektu a dativním 

doplněním (nalévat 

někomu) 

locatum: zpravidla 

alkoholický nápoj; 

s výjimkou slovesa 

dolít/dolévat 

instrumentál takřka 

výhradně v kombinaci 

s locatem se, jinak 

genitivní doplnění (nalil 

si sklenku vody) 

lokace: pouze se (frazém 

nalévat se ve významu 

,opíjet se‘ nebo ,mnoho 

pít‘) a nádoba určená 

k pití (sklenice, pohár) 

 

 

napustit, napouštět 

Nemet Met 

2 doplnění 1 doplnění 2 doplnění 1 doplnění 

locatum: typicky voda či 

vzduch 

lokace: nádoba bez 

znatelného sémantického 

omezení 

pouze voda (souvisí 

většinou se snadným 

určením lokace 

na základě 

mimojazykové znalosti 

světa)  

locatum: zpravidla voda  

lokace: často Kontejner 

určený ke koupání nebo 

uchovávání vody (bazén, 

nádrž, přehrada, vana) 
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plnit, naplnit, naplňovat, doplnit, doplňovat, vyplnit, vyplňovat 

Nemet Met 

2 doplnění 1 doplnění 2 doplnění 1 doplnění 

doplnit 

často v metaforických 

kontextech souvisejících 

s administrativou 

(doplnit údaj do tabulky, 

jméno do formuláře 

apod.) 

plnit – takřka výhradně 

v kontextu kuchařských 

receptů (plnit zavařeninu 

do sklenic, plnit nádivku 

do kuřete…), často navíc 

s elipsou objektu 

(Zjemníme sirupem a 

plníme do sklenic.) 

jen u doplnit locatum: v případě 

slovesa doplnit kromě 

instrumentálu také 

s předložkovou frází 

(doplnit text o další 

sloku, doplnit nabídku 

o nové knihy) 

 

 

4.1.5 Gramatická komplexnost a další doplnění 

Posledním aspektem, jemuž budeme v této analýze krátce věnovat pozornost, je tzv. efekt tíhy 

(heaviness) zmiňovaný v odd. 2.5, podle nějž by měl rozvitější, delší a gramaticky 

komplexnější člen stát blíže konci věty. V rámci našeho vzorku byl tento faktor zkoumán 

na základě dvou příznaků – přítomnosti atributu (popřípadě atributů) rozvíjejícího dané 

doplnění a vyjádření doplnění několikanásobným větným členem. Stejně jako v případě 

hypotéz o pronominálním vyjádření je i zde třeba vzít v úvahu hledisko slovosledné. S ohledem 

na pořadí objektu a druhého doplnění bylo zkoumáno, kolikrát se člen s atributem nebo 

několikanásobný člen vyskytuje až za členem holým či jednoduchým a kolikrát je pořadí 

opačné. Výsledky zachycuje následující tabulka: 

 met nemet 

delší druhý 

člen 
79 127 

delší první 

člen 
6 57 

 

Tabulka č. 15 - Pořadí komplexnějšího a méně komplexního členu u metonymické a nemetonymické konstrukce 
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Nespecifikované údaje o přítomnosti atributu nebo několikanásobného větného členu poskytují 

samozřejmě jen velmi hrubé výsledky. Přesto můžeme tíhnutí „těžšího“ doplnění ke konci věty 

přinejmenším předběžně potvrdit. 

 Zmiňme v této souvislosti krátce ještě další fakultativní doplnění, která se 

ve sledovaných konstrukcích objevovala. Nejčastějším z nich bylo doplnění dativní s rolí 

příjemce děje. Vyskytuje se zhruba rovnoměrně v metonymické (v 24 % ze všech 

metonymických vyjádření) i nemetonymické variantě (v 35 % nemetonymických konstrukcí); 

častěji (v 70 %) však v případech, kdy je vyjádřeno pouze jedno valenční doplnění. Druhým 

nejčastějším volným doplněním byl instrument a výchozí lokace. Jejich distribuce nevykazuje 

ve vztahu k typu konstrukce žádnou zřetelnou korelaci.  

 

4.2 Shrnutí – faktory ovlivňující konkurenci alternujících konstrukcí 

Uvedená analýza se věnuje dvěma otázkám – 1) která slovesa alternují více a která méně a proč, 

2) jaké faktory mohou ovlivňovat distribuci metonymické a nemetonymické konstrukce. 

V první části jsme zkoumaná slovesa na základě kolostrukční síly vypočítané pomocí 

KolA rozdělili do tří skupin podle toho, zda tíhnou ke konstrukci metonymické 

(plnit/naplnit/naplňovat/doplnit/doplňovat/vyplňovat, napustit/napouštět) či nemetonymické 

(naložit/nakládat, nalít/nalévat/dolít/dolévat, balit/sbalit/zabalit) nebo zda nevykazují žádnou 

silnější preferenci (cpát/nacpat). Příslušnost sloves k jednotlivým skupinám jsme se následně 

pokusili odůvodnit a porovnat s predikcí na základě povahy častěji vypouštěného doplnění, 

navrženou S. Pinkerem. Ukázalo se, že mezi zaměřením slovesa na jednu z konstrukcí 

a Pinkerovým kritériem lze skutečně pozorovat zřetelnou korelaci. Výjimku představuje 

sloveso nacpat, jehož status se zdá být v některých ohledech specifický a jemuž by pro hlubší 

porozumění jevu bylo potřeba věnovat další pozornost. Soustředili jsme se také na tendenci 

sloves vyjadřovat povrchově spíše jedno, či dvě doplnění a konstatovali jsme, že tato tendence 

odvisí zejména od šíře mimojazykových kontextů, do nichž slovesa vstupují, a rovněž 

od existence některých lexikalizovaných spojeních. Zatím se zcela nepodařilo objasnit vliv, 

který může mít na alternační sílu sloves a jejich preferenci prefix na-. Závěrem jsme věnovali 

pozornost specifické konstrukci s genitivním doplněním a objasnili jsme, proč jsme se s ní 

v rámci této práce rozhodli zacházet jako s metonymickou. 

Druhá část analýzy se zaměřila na různé aspekty obou pravovalenčních doplnění. 

Na našich datech jsme potvrdili dvě stávající hypotézy: a) Locata v nemetonymických 

konstrukcích jsou vyjádřena buďto podstatným jménem (popřípadě zájmenem) v množném 
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čísle nebo jménem látkovým či hromadným nebo nepočitatelným jménem označujícím 

abstraktní substanci, a to s výjimkou slovesa doplnit/doplňovat, jehož sémantika pozměňuje 

působení holistického efektu. b) Gramaticky komplexnější člen má tendenci stát blíže konci 

věty, jak bylo prokázáno na základě komparace pozic rozvitých a několikanásobných doplnění. 

Třetí hypotéza, týkající se pronominality locata či lokace, byla upravena a ve výsledné podobě 

na zkoumaných datech vyhodnocena jako bezezbytku platná: c) Aktant, který je vyjádřen 

zájmenem, bude mít tendenci stát blíže plnovýznamové části přísudku. Současně byl 

pro jednotlivé slovesné základy proveden sémantický rozbor obou valenčních doplnění. 

Na jeho základě jsme sestavili přehled prototypických kontextů sloves v jedné a druhé 

konstrukci a specifikovali některé preference a restrikce spoluurčující distribuci alternujících 

variant. 
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5. Závěr 

Lokativní alternace představují problematiku zejména v zahraničním lingvistickém kontextu 

poměrně živou. Vedle prací teoretických se začínají objevovat i studie empirické, věnující 

se různým aspektům variujících valenčních rámců. Tato práce se k nim snaží přispět 

korpusovou sondou zaměřenou na analýzu faktorů, které by mohly ovlivnit alternační potenciál 

slovesa a konkurenci metonymických a nemetonymických konstrukcí. Pokouší se o explanaci 

vybraných jevů, potvrzuje některé stávající hypotézy a částečně rozšiřuje dosavadní výzkum 

o měření kolostrukční síly sloves. K tomu jí napomáhá v bohemistickém diskurzu prozatím 

nepříliš využívaná metoda kolostrukční analýzy, navržená A. Stefanowitschem 

a S. Th. Griesem. Možnosti, které tato metoda skýtá, ani informace získatelné z vytvořené 

anotační databáze však touto prací zdaleka nebyly vyčerpány. Nabízelo by se rozšíření šetření 

na rozsáhlejší vzorek sloves a větší množství dat, jež by umožnilo aplikovat kolostrukční 

analýzu i na asociační míru lexémů v pozici jednoho či druhého doplnění, stejně jako detailnější 

výzkum vlivu slovesných prefixů či kontextové zapojenosti aktantů. Další pozornost by si 

zasloužila rovněž bližší specifikace alternační škály sloves.   
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