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1  Úvod 

 

 V gramatikách najdeme různé definice trpného rodu a to proto, že stejně 

jako na jiné problematiky lze i na tuto nahlížet z několika různých hledisek. 

Přijmeme-li za hlavní hledisko sémantické, definice pak podle významu 

jednotlivých větných členů stanoví,  která mohou tvořit trpný rod a která 

nikoliv. Extrémním zastáncem sémantického pohledu byl Mathesius, podle 

něhož jsou pasivními všechny konstrukce, v nichž je subjekt ovlivněn činností, 

kterou on sám nevykonal. Takovéto vymezení je dnes již překonané, neboť 

neklade problematice žádné striktní meze. Mezi španělskými gramatiky začal 

prosazovat sémantické hledisko Roca Pons, který říká: „El hecho de que en la 

voz activa la acción parte del sujeto y en la pasiva es exterior al mismo 

expresado de un modo formal nos inclina a afirmar la existencia de una voz 

pasiva en español.“1  

 Nebo můžeme volit hledisko formální a  pak bude definice vymezovat, 

jakou musí mít základní větné členy formu, aby se dalo mluvit o větě pasivní. 

Tento formalistický pohled zastávali strukturalisté, např. Alarcos Llorach, který 

dokonce existenci slovesného rodu jako jazykové kategorie zpochybňoval: „Por 

ahora es imposible aceptar con seguridad en español la existencia de diátesis, 

pues sus posibles formantes recubren indiferentemente las tres clásicas diátesis 

del griego. Lo cual no quiere decir que el español sea incapaz de manifestar 

estos contenidos, pero sí que éstos carecen de forma lingüística deferenciada en 

castellano.“2  

 Nově se problematikou trpného rodu začali zabývat zastánci gramatiky 

transformační (Noam Chomsky), podle nichž je pasivum pouhou transformací 

aktiva, ale význam (v jejich terminologii hloubková vrstva) je u obou vět stejný. 

Zkusme teď, přes nejednotnost názorů odborníků, najít kompromis v těchto 

různých úhlech pohledu a definovat ty nejobecnější rysy trpného rodu.  
                                                 
1 Roca Pons, J. Introducción a la gramática II., Barcelona: Vengara, 1960, str.41 

2 Alarcos Llorach E., Estudios de gramática funcional del espaňol, Editorial Gredos, Madrid, 

1997, str. 94 
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 Práce je rozdělena do dvou základních částí, z nichž první se věnuje 

teoretickému výkladu problému a druhá praktické analýze. Při teoretickém 

výkladu nastíníme historický vývoj jazyka s ohledem na vznik a využití pasiva. 

Dále se budeme v samostatných kapitolách věnovat rozboru jednotlivých druhů 

pasiva a opisnou a zvratnou formu mezi sebou porovnáme. Zamyslíme se nad 

možností vydělení media z kategorie zvratného pasiva podle jeho funkce, 

formálního vyjádření a použití. Teoretické závěry následně ověříme, popřípadě 

vyvrátíme na analýze korpusu, který jsme pro tento účel sestavili. Pasivum a 

medium budeme analyzovat ze tří různých pohledů. Nejdříve budeme hodnotit 

četnost výskytů použití podle různých funkčních stylů, následně zanalyzujeme 

jednotlivé syntaktické členy pasivní konstrukce a v poslední části vyhodnotíme 

pasivum z hlediska funkčního a ověříme jeho specifika jednak srovnáním s 

větami činnými a také srovnáním jednotlivých druhů pasivních konstrukcí. 
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2  Teoretický základ 

 

 Slovesný rod (genus verbi) je jednou z mnoha gramatických kategorií 

slovesa (dalšími jsou například osoba, číslo, čas, způsob, vid) a určuje se 

sémantickou funkcí podmětu.  Vladimír Šmilauer definuje slovesný rod jako 

poměr mezi mluvnickou stavbou věty a pojmovými kategoriemi původce a cíle 

děje.3 V podstatě existují dvě sémantické možnosti podmětu: buď podmět může 

postihovat původce (agens, konatele, „příčinu“) děje a pak má sloveso tvar 

činný, anebo podmět vyjadřuje cíl (patiens, trpitele, „následek“) děje, a pak je 

sloveso ve tvaru trpném. V poslední době se vedle morfologické definice 

slovesného rodu  začíná paralelně prosazovat kategorie diatéze, která je 

definována jako typ větné struktury nazíraný z hlediska vztahu mezi agentem a 

subjektem na jedné straně a pacientem a objektem na druhé straně. Proč existují 

právě dvě sémantické možnosti podmětu a proč jsou tak důležité, že se o nich 

mluví jako o zvláštní jazykové kategorii? Jsou věty vypovídající o stejné 

skutečnosti, kdy jedna je v rodě činném a druhá v rodě trpném, synonyma, nebo 

každá znamená něco jiného? 

 

 Považujeme-li jazykový systém za ekonomický prostředek zachycení 

mimojazykové skutečnosti, pak dva způsoby vyjádření téhož  by byly v systému 

nadbytečné. „Jazykový systém stejně jako každý jiný systém tíhne spontánně 

k uspořádanosti, pravidelnosti a k sebezachování. Čím je pravidelnější, tím je 

odolnější vůči vlivům zvnějšku a tím větší předpoklady má k sebezachování.“4 

A jak je vidět na mnoha historických případech, tato duplicita časem vede buď 

k zániku jedné z rovnocenných forem, anebo se jejich funkce oddělí a každá se 

používá pak jen určitém případě. Nám ale ve většině jazyků přetrvávají oba 

slovesné rody. Jaký to má důvod? 

                                                 
3 Šmilauer V., Novočeská skladba, SPN, Praha, 1966, str.146 
4 Zavadil B., Současný španělský jazyk I, Univerzita Karlova, Praha, 1989, str.10 
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2.1 Historický vývoj jazyka s ohledem na pasivum 

 

 Významová opozice podmětu nás totiž zavede až k samé podstatě 

jazyka. Mluvíme proto, abychom posluchači sdělili n ějakou svoji myšlenku, a 

myšlenky zpravidla postihují události ve světě kolem nás. A jak víme, události 

nevznikají jen tak bezdůvodně, ale před většinou dějů stojí nějaká příčina nebo 

lépe řečeno nějaký činitel, který tuto příčinu koná, a za ním nějaký následek, 

trpitel, na kterého následek děje doléhá. A jak vnímáme život kolem nás, tak ho 

zachycujeme i v jazyce.  Proto ne náhodou považujeme za hlavní součásti věty 

podmět, přísudek a předmět.5 Mluvčí se ale musí ke sledované skutečnosti nějak 

postavit,  musí vytvořit koncept a vybrat perspektivu, ze  které bude na danou 

skutečnost nahlížet. „Mohli bychom říci, že různé jazyky nás vedou 

k uvědomění si téže skutečnosti různými cestami.“6  Běžnou, bezpříznakovou 

perspektivou je v indoevropských jazycích perspektiva věty činné, ve které 

mluvčí sleduje logický lineární sled děje od činitele, který je podmětem věty 

činné, k trpiteli, který je ve větě předmětem.  Tyto jazyky mají právě 

subjektovou orientaci, vždyť subjekt je ten důležitý, aktivní, často lidský faktor, 

který se cítí být aktivní součástí světa, on je ten, který zasahuje do dění světa, on 

si volí svou vlastní cestu. Tato koncepce zevšeobecněla v indoevropských 

jazycích natolik, že dnes se činně zachycují i děje, které jsou svou podstatou 

pasivní. 

 Je třeba si uvědomit, že toto činné vyjádření není jediným možným 

zachycením skutečnosti a že existují např. jazyky kavkazské, baskičtina nebo 

mimo naši jazykovou rodinu například řeč Eskymáků v Grónsku, kde se jevy 

kolem nás chápou a zachycují naprosto jinak. V těchto jazycích proces není 

chápán jako činnost, nýbrž jako stav a subjekt není činitel, nýbrž trpitel. Mluvčí 

těchto jazyků neřeknou: Zabiji ho, ale On mi umře nebo ještě přesněji umřít – 

jeho – moje. Událost je přivlastněná subjektu a tak namísto Já slyším řeknou 

Znít pro mě. Pro tyto jazyky je charakteristické velké množství přípon, dokonce 

                                                 
5 Hlavní ale neznamená nezbytné a mohli bychom uvést příklady vět jednočlenných, kde 
jediným členem je přísudek, nebo vět které nemají předmět, ale těmito příklady se zde zabývat 
nebudeme.   
 
6 Zavadil B., Současný španělský jazyk I, Univerzita Karlova, Praha, 1989 
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celá věta může být jedno jediné slovo doplněné několika příponami. Uveďme si 

příklad z řeči grónských eskymáků: naše Já ho slyším se řekne Tusarp-a-ra 

(doslova  Slyšet – jeho – moje). Přípona -a- je výraz přivlastňovací pro 3.osobu 

jednotného čísla (jako např. ilu-a znamená jeho dům), a přípona -ra- je 

přivlastňovací výraz pro 1. osobu jednotného čísla (např. kitorna-ra znamená 

moje dítě). Tedy jedna z těchto přivlastňovacích přípon signalizuje výchozí bod 

děje a druhá jeho cíl, což prakticky to znamená, že psychologický subjekt je 

vlastně majitelem tohoto děje, jeho cílem a nikoliv agentem, který koná  a 

ovlivňuje tak svět kolem sebe.7  

 

 Ale vraťme se zpět k indoevropským jazykům. I v těchto lze, i když to 

není nejčastější způsob, na danou skutečnost nahlédnout ještě i jinak, a sice 

pasivně. Buď z pohledu trpitele, který je v tomto případě podmětem věty, anebo 

z perspektivy nestranné, kdy chceme situaci představit jen samu o sobě, aniž 

bychom na ni nahlíželi z pohledu jakéhokoli účastníka. Použitím těchto dvou 

posledně zmíněných konstrukcí dosahuje mluvčí deagentizace děje a tento 

způsob, ačkoliv  mnohem méně častý než ten první, se nazývá rodem trpným.  

  

 Podíváme-li se zpět do historie, vidíme, že tak, jak je tomu dnes, tomu 

samozřejmě nebylo vždy a jazyk prošel dlouhým vývojem, než se dostal do 

stadia, ve kterém ho známe dnes. Primitivní lidé používali zvuky původně pro 

dokreslení gest, kterými se dorozumívali. A časem, když se tytéž zvuky 

používaly s týmiž gesty po dostatečně dlouhou dobu a posluchač jim byl 

schopen rozumět i osamoceně, bez ikonických, jasných gest,  stál člověk u 

zrodu jazyka. Zvuky byly efektivnější než gesta, jejichž užití bylo omezeno 

např. tmou nebo různými překážkami mezi „mluvčím a posluchačem“, a tak 

postupně většina gest z komunikace vymizela a nahradila je řeč. Dnes máme 

představu, že základní jednotkou řeči je slovo (jako atom), ze kterého složíme 

s pomocí návodu (gramatiky) větu a sdělíme myšlenku. Ale toto analytické 

myšlení je novinkou a primitivní člověk si při nějakém jevu vybavil jeden 

nedělitelný dojem. Postupem času se člověk a jeho vnímání rozvíjelo a stejně 

                                                 
7 Ergativ je pádem agentu, absolutiv pádem patientu, (českou obdobou ergativu je instrumetál, 
obdobou absolutivu je nominativ). 
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tak i jazyk, který je odrazem lidské mysli. A tak se původně jednočlenná věta 

rozděluje. Člověk odděluje podstatné jméno a jím vyjadřuje to, s čím se 

konfrontuje, co je ve středu jeho zájmu, co existuje. Vedle je pak sloveso, jímž 

vyjadřuje pohyb, změnu, děj.  „Si en el sustantivo aprehende algo que descansa 

en sí, que puede ser punto de partida y meta de acción, en el verbo señala a la 

acción misma, el acontecer en el espacio y el transcurrir el el tiempo. Si en el 

sustantivo objetiva el ser, en el verbo fija el acontecer.“8 Heinz Schulte-

Henbrüggen se ve své knize El lenguaje y la visión del mundo věnuje srovnání 

několika jazyků podle různých jazykových kategorií a odvozuje z toho jejich 

chápání světa.   Jedna velice zajímavá otázka, kterou si Schulte-Henbrüggen 

v knize klade, je, jaký větný člen je v jakém jazyce nejdůležitější. 

 

„El verbo es la parte esencial de la frase alemana. En el verbo se centra la visión 

dinámica de un mundo en movimiento y alteración. El sustantivo en cambio, no 

da más que un nombre a un ser, fenómeno u objeto para diferenciarlo de otros. 

Por un proceso de racionalización y abstracción, el centro de gravedad se 

desplaza, en la unidad bipolar en que se expresa lingüísticamente un paracer, del  

verbo al nombre. El verbo pierde su vitalidad, palidece y llega a ser incoloro. La 

comunidad en su visión de lo real ya no fija preferentemente su atención en el 

werden „devenir“, sino en el ser. Lo estático pasa a primer plano. Esto es lo que 

ha ocurrido, por ejemplo, en la lengua francesa. La riqueza y el contenido 

verbales del francés medieval permitían  aun cierta plasticidad expresiva, que 

después ha sido reducida. Distinguían aun entre estre, seoir, gesir y varios otros 

verbos que hoy coinciden en el descolorido etre….. La celebrada claridad de la 

lengua francesa se debe sobre todo al uso de la construcción nominal. En este 

punto francés contrasta no sólo con el alemán, que podría considerarse como el 

extremo opuesto, sino también con los otros idiomas romances en los que los 

verbos no han perdido en la misma medida su vigor. Así se presentan 

diferencias de ver el mundo. El francés lo aprehende en un estado duradero o 

momentáneo de su ser y lo ilumina en su apariencia exterior. Para eso se sirve, 

gramaticalmente, con preferencia de una construcción en el que el contenido 

verbal se ha diludido y el centro de significación se traslada hacia un sustantivo. 

                                                 
8 Heinz Schulte-Herbrüggen, El lenguaje y la visión del mundo, Ediciones de la Universidad de 
Chile, Santiago de Chile, 1963,  str.84 
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Su actividad mental es considerada marcadamente racional, dominada por el 

intelecto. El germano en cambio, concibe el mundo en un continuo  movimiento 

y cambio. Trata de especificar un proceso en su realización y de penetrar 

intuitivamente en la esencia de las cosas. Para cumplir tal finalidad le es 

particularmente apropiada la expresión verbal. Su actividad mental es juzgada 

más emocional y afectiva que racional.“ 9  

 

 Španělština se podle Schulte-Herbrüggena nachází mezi těmito dvěma 

jazyky, neboť oproti francouzštině má možnosti využít více významových 

sloves na místě, kde francouzštině nezbývá než sloveso „bezvýznamové“  Např. 

větu Už v Chile žiji  čtyři roky přeložíme do španělštiny Ya llevo cuatro aňos en 

Chile, kde sloveso llevar vyjadřuje činnost a děj, zatímco ve francouzštině 

nemáme jinou možnost překladu než se slovesem etre: Je suis deja au Chili 

depuis quatre ans nebo Il y a quatre ans que je suis deja au Chili.  Navíc 

upozorňuje na zajímavý vývoj španělštiny v období Zlatého Věku, kdy původně 

jediná forma pomocného sponového  slovesa  SER nabyla ještě podobu slovesa 

ESTAR podle toho, zda doplněk vyjadřuje vlastnost trvalou nebo přechodný 

stav: Juan es nervioso vs. Juan está nervioso… „En español es más que una 

simple cópula ya que no se limita a designar una atribución o identidad, sino 

que contiene una determinación significativa propia acerca del ser, incluyendo 

una gradación de temporalidad.“10 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Heinz Schulte-Herbrüggen, El lenguaje y la visión del mundo, Ediciones de la Universidad de 
Chile, Santiago de Chile, 1963,  str.39 
10 Tamtéž, str.39 
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2.2 Trpný rod ve španělštině 

 

 Trpný rod ve španělštině, stejně jako v jiných románských jazycích, 

nemá narozdíl od latiny specifické slovesné morfémy, což bylo pro mnoho 

strukturalistů argumentem pro zamítnutí existence této slovesné kategorie ve 

španělštině. Dnes je již formalistický pohled překonán, neboť, jak uvidíme dále, 

existují určité charakteristiky společné všem pasivním konstrukcím, které 

potvrzují jeho existenci. Pro nás je pádným argumentem už to, že v latině 

existoval speciální slovesný tvar pro vyjádření pasiva. V zásadě rozlišujeme ve 

španělštině dvě základní formy pasiva, a sice pasivum opisné a pasivum 

zvratné. 

 

 Základní podmínkou tvorby pasiva, jak opisného, tak zvratného,  je 

přechodnost (tranzitivnost) slovesa.11 Slovesa můžeme rozdělit do dvou 

základních syntaktických skupin, a sice na slovesa předmětová, která se 

vyznačují povinností vázat předmět,12 a na slovesa bezpředmětová, která tuto 

schopnost postrádají. Předmětová se pak dále dělí na slovesa přechodná (vážou-

li předmět přímý) a nepřechodná (která vážou předmět nepřímý)13. Jako příklad 

můžeme uvést např. llevar, traer nebo conocer, což jsou slovesa, která vyžadují 

doplnění předmětem přímým (akuzativem), aby byla věta úplná (llevar un 

regalo, traer una comida, conocer un país), zatímco florecer, saltar, sonreír 

jsou významově úplná sama o sobě a žádné další doplnění nevyžadují (jsou tedy 

bezpředmětová). Je nutno říci, že toto pravidlo není stoprocentně platné 

v každém případě, neboť vždy závisí na konkrétním použití slovesa v kontextu, 

a je tedy například možné najít slovesa přechodná bez explicitního doplnění 

předmětem přímým, jako je tomu v následujících případech: María estudió toda 

la noche. Comimos al mediodía. Tyto věty jsou přesto gramaticky úplné, 

protože ačkoliv není předmět vyjádřen, jedná se o známý prototypický předmět, 

který implicitně cítíme (María estudió una materia toda la noche, Comimos una 

                                                 
11 V latinských gramatikách se tranzitivnost věty definovala jako její schopnost přejít 
(trans+ire)z věty činné do věty trpné. 
12 Přímý předmět je jmenné syntagma, které je řízeno slovesem jak po stránce syntaktické, tak 
po stránce sémantické. Větný člen je slovesem řízen syntakticky v tom případě, je-li ho možno 
nahradit zájmenem a je-li možné se na něj zeptat otázkami čtvrtého pádu: Koho? Co? 
13 Při analýze trpného rodu si budeme všímat tedy v první řadě sloves předmětových 
přechodných. 
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comida al mediodía). Anebo naopak můžeme najít několik výjimek u sloves 

bezpředmětových, která jsou doplněna předmětem přímým: Vive una vida 

miserable. Lloró un llanto interminable. Nicméně, v těchto případech se jedná o 

záměrnou stylizaci a přidaný předmět nepřináší žádnou novou informaci, je 

pouze rozvitím, dokreslením činnosti vyjádřené predikativem.  

 

 

2.2.1 Opisné pasivum 

 

Víme, že předchůdcem španělštiny je latina, která byla jedním z  jazyků 

vzniklých z původní indoevropštiny. Latina byla velice propracovaným a 

složitým jazykovým systémem, vyznačujícím se spoustou syntetických forem. 

Moderní jazyky se vyvíjí a zjednodušují, což se projevuje tak, že skutečnost je 

rozdělena do co nejmenších částeček a každá jazyková kategorie je vyjadřována 

pokud možno zvláštním slovem, oproti syntetickým formám v jazycích starších. 

Podívejme se tedy na příklad vývoje pasiva. V iberorománštině došlo v oblasti 

pasiva k výrazným změnám proti stavu v klasické latině. Funkce sice zůstala 

zachována, ale všechny syntetické formy zanikly a byly nahrazeny románskými 

opisy, z nichž se vytvořil celý nový systém. Uveďme si jako příklad pasivum 

přítomné indikativní. Klasická latina měla pro vyjadřování tohoto pasiva 

syntetické tvary: AMOR, AMARIS, AMATUR, AMAMUR, AMAMINI, 

AMANTUR……(česky JSEM MILOVÁN, atd.). V pozdní latině se klasické 

syntetické tvary přestaly používat a byly nahrazeny tvary analytickými, 

složenými z trpného příčestí významového slovesa a indikativu přítomného času 

pomocného slovesa ESSE (být): AMATUS SUM, AMATUS ERIS, AMATUS 

EST, AMATI SUMUS, AMATI ESTIS, AMATUS SUNT. Touto změnou 

došlo i ke změně významové, protože složené tvary původně v klasické latině 

vyjadřovaly význam perfekta (BYL JSEM MILOVÁN). Ve staré kastilštině 

existovaly vedle sebe oba významy syntetického pasiva, jak vyjádření pasivně 

pojatého procesu (je milován), tak  ve významu pasivně rezultativním (pro 

vyjádření stavu jako výsledku pasivního děje – př. je napsán). Moderní 

španělština si pro tento druhý význam postupně vyhranila jinou formu, a sice 

spojení indikativu přítomného času pomocného slovesa ESTAR s trpným 

příčestím významového slovesa. Je napsán tedy v moderní španělštině správně 
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přeložíme ESTÁ ESCRITO nikoliv ES ESCRITO. Pro úplnost ještě dodejme, 

že u sloves netranzitivních existoval ještě třetí význam, a sice relativní 

předčasnost, kterou moderní španělština vyjadřuje časem předpřítomným, 

pokud se jedná o relativní předčasnost k ději přítomnému, předminulým, jedná-

li se o relativní předčasnost k ději minulému nebo čas předbudoucí, jedná-li se o 

relativní předčasnost vůči ději budoucímu (HA ESCRITO, HABÍA ESCRITO, 

HABRÁ ESCRITO).14 

  

 Ve všech gramatikách se dočteme, že opisné pasivum se tvoří spojením 

pomocného slovesa SER s minulým participiem, přičemž podmínkou je, aby 

významové sloveso bylo tranzitivní. Přesto existují výjimky, kdy nelze opisné 

pasivum z tranzitivních sloves vytvořit, a sice, pokud se jedná o slovesa 

vnímání a myšlení, za kterými následuje infinitiv (nelze říct například větu La 

casa es vista arder), slovesa, která se stala součástí verbonominálních 

konstrukcí a tím ztratila svou samostatnost (dar un paseo, hacer amor, echar la 

ojeada) a dále slovesa tener a obrar (nelze říct Milagros son obrados por la fe 

nebo Pocos libros son tenidos por mí). Sémantický předmět je ve větě umístěn 

na pozici syntaktického podmětu a konatel, sémantický podmět, je většinou 

nevyjádřen. Nicméně, pokud vyjádřen je, což umožňují právě jen konstrukce 

opisného pasiva s pomocným slovesem SER, má syntaktickou pozici 

příslovečného určení a pojí se s předložkou POR nebo vzácněji s předložkou 

DE. 

 

 Ne náhodou se v opisném pasivu objevuje tentýž morfém –do jako 

v minulém participiu složených časů. Tyto složené časy stejně tak jako opisné 

pasivum totiž vyjadřují dokonavost, a proto další podmínka významového 

slovesa, vedle jeho tranzitivnosti, je jeho významová konkluzivnost.15 Proto se 

užívá opisného pasiva zvláště tam, kde jde aspoň do jisté míry o ponětí stavu 

vyplývajícího z nějakého děje, a dále o faktech zvláště minulých. Amaya 

Mendikoetxea připouští, že existují věty typu  Juan es conocido, tyto však 

nepovažuje za konstrukce pasivní, nýbrž za jmennou část přísudku se sponou, 

neboť participium conocido vykazuje rysy adjektiva a nikoliv slovesa. Např. je 

                                                 
14 Bohumil Zavadil, Vývoj španělského jazyka II, Karolinum, Praha, 2004, str.252 
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v tomto případě možné stupňování pomocí příslovcí Juan es muy conocido (což 

není možné u příčestí slovesných jako např. Juan fue muy golpeado). 16 Je třeba 

si uvědomit, že v případě opisného pasiva  mluvíme o dvou videch – a sice o 

syntaktickém vidu pomocného slovesa a o sémantickém vidu slovesa 

významového. Už jsme si řekli, že významové sloveso  musí být v opisném 

pasivu konkluzivního významu, ale jak  je to s videm slovesa pomocného? Ve 

starších gramatikách se objevují názory, že slovesa významově konkluzivní se 

mohou objevit pouze s perfektním tvarem slovesa pomocného, ale takto 

stoprocentně pravidlo neplatí. Můžeme například spojit pomocné imperfektní 

s významovým konkluzivním v případě, že se jedná o děje, které se pravidelně 

opakují (La puerta es abierta por el portero todos los días a  las 7 de la 

maňana), nebo když chceme minulou událost oživit tzv. historickým prézentem 

(La Edad Media es cerrada por la cisis intelectual-crítica y escepticismo del 

Renacimiento).   

 

 

2.2.2 Opisné pasivum s pomocným slovesem ESTAR  

 

Dodnes je předmětem sporů, zda konstrukce tvořené pomocným 

slovesem ESTAR a minulým participiem lze také považovat za pasivní 

konstrukce nebo nikoliv. Příčinou tohoto sporu je podle mého názoru různé 

vymezení pasiva. Je pro pasivum klíčová dějovost? (Je-li klíčová dějovost, pak 

věty s pomocným slovesem ESTAR pasivní nejsou, protože tyto vyjadřují až 

samotný výsledek děje). Nebo je to pasivnost, čili trpění nějaké události 

způsobené nějakou vnější příčinou?  Z českých hispanistů se této problematice 

nejvíce věnovala Sylva Hamplová ve své knize Algunos problemas de la voz 

perifrástica pasiva y las perífrasis factitivas en español, kde zastává názor druhý. 

Tvrdí, že klíčovým faktorem není dějovost, nýbrž vyjádření trpění způsobené 

vnější příčinou a to tak, že konatel je ve větě odsunut z pozice podmětu, 

k pasivní konstrukci existuje aktivní ekvivalent a konatel může, ale nemusí být 

vyjádřen.  Podle Sylvy Hamplové jsou tedy pasivní i ty konstrukce, kde je 

                                                 
16 RAE, Gramática descriptiva de la lengua espaňola, tomo II, Amaya Mendikoetxea, Capítulo 
25, str.1663 
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využité pomocné sloveso ESTAR. Přijměme tedy toto vymezení a podívejme se 

na specifika pasivních konstrukcí s pomocným slovesem ESTAR.  

 

Zatímco konstrukce s pomocným slovesem SER vytváří dějově pojaté 

pasivní tvary, konstrukce s pomocným slovesem ESTAR neklade důraz na děj, 

nýbrž na výsledek předchozího děje. Toto tvrzení má ale určitá úskalí, neboť 

všechna pasiva vyjadřují do jisté míry stavovost ve srovnání s konstrukcemi 

aktivními. A existuje ještě jeden rozdíl, neboť oproti větám s pomocným 

slovesem SER nelze v těchto s pomocným slovesem ESTAR vyjádřit konatele 

děje příslovečným určením (např. nelze říct La ciudad está construida por los 

romanos.)17 Ačkoliv je logické, že tyto konstrukce je možné tvořit pouze 

s pomocí konkluzivních významových sloves, existuje skupina sloves 

nekonkluzivních, která toto pravidlo nesplňuje. Jedná se o slovesa typu. rodear, 

cubrir, cercar, která vyjadřují vztah mezi objekty v prostoru. Např. ve větě La 

ciudad está rodeada de montaňas, syntaktický podmět plní funkci lokalizační a 

syntaktický předmět je vlastně sémantickým podmětem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17Je to možné jen v případech, kdy význam věty je dějový a tedy děj ještě není ukončen. Pak 
tyto konstrukce odpovídají pasivu tvořeným pomocným slovesem SER a je tedy možné říct 
např. větu:  La producción cuprífera peruana, desce hace ya medio siglo, está totalmente 
controlada por empresas norteamericanas. Zde se ale jedná o jistou příznakovost vyjádření, 
kdy ačkoliv kontrolování je děj neukončený, je v této větě cítit záměr zdůraznění definitivnosti 
situace. 
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2.2.3 Zvratné pasivum 

 

Jak již víme z předcházející kapitoly, slovesa přechodná tedy ve větě 

vyžadují dva větné členy – podmět a přímý předmět, z nichž jeden bude 

vyjadřovat konatele děje a druhý bude trpitelem, cílem děje v závislosti na 

použitém slovesném rodě (jedná se tedy o slovesa bivalenční).18 Naproti tomu 

ve větě se slovesem bezpředmětovým je pak nutný větný člen jen jeden (sloveso 

je monovaleční) – podmět, který může vyjadřovat buď konatele, který svou vůlí 

koná nebo ovlivňuje děj vyjádřený slovesem (El niňo saltó) nebo trpitele, cíl 

děje (La ventana se abrió. El rosal floreció), který stav nebo děj pasivně 

přijímá. Druhý typ, který Mendikoetxeová nazývá ergativní19, tedy sice 

obsahuje syntaktický podmět, ten je však sémantickým předmětem věty, a má 

tudíž tentýž sémantický význam jako má předmět přímý ve větě tranzitivní, 

pokud je tato v činném rodě.  

Ve španělštině se bohužel nezachovaly žádné morfologicko-syntaktické 

znaky, podle kterých bychom mohli jasně určit, kdy se jedná o ergativní 

konstrukci (narozdíl např. od italštiny, která využívá speciální zájmeno ne, aby 

zdůraznila sémantickou funkci syntaktického podmětu ve větě s ergativním 

slovesem, a která si zachovala dvě pomocná slovesa pro tvoření složených časů 

– essere a avere podle toho, zda je významové sloveso ergativní nebo 

neergativní). Přesto máme k dispozici určitá kritéria k rozlišení těchto dvou typů 

sloves, a sice participiální vazby, od sloves odvozená adjektiva a neurčitost 

podmětu. Pouze ergativní slovesa mohou být využita v participiální vazbě, jen 

z ergativních sloves mohou být tvořena adjektiva a jen ergativní konstrukce 

mohou mít podmět tvořený podstatným jménem bez členu určitého. A tak 

zatímco můžeme říci: Acabada la misión, el ejército regresó a su país, věta 

Trabajado Juan, se fue a un concierto je gramaticky nesprávná. Můžeme říci: 

                                                 
18 Valence je schopnost různých slovesných dějů mít dva, jednoho nebo žádného primárního 
účastníka – agens, patiens. 
19 RAE, Gramática descriptiva de la lengua espaňola, tomo II, Amaya Mendikoetxea, Capítulo 
25, str.1671 
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Un tesoro recientemente aparecido nebo Siempre vienen mujeres, ale nikoliv 

Un perro muy ladrado, nebo Duermen mujeres.  

 

 Podíváme-li se na ergativní konstrukci z hlediska sémantického,  vidíme, 

že slovesa v těchto konstrukcích vyjadřují zpravidla buď změnu stavu či místa 

určení (envejecer, secar(se), caer, levantar(se) anebo existenci či vznik 

existence (existir, aparecer, llegar, suceder). Změna, ať už stavu nebo místa, 

může být způsobena příčinou vnější, nezávislou na samotném syntaktickém 

podmětu věty – ať už je to člověk, nástroj, vyšší moc nebo nějaká okolnost (La 

ventana se abrió), anebo příčinou vnitřní, což může být vlastnost nebo chování 

syntaktického podmětu samotného (El rosal floreció).  

 

Nás budou zajímat ergativní konstrukce vyjadřující změnu 

stavu způsobenou příčinou vnější, které mají ekvivalent v příslušné větě aktivní 

a jinými slovy se nazývají zvratné pasivum, např.: Juan rompió el vaso. El vaso 

se rompió. V těchto dvou konstrukcích se sice syntaktická funkce větného členu 

el vaso liší, když v první větě je el vaso přímým předmětem, zatímco ve větě 

druhé je podmětem, ale sémantický vztah mezi el vaso y romper je tentýž. El 

vaso je trpitelem, cílem, který je činností vyjádřenou slovesem romper ovlivněn. 

 

Podle morfologického hlediska můžeme slovesa změny stavu způsobené 

vnější příčinou rozdělit následovně:20 

 

1. Slovesa odvozená od přídavných jmen, bez předpony: 

Estrechar, secar, calentar, vaciar, llenar, oscurecer… 

2. Slovesa odvozená od přídavných jmen, s předponou a-: 

Abaratar, ablandar, acalorar, aclarar, acrecentar, agravar, alargar,… 

3. Slovesa odvozená od přídavných jmen, s předponou en-: 

Empobrecer, embellecer, ennegrecer, enriquecer, ensuciar, ensanchar, 

engordar, enflaquecer, enfriar, envilecer,… 

4. Slovesa odvozená od podstatných jmen, s předponou a-/en-: 

                                                 
20 RAE, Gramática descriptiva de la lengua espaňola, tomo II, Amaya Mendikoetxea, Capítulo 
25, str.1671 
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Acostumbrar, abombar, arrodillar, …, enrizar, enroscar, enlodar,… 

5. Slovesa zakončená na –ificar: 

Purificar, solidificar, calcificar, vitrificar, … 

6. Slovesa zakončená na –izar: 

Cristalizar, democratizar, fosilizar, armonizar, jeraquizar, …. 

 

 V tabulce můžeme vidět, že nejčastěji jsou ergativní slovesa vyjadřující 

změnu stavu odvozená od přídavných jmen, což je logické, neboť jsou to právě 

přídavná jména, která popisují stavy. 

 

Na rozdíl od sloves vyjadřujících změnu stavu způsobenou vnější 

příčinou, kde může být subjektem věty člověk, nástroj, vyšší moc či nějaká 

okolnost, kladou slovesa vyjadřující změnu stavu způsobenou vnitřní příčinou 

(palidecer, adelgazar, enfermar,…) úzké meze možným subjektům věty, 

protože jen určité subjekty mohou blednout, hubnout, onemocnět. Morfologicky 

se věty s tímto typem sloves liší od sloves s vnější příčinou tím, že se k nim 

nepřidává zvratné zájmeno SE, neexistuje pro ně ekvivalent věty tranzitivní a 

ani z nich ve většině případů není možné utvořit participiální vazbu. Tato 

slovesa totiž nevyjadřují završení změny, pouze změnu, která může nadále 

pokračovat. A právě ukončení a vyvrcholení změny je nutnou podmínkou 

k možnosti vytvoření participiální vazby. Ani slovesa vyjadřující existenci 

(existir, vivir, aparecer, morir, ocurrir) nebudou předmětem našeho zkoumání, 

protože u těchto neexistuje žádný logický konatel, příčina děje, a tedy není 

možné pro tyto věty najít ekvivalent v podobě věty tranzitivní ani v podobě 

participiální vazby.  

 

2.2.4 Srovnání zvratného a opisného pasiva 

 

Pasivum zvratné a pasivum opisné mají společný sémantický význam, a sice 

„někomu se něco stalo“ a v různých situacích  se můžeme rozhodnout, kterou 

z pasivních konstrukcí použijeme. Existuje ale několik faktorů, které 

znemožňují použít jednu z pasivních forem. Podívejme se na ně v následujícím 

přehledu: 
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1. Na rozdíl od pasiva opisného zvratná forma nedovoluje vyjádřit konatele 

děje (ten je navíc i méně konkrétní ve srovnání s pasivem opisným), 

např. nemůžeme říct: Se pasaron los trabajos a ordenador por Sandra, 

ale můžeme říct: Los trabajos fueron pasados a ordenador por 

Sandra..21 Nicméně Wonder polemizuje o výjimce z tohoto pravidla, 

když říká: „Una construcción de agente implícito puede también 

expresarse con agente destopicalizado (o sea, un agente expresado 

superficialmente con por) cuando es compatible  con un verbo capaz de 

indicar un estado resultante.  

Se construyó la casa (por la misma compaňía). 

Los árboles se cortaron (por sus propios dueňos). 

Las paces se firmaron (por los plenipotenciarios). 

Sin embargo, la interpretación de tal compatibilidad puede variarse 

según el hablante individual.“22 

 

2. Dalším rozdílem je pak nemožnost tvorby zvratného pasiva, pokud je 

předmět přímý v odpovídající větě aktivní životný. Nelze větu aktivní 

Un futbolista agredió a una periodista de TVE vyjádřit zvratným 

pasivem jako: Una periodista de TVE se agredió. Jediná pasivní forma 

v tomto případě je Una periodista de TVE fue agredida por un 

futbolista. Existuje ještě jedna možnost, a sice: Se agredió a un 

periodista de TVE. Tato věta opravdu obsahuje vedle slovesa zvratné 

zájmeno SE, čímž se charakterizují konstrukce zvratného pasiva, ale 

uvedená věta zvratné pasivum není, nýbrž se jedná o větu neosobní. 

 Neosobní věta se vyznačuje tím, že sémantický předmět zůstává 

na pozici syntaktického předmětu a navíc tento (coby životný) bývá 

uvozen předložkou A. Narozdíl od předmětu ve zvratném pasivu není 

možno tento ve větě neosobní nevyjádřit, vždy musí být předmět 

zastoupen alespoň zájmenem (např. Se espera a Juan. Se le espera). 

Sloveso je vždy ve 3. osobě čísla jednotného, neboť věta neobsahuje 

                                                 
21 Pokud je výjimečně vyjádřen, pak je tomu tak většinou v psaném projevu, především v tisku. 
A i tam většinou jen v případě, že je tento podmět generický, např. Las nuevas movilizaciones 
anunciadas se temen por toda la sociedad. 

22 Wonder John P., „Las formas reflexivas y la voz pasiva“, Hispania 73/2, 1990, str. 402 
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žádný syntaktický podmět, se kterým by se mohl přísudek shodovat. 

Navíc může být neosobní věta vytvořena i z bezpředmětného slovesa, 

což u zvratného pasiva možné není.23  

 Výjimečně může být syntaktický podmět ve zvratném pasivu 

životný, pak ale platí podmínka, že tento subjekt musí být neurčitý. 

Může být blíže specifikován například číslovkou, nebo neurčitým 

zájmenem (ciertos, varios, muchos, tres,…), nicméně nesmí se jednat o 

žádnou konkrétní osobu. Pokud by byla osoba v podmětu věty určitá, 

musel by být předmět vázán se slovesem s předložkou A. A v tomto 

případě je vedle aktivní věty možná jedině konstrukce neosobní, nikoliv 

pasivní. Pro názornost si uveďme větu v rodě činném - jednou s 

životným předmětem neurčitým a jednou s životným předmětem 

určitým – a možné ekvivalenty se zvratným zájmenem SE. 

 

El departamento necesita ayudante. 

Se necesitan ayudantes. (zvratné pasivum) 

El departamento necesita a ese ayudante. 

Se necesita a ese ayudante. (neosobní konstrukce) 

 

3. Ve zvratném pasivu je syntaktický podmět postaven většinou za větný 

přísudek a tedy ve většině případů není tématem, východiskem 

výpovědi. V některých případech se může východiskem stát, ale není to 

běžné. V takovém případě by pak šlo o záměrné zdůraznění, často při 

srovnání. A právě postpozice a jeho neurčitost svádí k vnímání tohoto 

větného členu jako předmětu. Pokud se tak stane, mizí shoda mezi 

přísudkem a podmětem, jako například ve větě: Se vende botellas. 24 

Toto se děje většinou pouze ve větách s konkluzivním slovesem, nebo 

někdy s nekonkluzivním, pokud se jedná o sloveso vnímání, sloveso 

modální nebo sloveso ditranzitivní (vyžadující dva předměty).25 

 

                                                 
23 Ze sémantického hlediska bývají neosobní konstrukce řazeny do vět aktivních, pouze mají 
nevyjádřený podmět.   
24 Esbozo navrhuje jiné vysvětlení, a sice generalizaci formy neosobní konstrukce, kde je 
sloveso v jednotném čísle, na zvratné pasivum.  
25 Tato forma se stává čím dál tím častější především v Latinské Americe.  
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Se conoce en la mayoría de los casos a los culpables. 

Se le da a cada niňo caramelos de menta. 

Se puede pagar los envíos por medio de un cheque. 

 

  Podle RAE se ale nejedná ve výše uvedených případech o 

gramatickou chybu: “La falta de concordancia no es una desviación, sino 

que la lengua permite tanto la concordancia como la no 

concordancia…”.26 Rafael Seco se vyjadřuje o možných důvodech vzniku 

těchto obratů následovně: “La semejanza con las oraciones impersonales 

francesas con el pronombre ON y el claro sentido objetivo que se advierte 

en el sujeto, van marcando una doble corriente, de un lado, erudita, y de 

otro, popular, por la cual estas oraciones se van sintiendo como 

impersonales, y el sujeto como complemento.” 27 John Wonder nachází 

další příklady vět, kde shoda nefunguje: “Son muchos los casos de falta de 

concoradancia entre lo semántico y lo sintáctico, no sólo en espaňol, sino 

en otras lenguas. Se puede citar, por ejemplo, los sustantivos colectivos: 

Una multitud de ciudadanos enfurecidos invadió  (o invadieron) la plaza; 

las oraciones de relativo con SER. Soy yo el que lo hice (o hizo).” 28 

 

4. Často bývá zvratných vět s nevyjádřeným podmětem použito namísto 

vět aktivních s podmětem v první nebo druhé osobě. V těchto případech 

není podmět vyjádřen z toho důvodu, že by nebyl znám nebo nebyl 

důležitý.  Jedná se například o tyto případy: Como ya se ha dicho 

anteriormente…(kdy autor myslí pouze sám sebe), Recuérdese…(kdy 

má autor na mysli čtenáře). Jde zde hlavně o zdvořilost a skromnost. 

V jiných případech se skryje autor, když nechce být nevhodně přímý, 

např. Se le perdona…, Se agradece…, nebo se tímto způsobem dá 

zlehčit příkaz nebo výtka: La puerta se cierra a las once. Aquí no se 

fuma. 

 

                                                 
26 RAE, Gramática descriptiva de la lengua espaňola, tomo II, Amaya Mendikoetxea, Capítulo 
25, str.1679 
27 Seco R., Manual de gramática espaňola, Alguilar, Madrid, 1975, str. 199 
28 Wonder John P., „Las formas reflexivas y la voz pasiva“, Hispania 73/2, 1990, str. 405 
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5. Stejně tak se nedá použít opisné pasivum s určitou skupinou sloves 

frázových, kde klíčový význam má až předmět (dar buenos días, tener 

ganas, hacer visitas,…). Nicméně zvratné pasivum i zde použít lze: Se 

dan los buenos días al cruzarse con un vecino. Si se tienen ganas, se 

hace cualquier cosa. Se hacen visitas a los enfermos. 

 

6. Co se týče vidu, i zde je limitováno pasivum opisné oproti pasivu 

zvratnému. Opisné pasivum se může použít pouze u sloves 

konkluzivních, tedy těch, která popisují jeden konkrétní děj. Zvratné 

pasivum je naproti tomu možné použít jak s konkluzivním, tak s 

nekonkluzivním slovesem. 

 

 

 

2.3 Mediální konstrukce 

 

 Medium jako třetí slovesný rod se začal v moderních 

gramatikách objevovat až docela nedávno, ačkoliv víme, že tento slovesný rod 

existoval vedle aktiva a pasiva už v řečtině. Cílem této kapitoly bude medium 

definovat, vymezit jeho funkci v jazyce a umístit jej vedle aktiva a pasiva do 

kategorie slovesného rodu. Podívejme se na tyto body postupně. 

 

2.3.1 Definice media 

 

Pravděpodobně nejsouvisleji se problematice media ze španělských 

lingvistů věnuje Amaya Mendikoetxea v poslední mluvnici Španělské 

Královské Akademie: Gramática descriptiva de la lengua espaňola, kde jej 

autorka popisuje následovně: „En las lenguas románicas, incluyendo el español, 

que carecen de elementos flexivos propios para expresar el significado medio, la 

voz se caracteriza por la presencia de lo que hemos considerado como afijos 

verbales de persona: en español, me, te, se, nos, os, se, elementos a los que las 

gramáticas denominan pronominales.“29 Podle tohoto kritéria zahrnuje autorka 

                                                 
29 RAE, Gramática descriptiva de la lengua espaňola, tomo II, Amaya Mendikoetxea, Capítulo 
26, str.1653 
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pod medium věty zvratné (El niňo se lava), věty tzv. psedozvratné, v nichž je 

podmět a předmět vždy totožný (La muchacha se desmayó), slovesa změny 

stavu a místa (La puerta se abrió. La mujer se acercó), slovesa vyjadřující 

změnu psychickou (El público se aburrió) a věty všeobecného charakteru (Las 

camisas de algodón se lavan fácilmente). Mediální konstrukce pak ještě dělí na 

medium pasivní (Las camisas de algodón se lavan fácilmente) a medium 

neosobní ( A los niňos se les asusta fácilmente), které na rozdíl od ostatních 

mediálních konstrukcí vždy obsahují zvratné zájmeno ve 3.osobě, tedy SE.  

 Cano Aguilar zase definuje medium následovně: „ El contenido de la 

voz media es indicar que la acción o proceso indicados por el verbo afectan al 

sujeto, se producen en él.“30 Podle mého názoru ale chybí této kategorii jasný 

smysl, který by existenci této kategorie ospravedlňoval. Jak spolu souvisí věty 

El niňo se lava. a Las camisas de algodón se lavan fácilmente? Než se ho 

pokusíme nalézt, věnujme pozornost následujícímu citátu: 

 

“La diacronía y la comparación con otras lenguas románicas que carecen de 

oraciones pasivas con SE parecen indicar que las construcciones pasivas son de 

desarrollo posterior a las oraciones medias. Se trataría de un proceso de 

evolución mediante el cual se pasa de oraciones que describen un estado general 

(oraciones medias) a oraciones que denotan una acción puntual (oraciones 

pasivas).”31 

 

2.3.2 Funkce media 

 

Zkusme si představit situaci, kdy v jazyce existuje aktivum, pasivum  

(ale pouze opisné)  a medium, a zamysleme se, jaké důvody pro tento trojí druh 

vyjádření existují. Shrneme-li si, co už víme z předchozích kapitol, pak rod 

činný a rod trpný umožňují opačnou perspektivu popisu určitého děje. Díváme-

li se na děj z pohledu konatele, který něco koná nějakému trpiteli, pak zvolíme 

rod činný. Chceme-li naopak situaci představit z perspektivy trpitele, cíle děje, 

                                                                                                                                  
 
30 Cano Aguilar R., Estructuras sintácticas transivivas en el espaňol actual, Editorial Gredos, 
Madrid, 1987, str.132 
31 RAE, Gramática descriptiva de la lengua espaňola, tomo II, Amaya Mendikoetxea, Capítulo 
25, str.1679 
 



   22 
 

kterému je něco konáno, použijeme rod trpný. Stejně tak použijeme rod trpný v 

případě, že nás konatel nezajímá anebo je pro nás nezajímavý a my ho sdělovat 

nechceme. Ať už konatele vyjádříme nebo nikoliv, trpitel, cíl děje, se v 

aktuálním členění větném dostane na začátek věty, čímž se stává východiskem 

výpovědi, tedy výchozím bodem, a zbytek věty ho bude upřesňovat. Ale k čemu 

jazyk potřebuje ještě medium?  

 

Ne vždy člověk popisuje svůj život a děje kolem sebe. Někdy přemýšlí a 

jeho myšlenkové konstrukce pak nemají žádný konkrétní odraz v realitě, ale 

jedná se například  o všeobecné moudro, radu, zkušenost. Vezměme si jako 

příklad větu Las camisas blancas se lavan con lejía. V takovémto případě 

bychom nevystačili ani s aktivem, ani s pasivem, neboť v aktivu bychom museli 

vyjádřit konatele, např. Yo lavo camisas blancas con lejía (vidíme ale, že věta 

Yo lavo camisas blancas con lejía má jiný význam než věta původní) a o pasivu 

v případě nekonkluzivního slovesa lavar vůbec mluvit nemůžeme (ve 

starokastilštině existoval tvar opisného pasiva s nekonkluzivní formou 

pomocného slovesa, tedy v tomto případě las camisas son lavadas, přesto tento 

tvar odkazoval k nějakému faktickému konateli, kterého my ale naší situaci 

nemáme). Domníváme se, že právě tyhle situace byly příčinou vzniku media 

jako třetího slovesného rodu.32 A jak se vytvořil? 

  

Vyjděme z předpokladu, že mluvčí umístí ve větě na první místo slovo, 

které je pro něj nejdůležitější, přesněji řečeno, které je tématem jeho výpovědi. 

Pak následuje sloveso, které ale, je-li předmětové, vyžaduje doplnění, aby byl 

jeho význam úplný. Zde jsou, logicky vzato, předměty právě ta témata 

výpovědi, tedy syntaktické podměty umístěné na začátku výpovědi. Proto se 

zřejmě použilo již tehdy existující zvratné zájmeno vyjadřující, že předmět děje 

je identický s jeho subjektem, konatelem, jak je tomu například ve větách Yo me 

lavo, Tú te lavas, Él se lava, a tím se ve větě zaplnila syntaktická funkce 

předmětu, který vyžadují předmětová slovesa. Podle mého názoru lze tedy za 

                                                 
32 Wonder chápe medium jako synonymum neosobního pasiva, tedy jako věty 
deaktivizované, u nichž je proces chápán spontánně, např. La casa se quemó. Naproti tomu 
větu Se quemó la casa označuje za zvratné pasivum a její význam vnímá jako Alguien 
quemó la casa. 

 



   23 
 

mediální konstrukce považovat všechny věty, které neodkazují k žádné 

konkrétní události a zvratné zájmeno SE umístěné před predikativ odkazuje 

slovesný význam na syntaktický podmět věty.  

 

2.3.3 Vztah media k zvratným slovesům 

 

Avšak je otázkou, zda pod mediální konstrukce lze řadit též věty zvratné 

a pseudozvratné jenom proto, že obsahují zvratné sloveso. Věty typu El niňo se 

lava splňují kritéria věty činné, neboť konatel je na pozici syntaktického 

podmětu a jedná se o sloveso přechodné, tedy že činnost přechází na trpitele, 

neboli syntaktický předmět. Jediný rozdíl mezi aktivní větou Juan lava el coche 

a Juan se lava je ten, že v druhé větě je předmět identický v podmětem věty. 

Ale je tento argument dostatečný pro vyčlenění jedné z mnoha variant věty do 

jiné kategorie? Stejně tak věty typu Me tomé un cigarillo považuji za stylisticky 

zabarvenou variantu věty činné, ve které je zvláštní zájem subjektu na ději 

vyjádřen zvratným zájmenem. Pro rozlišení vět zvratných a pseudozvratných 

lze použít kritérium pronominalizace, protože gramaticky správná je pouze 

pronominalizovaná věta  Juan se lo lava a sí mismo, nikoliv Me lo tomé a mí. 

Tento typ vět nazývá Jaroslav Bauer a Miroslav Grepl deagentní konstrukce 

dispoziční, neboť vyjadřují kladnou dispozici činitele k ději.33 Gili y Gaya se 

vyjadřuje o vzniku těchto konstrukcí následovně: 

 

 „Ya en latín existía el llamado dativo ético, con el cual se expresaba 

simplemente, que el sujeto, más que recibir indirectamente la acción del verbo, 

era partícipe de su actividad, la cual se producía dentro de él o en relación con 

él, p.ej.: el perro se comió toda la ración. Esta participación puede sentirse aun 

con verbos intransitivos y de estado; se queda en casa todo el día, los alumnos 

se fueron; ella se creía que no era cierto; se ha muerto un vecino mío. Estas 

contrucciones, muy usuales aunque algunos gramáticos las critiquen, están ya 

muy alejadas de SE reflexivo originario...“34 

 

                                                 
33 Bauer J, Grepl M., Skladba spisovné češtiny, SPN, Praha, 1975 
34 Gili y Gaya S., Curso superior de la sintaxis espaňola, Barcelona: Spes, 1960, str.127 
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Wonder navíc rozlišuje primitivní a metaforické použití zvratného 

slovesa. Ve větách Me corté con esa navaja a Corté la soga con esa navaja má 

zvratné zájmeno me tutéž gramatickou funkci jako v druhé větě soga, neboť 

v obou tyto předměty vyjadřují trpitele děje. Tyto věty považuje Wonder za 

zvratné primitivní. Ale máme tu další příklady vět: Él aproximó el sofá al fuego. 

Él se aproximó al fuego. V téhle dvojici se nejedná už o věty po gramatické 

stránce identické, neboť zatímco v první větě je podmět opravdovým trpitelem, 

ve větě druhé se po sémantické stránce o klasický paciens nejedná (agens 

nepůsobí stejným způsobem vůči pacientu jako v případě věty první). V těchto 

případech je působení agentu na paciens čistě metaforické. „La presencia del 

reflexivo totaliza la acción en el presente dándo un cierto sentido intransitivo. 

Entre el reflexivo primitivo y la modalidad metaforizada no hay cambio de 

significado, pero el proceso de la acción no se realiza de la misma manera por 

su propia naturaleza“35 Toto metaforické reflexivum se vyskytuje převážně 

v přítomnosti sloves ve významu pohybu (např. acercar, acostar, esconder,…) 

nebo se slovesy popisujícími osobní péči (lavar, peinar, vestir).  

 

Mendikoetxeová si navíc protiřečí, říká-li na jedné straně, že mediální 

konstrukce vyjadřují děje abstraktní, a na druhé straně pod mediální konstrukce 

zařazuje věty s konkluzivními slovesy vyjadřujícími změnu stavu (La puerta se 

abrió). Podle mého názoru věty popisující změnu stavu, jako výše uvedený 

příklad, právem patří do skupiny konstrukcí pasivních, neboť splňují základní 

pravidlo pasiva, že pacient je na pozici gramatického subjektu a děj způsobil 

nějaký faktický konatel. 

 

 

2.3.4 Medium vs. mediopasivum vs. pasivum 

 

Vraťme se tedy k mediu, tak jak ho chápeme my, tedy jako vyjádření 

abstraktní myšlenky bez přímé reflexe v realitě (a bez konkrétního činitele a 

trpitele v případě tranzitivních sloves). Pokud mediální vazbu začneme 

upřesňovat, resp. vztahovat ji ke konkrétní osobě, mluvíme v našem pojetí o 

                                                 
35 Wonder John P., „Las formas reflexivas y la voz pasiva“, Hispania 73/2, 1990, str. 402 
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mediopasivu. Například věta typu: La matemática se le estudia bien a Juan je 

věta mediopasivní, protože už  se nejedná o poznatek všeobecně platný, nýbrž 

tento  je vztažen pouze na konkrétní osobu. Jdeme-li ještě dále a věta se stane 

odrazem jedné konkrétní dějové situace, pak se z ní stává věta pasivní a začíná 

konkurovat původnějšímu pasivu opisnému. Mendikoetxeová chápe, jak už 

jsme se výše zmínili, medium a mediopasivum šířeji než my, přesto souhlasíme 

s následujícím tvrzením. Pozn. autora: to, co autorka v následujícím citátu chápe 

jako mediopasivum, je pro nás medium.  

 

„El que exista una fuerte corespondencia entre verbos que aparecen en 

construcciones medias-pasivas y en construcciones pasivas hace que en 

determinados contextos no sea fácil distinguir una lectura de la otra. La 

diferencia es clara como en : El aňo pasado se construyó un puente sobre río 

Guadalix y Las casas prefabricadas se construyen con mucha rapidez, en las 

que la oración pasiva (la primera) tiene aspecto perfectivo, al contrario de la 

oración media-pasiva (la segunda) con aspecto imperfectivo, facilitando la 

lectura genérica. Cuando la diferencia aspectual no exite, es decir cuando el 

verbo de la oración pasiva es también imperfectivo, el significado medio y el 

pasivo a menudo se confunden.“36  

 

Další rozdíl mezi mediální a pasivní zvratnou konstrukcí spočívá 

v lokalizaci syntaktického podmětu (sémantického předmětu) ve větě. Tento je 

v pasivní konstrukci situován za sloveso, zatímco ve větě mediální sloveso 

předchází. Navíc je tento větný člen v mediální konstrukci určitý oproti 

neurčitosti syntaktického podmětu v případě vět pasivních. Jak ukážeme na 

následujících případech, neurčitost a postpozice za slovesem úzce souvisí. 

V levém sloupečku jsou věty gramaticky správné (s postpozicí neurčitého 

syntaktického podmětu) a napravo věty anomální, gramaticky nesprávné.  

 

Llegan mujeres de todas partes.    X    Mujeres de todas partes llegan. 

Existen problemas.                        X    Problemas existen. 

Se tomaron fotos.                          X    Fotos se tomaron. 

                                                 
36 RAE, Gramática descriptiva de la lengua espaňola, tomo II, Amaya Mendikoetxea, Capítulo 
26, str.1655 
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Odpověď na otázku, proč v mediálních konstrukcích syntaktický podmět  

předchází sloveso, je třeba hledat v aktuálním členění větném. Syntaktický 

podmět je totiž v těchto větách informací známou, tedy východiskem věty, a 

klade se tedy, jak už jsme si vysvětlili, na začátek věty, zatímco příslovečné 

určení je informací novou, nebo-li jádrem výpovědi, a klade se tedy na konec 

věty. 

 

Sémantický předmět (syntaktický podmět) mediálních konstrukcí je 

vždy neživotný a, ať je v jednotném nebo množném čísle, vyjadřuje celou 

skupinu předmětů podobných vlastností (las camisas blancas, estos libros, las 

casas prefabricadas, ….). Lze najít několik případů, kdy je podmět tohoto typu 

věty životný, ale i v těchto případech je zamýšlen předmět obecně, tedy jde o 

celou skupinu daných vlastností. Např. ve větách : Los hijos no se escogen. Los 

maridos no se encuentran fácilmente.  Las mujeres no se conocen nunca bien 

nemáme na mysli konkrétní děti, manžely nebo ženy, nýbrž mluvíme o dětech, 

manželích a ženách obecně.  

 

 „Más bien parece que son los rasgos del objeto nocional los que posibilitan o 

imposibilitan la formación de una oración media: cuando la acción expresada 

por verbos como detestar o temer  conlleva un experimentante animado y un 

objeto paciente inanimado la consecución de la acción depende más de las 

cualidades del ente que detesta que las del ente detestado, de ahí que el primero 

no pueda quedar relegado na un segundo plano en una construcción media. En 

cambio, cuando la acción expresada por este verbo conlleva un objeto paciente 

animado, cabe suponer que las cualidades de este último participan de una 

forma activa en la consecución de la acción, por lo que es posible una 

construcción media-impersonal en la que el sujeto nocional experimantante 

queda implícito y tiene una importancia mínima. Parece, por lo tanto, que las 

propiedades semánticas del objeto nocional (animado o inanimado), que 

participa en las oraciones medias-pasivas como sujeto gramatical y en las 

oraciones medias-impersonales como objeto gramatical, son fundamentales a la 
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hora de determinar la posibilidad de que un verbo en particular pueda aparecer o 

no en construcciones medias.”37 

 

Sloveso je v těchto typech vět imperfektní (čas přítomný nebo 

imperfektum) a, ačkoliv by v jiných větách mělo význam dějový, v těchto jsou 

vnímána jako stav (popisují vlastně obecně platnou vlastnost). Právě pro 

statičnost nelze v těchto větách použít časy průběhové, rozkazovací způsob a 

ani žádný z perfektních časů. Například větu El suelo de madera se trató con 

cera nelze chápat jako větu mediální, vyjadřující vlastnost, nýbrž jako zvratnou 

větu pasivní popisující děj, který se v určitém okamžiku odehrál. Naproti tomu 

častým rysem mediálních konstrukcí je příslovečné určení nebo vedlejší věta 

příslovečná (muy bien, con lejía, fácilmente, más deprisa…), kvantifikátor 

(mucho,poco,…), častá bývají také modální slovesa. Oproti pasivu medium 

připouští i slovesa, která se někdy chovají tranzitivně a jindy nikoliv. To jsou 

jednak ta, která pouze sémanticky prodlužují význam slovesa a pak mluvíme o 

akuzativu vnitřním (jako např. vivir una vida, llorar un llanto,…), a dále slovesa 

pohybu, kde předmět upřesňuje lokalizaci (correr, cruzar). Podívejme se 

následující příklady: 

 

A menudo se cruzan las calles sin mirar. 

 Se vive la vida alegremente.  

Cuando se corre regularmente, la salud se mejora.  

 

 

2.4 Funkční aspekt pasiva 

 

U pasivních konstrukcí je, jak už jsme zmínili dříve, zaměněno pořadí 

účastníků děje. Jaký má tato záměna vliv na smysl věty pochopíme, když si 

vysvětlíme aktuální členění větné. Každá úplná věta se v závislosti na aktuálním 

kontextu dělí na dvě části: na východisko (základ, téma výpovědi) a na jádro 

(rema). Východisko vyjadřuje skutečnost, která je čtenáři nebo posluchači 

z předchozího kontextu známá a na kterou hodlá další větou myšlenkově 

                                                 
37 RAE, Gramática descriptiva de la lengua espaňola, tomo II, Amaya Mendikoetxea, Capítulo 
26, 1662 
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navázat. Jádro je pak skutečností novou a představuje nejdynamičtější část celé 

věty.  Je třeba si uvědomit, jak silný vliv má na sémantický význam věty právě 

konkrétní volba aktuálního členění a jak věta se stejnými slovy může v různých 

kontextech vyznít naprosto jinak. Za klasický (objektivní) slovosled je jak 

v češtině, tak ve španělštině považován takový, kdy východisko stojí na začátku 

věty a jádro na jejím konci. Pokud tento slovosled bezúčelně změníme, působí 

věta krkolomně a někdy ji nelze vůbec pochopit. Ale jindy, při vzrušených a 

citově zabarvených projevech, většinou mluvených, mluvčí vysloví jádro 

výpovědi hned na začátku věty a pak teprve dodá to, co se mu zdá z jeho 

hlediska méně důležité. V tomto případě jde o emocionálně motivované 

postavení jádra před východiskem (subjektivní), a právě proto nepociťujeme 

neústrojnost nebo neobratnost. Jádro je v těchto případech dostatečně 

signalizováno větným přízvukem.38 

 

V pasivu je trpitel, cíl děje, z nějakého důvodu prominentnější než činitel, 

který je v tomto případě odsunut z centra pozornosti. Srovnejme si pro 

zajímavost typy vět se zvratným zájmenem SE, které  mají společnou absenci 

podmětu. O tom, jak ale může být absence různě stupňována, nás přesvědčí 

následující příklady: 

 

1. En épocas de sequía, los bosques se queman fácilmente…….mediální 

2. Se quemó el bosque para acabar con la plaga  de orugas…….pasivní 

3. En los tiempos de la inquisición se quemaba a los herejes…..neosobní 

 

Věta první popisuje vlastnost syntaktického podmětu. Definuje se zde 

vlastnost, nikoliv konkrétní děj, který by vyžadoval konkrétního konatele. 

Zbývající dvě věty vyjadřují činnost nebo děj, který vyžaduje úmyslné zavinění 

nějakým vnějším činitelem nebo konatelem. Tento se ale nezmiňuje nikoliv 

proto, že by byl nepodstatný nebo jeho vliv minimální, nýbrž jen proto, že se na 

něj nechce poukázat a ve větě se chce zdůraznit něco jiného. Můžeme si ho jako 

čtenář nebo posluchač domyslet, méně ve zvratném pasivu, více v pasivu 

opisném. Většinou platí, že pokud je přísudek v  perfektním čase, nevyjádřený 

                                                 
38 Bauer J., Grepl M., Skladba spisovné češtiny, SPN, Praha 1975, str.179 
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podmět není všeobecný, ale je to většinou nějaká osoba (alguien, cierta gente). 

Naproti tomu je-li přísudek v  z imperfektních časů, většinou se jedná o podmět 

všeobecný (todo el mundo, la agente, uno), zvláště jsou-li ve větě další 

zevšeobecňující prvky jako například en verano, nebo jedná-li se o souvětí 

podmínkové jako např. Cuando se empieza a ver el humo, se avisa a los 

bomberos. Podívejme se, jak se k využití dvou druhů pasiva vyjadřuje Susana 

Fernández: 

 

„Propongo que la construcción pasiva perifrástica del espaňol, que ya he 

caracterizado como un cambio de prominencia de los participantes (donde se 

focaliza el paciente) se utiliza en porciones de información primaria y tiene una 

función prototípicamente topicalizadora en los textos: se emplea cuando se ha 

introducido un tópico en el discurso y se lo desea mantener como tal. P.e. B.P., 

titular de exteriores. Nacido en 1930, es periodista, actividad que desarollaba 

hasta que en 1982 fue nombrado embajador de Sevilla… 

La construcción reflexiva, caracterizada por su escasa elaboración 

interna, y por su perspectivación del evento sin más, se presenta especialmente 

apta para la expresión de información de fondo: descripciones, tópicos de menor 

importancia, generalizaciones, procedimientos rutinarios….Muchos autores han 

encontrado una estrecha relación entre el uso de esta construcción y los tiempos 

imperfectivos, los verbos modales y la idea de genericidad…“39 

  

Susana Fernández zřejmě vnímá zvratné pasivum v širším slova smyslu 

a zahrnuje pod něj také medium, jehož funkce je právě vyjádřit všeobecné 

pravdy, popisy, apod. Právě zde se také často využívají modální slovesa. 

 

Vedle tematizace sémantického předmětu pasivum plní ještě jinou 

funkci, neboť na rozdíl od rodu činného, pasivum nemusí (a většinou ani 

nemůže) vyjádřit původce děje. Činitel pasivní konstrukce může být lexikálně 

vyjádřen jedině v případě opisného pasiva s pomocným slovesem SER, nebo 

dokonce i výjimečně postaven na začátek věty, avšak vlastním východiskem 

dané situace zůstává vždy postihování trpitele. Většinou se tak děje v případě, 

                                                 
39 Susana S. Fernández, La voz pasiva en espaňol:hacia un análisis discursivo, Romansk Forum 
Nr. 16-2002/2, p.82 
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že je trpitel individualizován, a co se týče děje jako takového, tyto konstrukce 

většinou popisují děje jedinečné, neopakované, důležité. 

 

„Depende, pues, del interés dominante la preferencia por la construcción activa 

o por la pasiva en la oración, v.gr.: Los periódicos divulgaron la noticia o La 

noticia fue divulgada por los periódicos. Si el agente o productor de la acción 

no es objeto de interés alguno por la parte del que habla, puede dejar de 

expresarse, y entonces tenemos las oraciones pasivas. A veces las circunstancias 

imponen el uso de la pasiva, bien sea por desconocido el agente, bien por la 

voluntad de callarlo por parte del que habla, o bien por ser totalmente 

indiferente para los interlocutores. Si no es así, el idioma espaňol tiene na 

marcada preferencia por la construcción activa...“40 

 

 K úmyslu nevyjádřit agens mohou tedy vést mluvčího různé důvody. 

Buď původce děje vůbec nezná, nebo je pro něho naprosto nepodstatný, nebo ho 

chce zamlčet úmyslně. Často jej používají autoři ve svých odborných knihách 

ze skromnosti, jindy se například původce děje nemusí chtít ke svému činu 

přiznat a použije pasivum ke své dekonkretizaci. 

 

V rámci funkce pasiva je třeba vzít v úvahu také stylistický aspekt této 

jazykové kategorie. Podívejme se, jak použití pasiva hodnotí Manuel Seco: „La 

voz pasiva no se emplea mucho en español; en el habla familiar no se utiliza 

jamás, y en la expresión literaria o culta está sometido su uso a ciertas 

limitaciones. La prensa, con sus traducciones serviles del inglés, es la que más 

contribuye hoy a su conservación y difusión.“41 Jak je tomu s využitím pasiva 

v jednotlivých jazykových stylech, se pokusíme zjistit v praktické části této 

práce. 

 

 

 

                                                 
40 Gili y Gaya S., Curso superior de la sintaxis espaňola, str.122 
 
41 Seco R., Manual de gramática espaňola, Alguilar, Madrid 1975, str. 198 
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3 Analýza 

 

Jak jsme viděli v první části této práce, někteří španělští gramatikové 

přikládají pasivu pouze okrajové použití a tvrdí, že pasivum jako takové není 

španělštině vůbec vlastní. Cílem této druhé části bude toto tvrzení  potvrdit nebo 

vyvrátit. V analýze se budeme věnovat četnosti výskytů jednotlivých forem 

pasiva, rozebereme základní syntaktické členy pasivní konstrukce a podíváme 

se, jaké plní pasivum v jazyce funkce. Nejprve si ale musíme definovat pojetí 

pasiva v naší analýze a představit korpus, který jsme pro účel této práce 

sestavili. 

 

3.1 Charakteristika korpusu a pojetí pasiva v analýze 

Pro tyto účely jsme sestavili korpus čítající 160 pasivních vět. Dříve než 

se dostaneme k samotné analýze, pojďme si přiblížit, na základě jakých kritérií 

tento korpus vznikl. Naše chápání věty splňuje tato kritéria: 

 

1. obsahuje predikační vztah 

2. větu již nelze na další věty rozdělit 

 

Z uvedeného tedy vyplývá, že v korpusu jsou zahrnuty jak věty hlavní, tak 

věty vedlejší, naopak polovětné konstrukce jsme do výběru nezařadili, protože 

polovětným vazbám chybí základní predikační vztah a nelze tedy o nich mluvit 

jako o plnohodnotné větě.  

 

 Byli jsme si vědomi toho, že při užití pasiva hrají roli funkční styly, 

proto jsme tyto také při sestavování korpusu zohlednili a z každého stylu jsme 

pro analýzu vybrali 40 vět. Jedná se o tyto funkční styly – hovorový, odborný, 

publicistický a umělecký: 

 

1. styl publicistický (styl novin a časopisů) se vyznačuje především těmito 

charakteristikami:  

- obsahová aktuálnost, všeobecná přístupnost a srozumitelnost 
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- převaha souřadných souvětí nebo vět  jednoduchých 

- výrazová úspornost (ustálené prostředky, zhuštěné jmenné 

vyjadřování) 

-  působivost a originalita ve formě (obrazná nepřímá pojmenování 

a neobvyklé, slohově příznakové prostředky) 

 

2. styl odborný (styl vědeckých publikací, odborných časopisů a učebnic) 

má tyto hlavní rysy: 

- musí být objektivní, přehledný, jednoznačný, přesný a věcný 

- převažují abstraktní odborné pojmy, jejich vysvětlení 

- převažují souvětí o 2-3 větách, věty dvoučlenné, rozvité 

- text se zhušťuje jmenným vyjadřováním, polovětnými 

konstrukcemi 

 

3. styl hovorový (styl běžné komunikace) 

- slouží k podávání informací, citových a hodnotících postojů 

- je   spontánní, dialogický 

- využívá běžnou slovní zásobu, samostatné větné členy, vsuvky a 

elipsy 

- větná stavba je jednoduchá, věty jsou souřadně připojované 

 

4. styl  umělecký (styl literárních děl) 

- plní funkci estetickou, působí na rozum, cit a fantazii čtenáře 

- využívá významově mnohoznačná vyjádření 

- větná stavba závisí na slohovém útvaru (např. popis dává 

přednost složitým větným konstrukcím, zatímco drama využívá 

věty jednoduché) 

 

Jelikož jsme chtěli analyzovat současnou španělštinu, rozhodli jsme se 

čerpat zdrojové materiály z internetu, přičemž pro každý styl jsme vybírali data 

minimálně ze tří zdrojů, aby byl korpus co možná nejobjektivnější.42 

 

                                                 
42 Korpus s přesným odkazem na zdroj je uveden v příloze této práce. 
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• Pro publicistický styl jsem použila články z  deníku www.elpaís.com  ze 

dne 26.11.2007 a 1.12.2007. Do analýzy jsem zahrnula různé oddíly 

(politika, ekonomika, sport, kultura, revue, názor, technika), neboť 

každý sleduje trochu jiný záměr a využívá jiné jazykové prostředky. 

 

• Pro odborný styl jsem použila webovou stránku www.monografias.com, 

ze které jsem vybrala tři práce s různou tématikou (technika, chemie a 

biologie). Dala jsem přednost právě technice a přírodním vědám, neboť 

ty podle mého názoru vyžadují největší přesnost vyjádření, která je 

jednou z hlavních charakteristik tohoto stylu. Zde jsou autoři a názvy 

odborných prací: 

 

Camacho, Kelly: Lógica proposicional en la inteligencia artificial 

Misle A, Enrique: Comportamiento térmico del suelo bajo cubiertas 

 plásticas II. Efecto del polietileno transparente a diferentes 

 profundidades  

López Dario, Damián: Energía de Biomasa   

 

• Pro hovorový jazyk jsem se rozhodla použít on-line rozhovory na 

stránkách deníku www.elpais.com/edigitales/entrevista.html. Tyto 

neformální rozhovory, při nichž kladou čtenáři dotazy nějaké známé 

osobnosti, se nám zdají být podobnější mluvené řeči než divadelní hra, o 

které jsme také původně uvažovali. I v dramatu jsou zachyceny dialogy, 

ale autor má zde určitý umělecký záměr, který by mohl naše hodnocení 

zkreslovat. Opět jsme analyzovali tři rozhovory s následujícími 

osobnostmi: 

 José Manuel Tourné – generální ředitel Úřadu na ochranu duševního 
 vlastnictví (FAP) 

 Silvia Abascal – herečka 

 María Villalón - zpěvačka 
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• Pro umělecký styl jsem využila krátké povídky začínajících autorů, kteří 

svá díla nabízí veřejně na následujících webových stránkách:  

http://librodenotas.com/cuentosminimos/ 

http://www.treintacuentos.com/relatos/ 

http://www.nocuentos.com/relatos.php   

http://www.canal-literatura.com/Relatos/   

  

U tohoto stylu  jsme museli použít osm různých povídek, abychom 

nashromáždili požadovaných 40 pasivních vět. Zde je seznam použitých 

povídek a jejich autorů. 

Barrios, María J.: Soledad 

Hidalgo Villalba: Ciao Amore Mío  

Mendaro Corsini, Fabiola: Mi amor es más profundo 

Santiago Exímeno: Empatía 

R. Valcárcel, Rafael: Diario de una canción 

Díaz Riobello, Eva: Imagínate 

Guerrero Rodríguez, Javier: Algún día 

Mena Cuevas, Ricardo: La Persecución 

 

Z uvedených zdrojů jsme vybírali pasivum podle toho, jak jsme si ho 

definovali v teoretické části práce. Za opisné pasivum jsme tedy považovali jak 

konstrukce s pomocným slovesem SER, tak konstrukce se slovesem ESTAR. 

Pro účely této práce jsme se rozhodli chápat zvratné pasivum šířeji a zahrnout 

pod něj i medium. Je tomu tak proto, že po formální stránce jsou zvratné 

pasivum a medium identické a také většina sekundární literatury vůbec o mediu 

neuvažuje, respektive nevyčleňuje ho jako samostatnou skupinu z pasiva 

zvratného. A chceme-li srovnat naše výsledky s hypotézami teoretickými, bude 

vhodnější považovat medium a zvratné pasivum za jednu kategorii. Nicméně 

v jedné kapitole představíme výsledky analýzy, zohledníme-li také medium jako 

zvláštní kategorii. Analytická část je rozdělena na 3 hlavní části. První kapitola 

se věnuje četnosti pasiva, druhá zkoumá jeho formální a syntaktické rysy a třetí 

kapitola je věnována funkční analýze. 

 

 



   35 
 

3.2 Četnost výskytu pasiva 

 

Následující tabulky nám ukazují četnost výskytu pasivních konstrukcí 

v jednotlivých funkčních stylech: první tabulka v absolutních hodnotách, tzn. 

vidíme, na kolik vět příslušného stylu připadlo 40 pasivních konstrukcí, a druhá 

v procentním vyjádření z celkového počtu zkoumaných vět. 

 
Tabulka 1: Četnost výskytu pasivních konstrukcí podle funkčních stylů (v abs.hodnotách) 

  
publicistický 

styl 
odborný   

styl 
hovorový 

styl 
umělecký 

styl 
korpus 
celkem 

počet vět 261 152 661 807 1881 

aktivum celkem 221 112 621 767 1721 

pasivum celkem 40 40 40 40 160 

opisné pasivum 8 5 3 4 20 
zvratné pasivum 32 35 37 36 140 

 
 
 
Tabulka 2: Četnost výskytu pasivních konstrukcí podle funkčních stylů (v %) 

  
publicistický 

styl 
odborný   

styl 
hovorový 

styl 
umělecký 

styl 
korpus 
celkem 

počet vět 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

aktivum celkem 84,70% 73,70% 93,90% 95,00% 91,50% 

pasivum celkem 15,30% 26,30% 6,10% 5,00% 8,50% 
opisné pasivum 3,07% 3,29% 0,45% 0,50% 1,06% 

zvratné pasivum 12,23% 23,01% 5,65% 4,50% 7,44% 
 

Při pohledu na tabulku vidíme, že výskyt pasiva se opravdu nevyrovná 

četnosti výskytu aktiva ani v jednom z funkčních stylů. Potvrzuje se nám tímto 

tvrzení, že španělština je, stejně jako ostatní jazyky z indoevropské jazykové 

rodiny, jazyk subjektový, ve kterém převládá pohled na svět z perspektivy 

konatele děje. 

Z funkčních stylů využívá pasivum podle očekávání nejvíce styl odborný 

(26,3%), následuje styl publicistický (15,3%) a v hovorovém (6,1%) a 

uměleckém stylu (5%) je využití pasiva mizivé. Musíme ale připustit, že 

umělecký a hovorový styl jsou záležitostí subjektivní a proto může být výsledek 

zkreslen výběrem materiálu do naší analýzy. Přesto trváme na tom, že relativní 

srovnání platí všeobecně a největší zastoupení má pasivum v odborné literatuře 

a tisku. 

Zajímavé jsou výsledky rozdělení zvratného a opisného pasiva. 

V tabulce vidíme, že opisné pasivum se využívá průměrně osmkrát méně než 
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pasivum zvratné (srovnání mezi jednotlivými styly kopíruje v podstatě výsledky 

pro pasivum celkem: odborný styl (3,3%), publicistika (3,1%), hovorový styl 

(0,5%) a beletrie (0,5%)). Toto jsou velmi rozdílné výsledky oproti těm, ke 

kterým dospěl František Fatura ve své diplomové práci v roce 1970, a můžeme-

li považovat jeho výsledky s našimi za srovnatelné, znamená to, že časem 

opravdu opisného pasiva ubývá. On ve své diplomové práci analyzuje svůj 

korpus a dochází k závěru, že se oba druhy pasiva střídají vcelku rovnoměrně (v 

hovorovém stylu je poměř výskytu opisného pasiva ku zvratnému pasivu 40 : 

60%, v publicistice 42,3 : 57,7%, v beletrii 55,8 : 44,2% a v odborné literatuře 

32,4 : 66,6%). Podívejme se nyní, jak se rozdělí četnost výskytu pasiva na různé 

zdroje v rámci jednoho funkčního stylu.  

 

Graf 1: Srovnání výskytu aktiva, zvratného a opisného pasiva v publicistice (v %) 
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Graf nám představuje jednotlivé novinové oddíly a na první pohled 

vidíme jednoznačnou převahu aktiva ve všech oddílech, nejvíce tam, kde se 

popisuje chování lidí (článek o kultuře popisoval koncert B.Springsteena a 

v článku názor autor uvažoval o motivaci studentů ve škole). Naopak články o 

ekonomii jsou abstraktní a často se v nich popisují jevy jako takové, aniž by se 

přemýšlelo nad jejich konatelem (viz následující příklad).  

 

Př.: Destinar un 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a los países pobres 

volverá a ser un objetivo para España en 2007, después de que en 2006 la 

aportación española a esta ayuda se situara en un modesto 0,32%.43 

                                                 
43http://www.elpais.com/articulo/economia/ayuda/espanola/Desarrollo/vuelve/quedarse/debajo
/media/2006/elpepueco/20071126elpepueco_9/Tes  
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V politice sice často koná jedinec nebo skupina jedinců, ale rozhodnutí 

jsou prezentována anonymně, neboť těchto pár jedinců zastupuje celé strany, 

úřady, státy apod. Právě tato nekonkrétnost je jedním z důvodů volby pasivního 

vyjádření. Podívejme se na následující příklad: 

En el manifiesto que se ha leído al final del acto, se ha denunciado el mal 

estado de las infraestructuras ferroviarias y viarias de Cataluña dependientes 

del Estado, atribuido a la falta de inversión de los sucesivos gobiernos de 

España, y se critica el "menosprecio" de la ministra de Fomento, Magdalena 

Álvarez.44 

Proč bylo opisné pasivum nejčastěji použito ve sportovním článku, který 

popisoval přesun fotbalisty do jiného družstva? V tomto článku byl hráč vnímán 

jako ten pasivní a důležitou informací byl autor daných rozhodnutí. Právě těmto 

potřebám nejvíce vyhovuje pasivum opisné. 

Př.: La tensión creció con motivo de un desplazamiento a Santander en los 

últimos días de 2006, en el que el jugador no viajó tras haber solicitado más 

días de descanso en el parón navideño de la liga, petición que fue denegada 

tanto por Pellegrini como por el club que preside Fernando Roig. 45 

V technickém  článku se popisuje použití nového vynálezu. Jedná se 

tedy o abstraktní popis děje, který tedy fakticky neprobíhá a nemá žádného 

konkrétního konatele (viz následující příklady)46  

En el centro médico se exige al usuario la documentación que certifique su 
identidad. 

                                                 

44http://www.elpais.com/articulo/espana/Cientos/miles/personas/protestan/Barcelona/caos/ferr
orviario/infraestructuras/elpepuesp/20071201elpepunac_10/Tes 

45http://www.elpais.com/articulo/deportes/Riquelme/pie/medio/Boca/elpepudep/20071126elpe
pudep_6/Tes  

 
46 V teoretické části jsme tyto případy vyčlenili z pasiva a zahrnuli je do zvlástní skupiny 
media, ale jak víme, v této analýze hodnotíme zvratné pasivum a medium společně. 
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Él o ella puede llamar a un número telefónico donde se le darán los resultados 
de sus tests.47 

 

 Ještě stojí za zmínku podrobnější popis tří vzorků stylu hovorového, 

neboť můžeme i zde vidět, že pasivum volí mluvčí především podle toho, o čem 

mluví a jaký zaujme ke sdělení postoj. 

 

Graf 2: Srovnání výskytu aktiva, zvratného a opisného pasiva v hovorovém stylu (v %) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

generální
ředitel

herečka zpěvačka hovorový styl
celkem

zvratné pasivum

opisné pasivum

aktivum celkem

 

 

Rozhovory čtenářů s herečkou a zpěvačkou byly vedeny velice 

neformálně a většina otázek směřovala přímo na osobu dané celebrity. Proto 

nám právem výsledky ukazují téměř stoprocentní výskyt aktiva. Naproti tomu 

třetí z rozhovorů byl veden s generálním ředitelem Úřadu na ochranu duševního 

vlastnictví, který ačkoliv sám politiku úřadu nastavoval a o věcech rozhodoval, 

názory prezentuje anonymně (obdoba politického článku v publicistice). Jindy 

využívá pasiva, když vysvětluje fungování nového vynálezu (obdoba 

technického článku v publicistice). Podívejme se na následující příklady: 

Frente a la oferta legal, la oferta ilegal debe combatirse persiguiendo lo que la 

Ley determina que es delito, con la colaboración de los prestadores de 

servicios y sensibilizando a los usuarios.48 

                                                 

47http://www.elpais.com/articulo/internet/pasaporte/virtual/tener/sexo/seguro/elpeputec/200711
30elpepunet_7/Tes 

48http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=2708&ordenacion=asc&docPage
=max 
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Existen lugares en internet donde puede descargarse ´música o libros de forma 

perfectamente legal y pagando su correspondiente precio por la descarga.49 

 

Ukažme si ještě pro úplnost podrobné výsledky rozdělení ve zbylých 

dvou funkčních stylech. V odborném stylu, který je charakterizován přesným a 

jednoznačným jazykem a rozvitými větami,  nejvíce záleží na stupni odbornosti. 

Mezi odborností a četností použití pasivních konstrukcí platí přímá úměrnost.  

 

Graf 3: Srovnání výskytu aktiva, zvratného a opisného pasiva v odborném stylu (v %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf nám ukazuje, že zatímco technická práce byla nejméně odbornou, 

chemická je na opačném konci škály a využívá tedy pasivum nejčastěji. Pro 

ukázku odbornosti uvádíme příklad z článku technického a chemického: 

 

Siempre que se ejecuta el programa del agente basado en el conocimiento, 

sucede dos cosas.50 

Suelen elevar así la temperatura, permitiendo aplicaciones como acolchado 

para anticipar cosechas y otras como la solarización, donde se extrema la 

                                                 

49 Tamtéž 

50 http://www.monografias.com/trabajos51/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial.shtml  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

technika chemie biologie odborná
literatura
celkem

zvratné pasivum

opisné pasivum

aktivum celkem



   40 
 

posibilidad de incrementar la temperatura hasta niveles letales para muchos 

de los organismos vivos del suelo.51 

 O beletrii lze těžko učinit všeobecně platný závěr, neboť beletrie je 

uměním. Proto záleží především na záměru a pojetí autora a námětu díla.  

 

Graf 4:  Srovnání výskytu aktiva, zvratného a opisného pasiva v beletrii (v %) 
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A tak je například možné, že v jednom díle dokonce převažuje opisné pasivum 

nad zvratným, což je jediný případ v celé naší analýze, nebo v jiném použití 

zvratného pasiva výrazně převyšuje průměr, který ukazuje poslední sloupeček. 

Jak už jsme se zmínili, právě pro umělecké záměry jednotlivých autorů nelze 

vzorek považovat za úplně reprezentativní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51http://www.monografias.com/trabajos906/suelo-cubiertas-plasticas/suelo-cubiertas-
plasticas.shtml 
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3.3  Morfologicko-syntaktická analýza  

 

 V této kapitole budeme analyzovat jednotlivé komponenty pasivní 

konstrukce – syntaktický podmět (sémantický patiens), sémantický agent a 

predikát a výsledky našich analýz vždy srovnáme s hypotézami, které jsme 

prezentovali v teoretické části práce. 

 

3.3.1 Syntaktický podmět  

  

 Nejdříve se budeme věnovat podrobné analýze syntaktického podmětu 

v pasivní větě. Bude nás zajímat, je-li vyjádřený a pokud ano, jakým slovním 

druhem. Při rozboru vět jsme si také všímali, zda-li je tento slovní druh blíže 

určený a jaká je pozice podmětu vůči větnému predikátu. Podívejme se tedy 

postupně na každou z těchto charakteristik. 

 

Tabulka 3: Vyjádřenost podmětu ve vztahu k typu věty 
Vyjád řenost podm ětu Typ v ěty Celkem  
Nevyjádřený Věta vedlejší 31 
  Věta hlavní 13 
Vyjádřený Věta vedlejší 32 
  Věta hlavní 84 
Celkový sou čet   160 
 

 Z celkového počtu 160 zkoumaných vět byl v 116 případech podmět 

vyjádřený a ve zbylých 44 případech nevyjádřený. Nevyjádřeným v tomto 

případě ale samozřejmě nemyslíme věty jednočlenné, nýbrž věty pasivní, které 

sice nemají explicitně vyjádřený podmět, ale ten je vyjádřen v rámci souvětí ve 

větě jiné a v pasivní větě je implicitní. Implicitní podmět má v našem korpusu 

13 vět hlavních (tedy přibližně 15% ze všech vět hlavních) a 31 vět vedlejších 

(50% vět vedlejších). Podívejme se následující příklady. V prvních dvou je 

pasivní věta s implicitním podmětem hlavní a v druhých dvou vedlejší. 

 

Es una fuente de energía procedente, de último lugar, del sol, es renovable, y 

se usa adecuadamente.52 

                                                 
52 http://www.monografias.com/trabajos51/energia-biomasa/energia-biomasa.shtml 
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El vehículo se internó entre los surtidores de gasolina como un sonámbulo 

recorre el pasillo de su casa y terminó estrellándose contra el lateral de la 

tienda de la gasolinera.53 

Sabemos, gracias a los informes PISA y otros estudios similares, que el nivel 

educativo de nuestros jóvenes en el tramo de educación secundaria se sitúa 

entre los últimos de los países de la OCDE en materias que se consideran 

básicas para su maduración intelectual, en particular matemáticas y lengua.54 

También se puede usar la biomasa para preparar combustibles líquidos, como 

el metanol o el etenol, que luego se usan en los motores.55 

 Z uvedených čtyř příkladů je zřejmé, že podmět může být implicitní jak 

v pasivní větě hlavní, tak ve větě vedlejší, pokud těmto větám v rámci souvětí 

předchází jiná věta, která tento podmět vyjadřuje explicitně. Jakými slovními 

druhy je podmět v pasivních větách vyjádřen, ukazuje následující graf: 

Graf 5: Zastoupení slovních druhů v podmětu (v %) 
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 Vidíme, že v naprosté většině případů je podmět ve větě pasivní 

vyjádřen podstatným jménem. Přesto ve 4% případů se na místě podmětu 

objevuje číslovka a ve 3% zájmeno (viz následující příklady), tyto ale v zásadě 

                                                 
53http://www.treintacuentos.com/relatos/5%20minutos-santiago%20eximeno.pdf 

54http://www.elpais.com/articulo/opinion/Le/importa/alguien/nivel/educativo/elpepuopi/20071
126elpepiopi_4/Tes 

55http://www.monografias.com/trabajos51/energia-biomasa/energia-biomasa.shtml 
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zastupují předchozí větu nebo odkazují k podstatnému jménu, který plní funkci 

podmětu v předchozí větě. Obě varianty můžeme vidět na následujících 

příkladech: 

Como si eso pudiera llamarse vida.56 

Hola Silvia, me encanta verte actuar, considero que desprendes una gran paz 

interior y eso se transmite.57 

Cuando nacemos, todos tenemos escrito el número de latidos con los que 

vamos a vivir, si son muchos como es mi caso, pero los últimos se lamentan y 

se sienten como dice la abuela.58 

El principal problema de este proceso es que su rendimiento es bajo: de un 30 

a un 40% de la energía contenida en el material de origen se pierde en la 

preparación del alcohol.59 

U dvou procent vět se na místě podmětu objevuje infinitiv slovesa. 

V těchto větách nelze podle našeho názoru vnímat infinitiv za součást 

predikativu, jak tomu bývá například při spojení modálního a významového 

slovesa. Sloveso v predikativu je plnovýznamové a nahradíme-li infinitiv 

podstatným jménem, bude tento také podmětem: 

No se pretende prohibir.60 

Se pretende crear una compensación por esas copias que resultan inevitables y 

sólo en esa medida.61 

                                                 
56 http://www.treintacuentos.com/relatos/carlos-hidalgo_ciao-amore-mio.pdf 

57 http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=3237 

58 http://www.treintacuentos.com/relatos/fabiola-mendaro_mi-amor-es.pdf 

59http://www.monografias.com/trabajos51/energia-biomasa/energia-biomasa.shtml 

60http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=2708&ordenacion=asc&docPag
e=max 

61 Tamtéž 



   44 
 

No puede compararse compartir mis discos con un número, que siempre será 

limitado, de amigos con compartir con millones de personas a quienes no 

conozco.62 

Dále nás zajímalo, je-li podmět dále určen. Podívejme se na následující 

tabulku, která názorně zobrazuje výsledky: 

 

Tabulka 4: Slovní druh podmětu a jeho určení 
Typ podm ětu Určení podm ětu Celkem  
Číslovka Neurčené 2 
  Člen určitý 2 
  Člen neurčitý 1 
Infinitiv Neurčené 3 
Podstatné jméno Neurčené 14 
  Člen určitý 69 
  Člen neurčitý 6 
  Zájmeno přivlastňovací  6 
  Zájmeno ukazovací 1 
  Číslovka 9 
Zájmeno Neurčené 3 
Celkový sou čet   116 

 

 Vidíme, že s výjimkou tří číslovek, které jsou blíže určeny členem (2x 

členem určitým a 1x členem neurčitým), bývá určen výhradně podmět 

vyjádřený podstatným jménem a to v 85% svého výskytu.  Ve zbylých 15% 

není podstatné jméno již blíže určené. K určení podstatného jména 

vyjadřujícího podmět se nejčastěji používá člen určitý a v několika málo 

případech člen neurčitý, číslovka nebo zájmeno. 

 V teoretické části jsme představili hypotézu, že podmět, který je ve větě 

postaven před predikát, bývá doplněn členem určitým, zatímco podmět, který 

je postponován, nebývá již blíže určen. Zda-li se potvrdila tato hypotéza na 

našem korpusu, ukazuje následující tabulka. 

 

 

 

                                                 
62 Tamtéž 
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Tabulka 5: Vztah pozice podmětu a jeho určení 
Pozice podm ětu Určení podm ětu Celkem  
Antepozice Neurčené 7 
  Člen určitý 45 
  Člen neurčitý 2 
  Zájmeno přivlastňovací  3 
  Zájmeno ukazovací 1 
  Číslovka 2 
Celkem z antepozice   60  
Postpozice Neurčené 15 
  Člen určitý 26 
  Člen neurčitý 5 
  Zájmeno přivlastňovací  3 
  Číslovka 7 
Celkem z postpozice    56 
Celkový sou čet   116 
  
 

 Skutečně se potvrdilo, že anteponovaný podmět je v zásadě určitý. Podle 

tabulky se v našem vzorku objevilo 7 případů, kdy se podmět objevuje na 

začátku pasivní věty, přičemž není blíže určen. Tento výsledek je ovšem třeba 

brát s rezervou, protože ve třech případech je podmět vyjádřený ukazovacím 

zájmenem a ve dvou případech základní číslovkou, proto tyto podměty nelze 

logicky již blíže určit. Podívejme se na poslední dva příklady: 

 

España, que aportó 3.813 millones de dólares, puede consolarse por haber 

superado las aportaciones hechas por dos países miembros del G7 como 

Canadá, que aportó 3.713 millones de dólares, un 9,2% menos que el año 

anterior; o Italia, que reservó 3.672 millones, un 30% menos que en 2005. 

 

¿Qué medidas se llevan a cabo en otros países para reducir la piratería? 

 

 Vidíme, že v prvním případě je podmětem vlastní jméno, které bývá 

určené pouze ve stylizovaných výpovědích. A v případě druhém máme zase 

otázku, což je specifický případ, kdy také podmět není možné blíže určit. Proto 

ani tento příklad nemůžeme považovat za výjimku z pravidla antepozice-

určenost, a můžeme říci, že toto pravidlo platí stoprocentně. 

  

A jak je tomu v případě postpozice? Tíhne v této pozici podmět spíše 

k neurčitosti? Vidíme, že nikoliv. I postponovaný podmět je v 75% případů 
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určitý a jen ve 25% neurčený. Jak ukazují následující příklady, podmět může 

být určen členem, zájmenem nebo číslovkou: 

Se puede y se debe estudiar la organización de la escuela en Finlandia o 

Japón, que son casos de países con un envidiable nivel educativo, pero quizá 

las mayores diferencias estén fuera de la escuela y no dentro.63 

Se aleja jugando como se alejan los niños cuando se amenaza su mundo, 

cuando no quieren entender.64 

De acuerdo con el estudio de la consultora GFK, durante 2006 se realizaron 

132 Millones de descargas de películas no autorizadas en nuestro pais.65 

Pro úplnost si ukážeme i několik příkladů, kdy je postponovaný podmět 

neurčený: 

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.66 

En la primera cosecha se obtuvieron rindes muy superiores a los esperados.67  

De lo que sí hay novedades y muy positivas es de la primera plantación de 

colza (Especie de col, con las hojas de cuyas semillas se extrae aceite, el cual 

es utilizado para la producción de biocombustibles) en Plaza Huincul.68 

 Oproti odborné literatuře, která hodnotí diskordanci jako poměrně častý 

jev, my jsme v našem korpusu nenašli ani jeden případ, kde by v pasivní větě 

nebyla shoda mezi podmětem a přísudkem.  

                                                 

63http://www.elpais.com/articulo/opinion/Le/importa/alguien/nivel/educativo/elpepuopi/20071
126elpepiopi_4/Tes 

64 http://www.treintacuentos.com/relatos/fabiola-mendaro_mi-amor-es.pdf 

65http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=2708&ordenacion=asc&docPag
e=max 

66http://www.elpais.com/articulo/espana/personas/detenidas/presunto/delito/corrupcion/urbanis
tica/provincia/Murcia/elpepuesp/20071126elpepunac_8/Tes 

67http://www.monografias.com/trabajos51/energia-biomasa/energia-biomasa.shtml 

68 Tamtéž 
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Ukažme si ještě, než přejdeme k analýze agentu, jak je to s životností 

popřípadě neživotností podmětu: 

 
Tabulka 6: Vztah životnosti a slovního druhu podmětu 
Životnost podm ětu Slovní druh podm ětu Celkem  
Neživotný Podstatné jméno 140 
  Zájmeno 4 
  Číslovka 5 
  Infinitiv 3 
Životný Podstatné jméno 5 
  Zájmeno 1 
  Číslovka 2 
Celkový sou čet   160 

  

Již u komentáře k slovnímu druhu podmětu jsme si vysvětlili, že číslovka, 

stejně jako zájmeno, odkazuje k podstatnému jménu, které je explicitně 

vyjádřené ve větě předcházející větu pasivní. Proto zde pod životný podmět 

zahrnujeme i zájmena nebo číslovky, pokud se implicitně jedná o podmět 

životný. Z teoretické části víme, že životný podmět je možné použít pouze 

v pasivu opisném, aby nedocházelo k nedorozumění. Toto tvrzení jsme na 

našem korpusu ověřili, protože všechny věty, které mají podmět životný, jsou 

ve formě opisného pasiva. Nicméně životný podmět má pouze nepatrné 

zastoupení v rámci našeho výběru.  

 

3.3.2 Sémantický agent 

 V teoretické části jsme si uvedli, že základní výhodou opisného pasiva 

oproti pasivu zvratnému je možnost vyjádření agentu. Potvrdila se naší analýzou 

tato hypotéza? Podíváme se, jak často se agent v opisném pasivu vyjadřuje a 

zda-li ho není možné vyjádřit také v pasivu zvratném. 

 

Tabulka 7:Vyjád řenost podmětu ve vztahu k typu pasiva 
Vyjád řenost agentu Typ pasiva Celkem  
Nevyjádřený Opisné pasivum 15 
  Zvratné pasivum 133 
Vyjádřený Opisné pasivum 5 
  Zvratné pasivum 7 
Celkový sou čet   160 
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 Z tabulky vidíme, že agent je vyjádřen pouze ve 12 větách, což 

odpovídá přibližně 8% vět z našeho výběru, a i v případě opisného pasiva je 

agent 3x častěji nevyjádřený než vyjádřený. Rozhodně tedy vyjádření agentu 

nebude hlavním důvodem použití opisného pasiva. Překvapivé je ale zjištění, 

že agent nebyl vyjádřen pouze v opisném pasivu, jak jsme předpokládali. 

Dokonce častěji byl vyjádřen v pasivu zvratném (7 případů), zatímco v pasivu 

opisném byl agent vyjádřen pouze v případech pěti. Zde se ale musíme chvilku 

zastavit. Podle RAE je možné agent ve větě pasivní vyjádřit pouze na pozici 

příslovečného určení a váže se předložkou POR nebo výjimečně DE. Takovéto 

vyjádření s předložkou POR se skutečně vyskytuje ve všech případech 

opisného pasiva. Viz následující příklady: 

La tensión creció con motivo de un desplazamiento a Santander en los últimos 

días de 2006, en el que el jugador no viajó tras haber solicitado más días de 

descanso en el parón navideño de la liga, petición que fue denegada tanto por 

Pellegrini como por el club que preside Fernando Roig.69 

Un viernes en el que Eriel cayó en una de sus recurrentes depresiones, fue 

socorrida por un débil recuerdo extraído de su infancia, cuando sus padres le 

aplacaban sus ganas de ser mayor.70
 

Nicméně ve zvratném pasivu se podle našeho názoru také v několika 

případech sémantický agent vyskytl. Také zastává pozici příslovečného určení, 

ale narozdíl od pasiva opisného bývá vázán například jinou předložkou. 

Podívejme se na několik příkladů: 

 
Las piernas se cansan de correr, eso lo entiendo, entiendo que los brazos se 

cansen de agarrar y jugar.71 

                                                 

69http://www.elpais.com/articulo/deportes/Riquelme/pie/medio/Boca/elpepudep/20071126elpe
pudep_6/Tes  

70 http://www.nocuentos.com/relatos.php 

71 http://www.treintacuentos.com/relatos/fabiola-mendaro_mi-amor-es.pdf 
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Con la marcha de Riquelme se pondrá fin a casi un año de conflictos entre el 

club y el jugador, desde que en diciembre del año pasado, el Villarreal 

decidiera que el futbolista no volviera a jugar con el equipo tras los 

enfrentamientos que mantuvo con el técnico del club español, el chileno 

Manuel Pellegrini.72 

Dos de las detenciones efectuadas por el instituto armado se han producido en 

la provincia de Pontevedra; otras cinco, en la provincia de Murcia; y una 

octava en la provincia de Madrid.73 

Podle našeho názoru můžeme correr považovat za sémantický agent 

děje, neboť převede-li větu do formy aktivní, dostane se infinitiv na pozici 

podmětu: El correr cansa las piernas…Stejným způsobem se dá ověřit agent i 

u věty druhé: La marcha de Riquelme pondrá fin…Už méně jasný je případ 

věty třetí, kde je agent uvozen pomocí přídavného jména efectuadas a rozvíjí 

podmět a nikoliv predikát se han producido. V tomto případě by se mohlo 

jednat o eliptické vyjádření opisného pasiva: Dos de las detenciones fueron 

efectuadas por el instituto armado... 

 

Další tabulka nám ukazuje, jakým slovním druhem je agent vyjadřován a je-li 

blíže určen: 

 

Tabulka 8: Určenost agentu podle slovních druhů 
Slovní druh agentu Ur čení agentu Celkem  
Podstatné jméno Člen určitý 3 
  Člen neurčitý 3 
  Neurčený 2 
Zájmeno Neurčený 1 
Číslovka Neurčený 1 
Infinitiv Neurčený 2 
Celkový sou čet   12 

 

                                                 
72http://www.elpais.com/articulo/deportes/Riquelme/pie/medio/Boca/elpepudep/20071126elpe
pudep_6/Tes  

73http://www.elpais.com/articulo/espana/personas/detenidas/presunto/delito/corrupcion/urbanis
tica/provincia/Murcia/elpepuesp/20071126elpepunac_8/Tes 



   50 
 

V osmi případech je agent vyjádřen podstatným jménem a s výjimkou 

dvou vět, ve kterých je agentem vlastní jméno, je určen členem určitým nebo 

neurčitým. Ve zbylých čtyřech případech, kdy je agentem zájmeno, číslovka 

nebo infinitiv, zůstává agent blíže neurčený. 

 

3.3.3 Predikativ 

 U predikátu jsme se zajímali o to, jaký čas se v pasivních větách 

vyskytuje nejčastěji. Jak vidíme v grafu, naprostá většina pasivních vět je 

v čase přítomném (104 případů), následuje jednoduché perfektum s 27 výskyty, 

budoucí čas (10 případů) a zbývající věty z našeho korpusu jsou vyjádřeny ve 

složeném perfektu, imperfektu nebo předminulém čase. 

 

Graf 6: Výskyt jednotlivých časů predikátu 
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 Rozdělení časů v pasivu v podstatě kopíruje rozdělení časů v jazyce 

obecně a nelze tedy říct, že by byl některý z časů pro pasivum specifický. 

Situace ale bude jiná, když v analýze zohledníme ještě medium. Ještě předtím 

si ale všimněme několika charakteristik predikátu. 

 

 Ve 22 případech se predikát skládá ze slovesa modálního a slovesa 

významového. Nejčastěji se v našem korpusu vyskytuje modální sloveso poder 

(17x), méně sloveso deber (4x)a v jedné větě se vyskytuje querer. Spojení 

modálního a významového slovesa se vyskytuje v zásadě v pasivu zvratném, 

nicméně našli jsme dva případy, kdy se modální sloveso pojí s pasivem 
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opisným. Takové spojení je však možné pouze takovým způsobem, že se 

časuje modální sloveso a opisné pasivum zůstane ve formě infinitivní. Nikoliv 

tak, že by se časovalo pomocné sloveso SER a modální i významové sloveso 

by mělo tvar příčestí. Podívejme se na zmíněné dva případy: 

El flujo de calor, G, puede ser expresado, de acuerdo a la ley de Fourier como 

resultado de un gradiente térmico entre dos puntos (d T/d z), cuando T es la 

temperatura y z la profundidad, afectado por una resistencia al flujo, cuyo 

recíproco es la conductividad térmica, h.74 

La biomasa puede ser usada directamente como combustible, denominado 

"biocombustible".75 

 Co se týče frázových sloves, v našem výběru se vyskytl pouze jeden 

případ, nicméně potvrdil pravidlo, že frázová slovesa se vyskytují v pasivu 

zvratném: 

Con la marcha de Riquelme se pondrá fin a casi un año de conflictos entre el 

club y el jugador, desde que en diciembre del año pasado, el Villarreal 

decidiera que el futbolista no volviera a jugar con el equipo tras los 

enfrentamientos que mantuvo con el técnico del club español, el chileno 

Manuel Pellegrini.76 

 

 

3.4 Medium 

 

Zkusme nyní v analýze zohlednit vedle dvou konstrukcí pasivních ještě 

vazbu mediální. Budeme se držet závěru, ke kterému jsme dospěli v teoretické 

části, a za mediální konstrukce budeme tedy považovat všechny věty, které 

neodkazují k žádné konkrétní události a zvratné zájmeno SE umístěné před 
                                                 
74http://www.monografias.com/trabajos906/suelo-cubiertas-plasticas/suelo-cubiertas-
plasticas.shtml 

75http://www.monografias.com/trabajos51/energia-biomasa/energia-biomasa.shtml 

76http://www.elpais.com/articulo/espana/Cientos/miles/personas/protestan/Barcelona/caos/ferr
orviario/infraestructuras/elpepuesp/20071201elpepunac_10/Tes 

 



   52 
 

predikát odkazuje slovesný význam na syntaktický podmět věty. Pak četnost 

výskytů pasiva a media vypadá následovně. 

 

 

Tabulka 9: Četnost výskytu pasiva a media podle funkčních stylů (v abs.hodnotách) 

  
publicistický 

styl 
odborný   

styl 
hovorový 

styl 
umělecký 

styl 
Korpus 
celkem 

počet vět 261 152 661 807 1881 

aktivum celkem 221 112 621 767 1721 

pasivum celkem 40 40 40 40 160 

opisné pasivum 8 5 3 4 20 

zvratné pasivum 20 5 24 26 75 
medium 12 30 13 10 65 
 

Tabulka 10: Četnost výskytu pasiva a media podle funkčních stylů (v %) 

  
publicistický 

styl 
odborný   

styl 
hovorový 

styl 
umělecký 

styl 
Korpus 
celkem 

počet vět 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

aktivum celkem 84,70% 73,70% 93,90% 95,00% 91,50% 

pasivum celkem 15,30% 26,30% 6,10% 5,00% 8,50% 
opisné pasivum 3,07% 3,29% 0,45% 0,50% 1,06% 

zvratné pasivum 7,64% 3,27% 3,68% 3,27% 3,98% 

medium 4,60% 19,74% 1,97% 1,24% 3,46% 
 

Graf 7: Četnost výskytu pasiva a media podle funkčních stylů (v %) 
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 Vidíme, že medium se svou četností vyrovná pasivu zvratnému a 

mnohokrát předčí svou frekvencí pasivum opisné. Z grafu je zřejmé, že 

medium, jak ho chápeme my, se nejčastěji používá v odborném stylu. Je to 
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logické, protože právě tam se mluví nejvíce abstraktně a informace se podávají 

z nestranné perspektivy děje samotného. Abstraktně se ale můžeme vyjadřovat i 

v jiných stylech, například když chceme sdělit hypotézu (pak použijeme 

kondicionál) nebo když sdělujeme všeobecné pravdy nebo názory (přitom často 

používáme modální slovesa). Uveďme si na ukázku pár příkladů: 

Se aleja jugando como se alejan los niños cuando se amenaza su mundo, 

cuando no quieren entender. 77 

Si hay interés, se saca tiempo para todo, no hay por qué renunciar a nada. 78 

También se puede usar la biomasa para preparar combustibles líquidos, como 

el metanol o el etenol, que luego se usan en los motores.79 

Se puede y se debe estudiar la organización de la escuela en Finlandia o 

Japón, que son casos de países con un envidiable nivel educativo, pero quizá 

las mayores diferencias estén fuera de la escuela y no dentro.80 

 

A můžeme potvrdit teorii o antepozici a určitosti podmětu v mediální 

konstrukci? Zdá se, že ne. Podle našich výsledků má totiž přibližně polovina 

mediálních konstrukcí podmět anteponován a druhá polovina podmět 

postponován. Co se týče určitosti podmětu, víme již z předchozí kapitoly, že 

antepozice vyžaduje určení podmětu (to se nám zde znovu ověřilo), ale 

postponovaný podmět může být jak určený, tak neurčený. 

 

 

 

 
                                                 

77 http://www.treintacuentos.com/relatos/fabiola-mendaro_mi-amor-es.pdf 

78 http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=3237 

79 http://www.monografias.com/trabajos51/energia-biomasa/energia-biomasa.shtml 

80http://www.elpais.com/articulo/opinion/Le/importa/alguien/nivel/educativo/elpepuopi/20071
126elpepiopi_4/Tes 
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Tabulka 11: Pozice a určení podmětu v mediálních konstrukcích 
Pozice podm ětu Určení podm ětu Celkem  
Antepozice Člen určitý 18 
  Člen neurčitý 1 
  Zájmeno přivlastňovací  1 
  Zájmeno ukazovací 1 
  Neurčené 2 
Celkem z antepozice   23 
Postpozice Člen určitý 11 
  Člen neurčitý 5 
  Zájmeno přivlastňovací  2 
  Číslovka 1 
  Neurčené 10 
Celkem z postpozice   29 
Nevyjádřený Člen určitý 8 
  Člen neurčitý 2 
  Zájmeno ukazovací 1 
  Neurčené 2 
Celkem z nevyjádřený   13 
Celkový sou čet   65 
 

Podle našeho názoru mají totiž abstraktní význam také například 

následující věty, i když mají podmět postponovaný. 

Suelen elevar así la temperatura, permitiendo aplicaciones como acolchado 

para anticipar cosechas y otras como la solarización, donde se extrema la 

posibilidad de incrementar la temperatura hasta niveles letales para muchos 

de los organismos vivos del suelo.81 

Si hay interés, se saca tiempo para todo, no hay por qué renunciar a nada. 82 

 

Co se týče časů, můžeme potvrdit, že sloveso je v těchto typech vět 

imperfektní. V našem korpusu mají všechny mediální konstrukce čas přítomný 

nebo kondicionál. 

 

                                                 
81http://www.monografias.com/trabajos906/suelo-cubiertas-plasticas/suelo-cubiertas-
plasticas.shtml 

82 http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=3237 
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3.5 Analýza funkční 

 O tom, proč se v různých funkčních stylech využívají jiné slovesné 

rody, jsme pojednali již v kapitole o četnosti výskytů pasiva. Také jsme si 

vysvětlili, jak může byl výběr aktiva nebo pasiva ovlivněn tím, chceme-li 

mluvit sami za sebe, nebo chceme-li reprezentovat nějaký úřad, politickou 

stranu apod. Často k tomu mluvčí svádí snaha o odosobnění, anonymnost nebo 

v případě odborných prací skromnost. Podívejme se ještě na příklad věty, kdy 

je konatel sice známý (např. policie), ale ve vyjádření naprosto nedůležitý.  

Las detenciones se han producido tras una investigación por presuntos pagos a 

cambio de la recalificación de unos terrenos adquiridos en el municipio de 

Totana por Nuaria, una empresa afincada en Vigo, que tenía proyectado 

construir 4.000 viviendas en dicho solar.83 

 S deaktivací věty při nevyjádření konatele ještě souvisí jedna věc, 

kterou lze považovat za druhou podstatnou funkci pasiva -  tematizace cíle děje 

na úkor agentu, který je nevyjádřený, nebo je odsunut z privilegované pozice 

tématu výpovědi. Jak se usiluje o udržení tématu výpovědi v delších souvětích 

– můžeme vidět na ukázce novinového článku popisujícího koncert. Novinář, 

nucen ke zhušťování informací, používá souvětí a právě pasivum mu umožňuje 

rozvíjet souvětí tak, že věty vedlejší podřadné mají stejný podmět. Souvětí je 

pak ucelenější, srozumitelnější, než kdyby každá věta jednoduchá měla svůj 

podmět a věty by byly spojeny souřadně.  

Siguieron Darkness on the edge of town, Candy's room y She's the one, otros 

tres clásicos que fueron mejor recibidos que las canciones del último disco, 

que todavía no han calado fuerte.84 

                                                 

83http://www.elpais.com/articulo/espana/personas/detenidas/presunto/delito/corrupcion/urbanis
tica/provincia/Murcia/elpepuesp/20071126elpepunac_8/Tes 

84http://www.elpais.com/articulo/cultura/carretera/trueno/Springsteen/elpepucul/20071126elpe
pucul_1/Tes 
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V následující tabulce vidíme rozdělení pasivních konstrukcí do vět 

hlavních a vět vedlejších. Nicméně i pro většinu vět hlavních platí, že jsou 

součástí souvětí a právě pasivum pomáhá udržovat téma výpovědi. 

Tabulka 12: Výskyt pasiva ve větách hlavních a vedlejších 
Typ v ěty Druh v ěty vedlejší Celkem  
Věta hlavní Věta hlavní 97 
Věta vedlejší Přívlastková 37 
  Předmětná 9 
  Podmínková 8 
  Časová 3 
  Účelová 2 
  Důvodová 1 
  Příslovečná 1 
  Přípustková 1 
  Způsobová 1 
Celkový sou čet   160 

 

Často se za hlavní výhodu opisného pasiva považuje právě možnost 

vyjádření agentu, která u pasiva zvratného možná ve většině případů není. Ale 

už víme z předchozí kapitoly,  že pouze ve čtvrtině opisných pasivních vazeb 

byl agent vyjádřen. Co tedy motivovalo autory vět k volbě pasiva opisného? 

Důvod podle našeho názoru spočívá v životnosti syntaktického podmětu. 

Pokud by se totiž namísto opisného pasiva použilo pasivum zvratné, mohlo by 

dojít k nedorozumění, neboť věta by měla identickou formu s aktivní větou 

zvratnou. Uveďme si například větu: 

Antes, había que confiar en la palabra de la persona cuando sostenía que 

había sido controlada y que estaba bien.85   

Pokud by věta obsahovala pasivum zvratné, byla by výpověď 

zavádějící, neboť by to vypadalo, že se osoba zkontrolovala sama, a nikoliv, že 

ji kontrolovala osoba jiná. Podobný případ je ve větě o přestupu fotbalového 

hráče, kde opisným pasivem vyjádříme, že o svém přestupu nerozhoduje hráč 

sám, nýbrž on je ten, o kterém je rozhodováno: 

                                                 

85http://www.elpais.com/articulo/internet/pasaporte/virtual/tener/sexo/seguro/elpeputec/200711
30elpepunet_7/Tes 
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El Villarreal CF ha anunciado hoy que ha llegado a un principio de acuerdo 

con Juan Román Riquelme para que el centrocampista argentino sea 

traspasado al Boca Juniors, por lo que el consejero-delegado del club, José 

Manuel Llaneza, viaja hoy hacia Argentina para cerrar el pase.86 

 

 

 Shrneme-li výsledky této kapitoly, vidíme, že aktivum se používá 

mnohem více než pasivum. Nicméně pasivum se hodí pro situace, ve kterých se 

popisují abstraktní děje, což je hlavně ve stylu odborném nebo v některých 

novinových oddílech  – politika, ekonomie, popřípadě i v mluvené řeči, pokud 

se děje prezentují anonymně.  I zde je osmkrát častější použití pasiva zvratného 

oproti pasivu opisnému. Ovšem pokud je trpitelem člověk, pak je možné použít 

pouze pasivum opisné aby se předešlo dvojznačnosti. Morfologické 

charakteristiky jednotlivých syntaktických prvků se odvíjí podle umístění 

pasivní věty v souvětí. Podmět, pokud je explicitní, bývá vyjádřen nejčastěji 

podstatným jménem, a je-li situován před predikativ, je vždy blíže určen. 

V případě postpozice může, ale nemusí být blíže určen. Dále platí pravidlo, že 

je-li podmět životný (což je poměrně řídký jev), pasivum je vždy ve tvaru 

opisném, čímž se předchází dvojznačnosti. Agent je většinou nevyjádřen, ale 

vyjádřen může být jak v pasivu opisném, tak v pasivu zvratném. Predikativ se 

vyskytuje nejčastěji v čase přítomném. Pokud je tvořen spojením modálního 

slovesa a slovesa významového, dává se přednost pasivu zvratnému. Stejně tak 

se použije zvratné pasivum, pokud se jedná o ustálené frázové spojení. Pasivum 

umožňuje neosobní vyjádření a hlavně slouží k tematizaci cíle děje. Pomáhá se 

jím udržet plynulost souvětí tak, že má celé souvětí shodný podmět.  

 

.  

 

 

 

                                                 
86http://www.elpais.com/articulo/deportes/Riquelme/pie/medio/Boca/elpepudep/20071126elpe
pudep_6/Tes 
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4   Závěr 

 
Vraťme se k otázce, kterou jsme si položili  v úvodu této práce: Jsou věty 

vypovídající o stejné skutečnosti, kdy jedna je v rodě činném a druhá v rodě 

trpném, synonyma, nebo každá znamená něco jiného?  

 

 Podle mého názoru v realitě existuje jen několik málo případů, kdy má 

mluvčí k dispozici oba dva slovesné rody a vyjádření by bylo možné považovat 

za synonymní. V naprosté většině případů mluvčí na výběr nemá, protože pro 

danou situaci se hodí lépe vyjádření jedním slovesným rodem než druhým. 

Mluvčí se nevyjadřuje izolovaně, nýbrž věty jsou součástí vyššího celku.            

A kontext skrývá mnohem více informací, než explicitně vyjádřená slova ve 

větě. Především slovosled a tedy aktuální členění na větné východisko a větné 

jádro nám dává signál, jak máme kterou část věty vnímat. Podle toho také čeká 

mluvčí v dialogu reakci na jádro výpovědi, o kterém předpokládá, že je pro 

posluchače informací novou a reagovat překvapivě na větné východisko by pro 

dialog působilo rušivě. Nebo jindy v psaném textu zase trpný rod umožňuje 

udržet koherenci souvětí zachováním jednoho podmětu pro celé souvětí. Právě 

možnost tematizace výpovědi považujeme za hlavní důvod existence pasivního 

slovesného rodu. 

 

 Ze sémantického hlediska můžeme mluvit ve španělštině ještě o třetím 

slovesném rodě – mediu. Ze sémantického hlediska proto, že tento slovesný rod 

nemá dnes již žádnou specifickou formu oproti zbylým dvěma rodům. Ale jeho 

definice a vysvětlení nám může pomoci pochopit vztah mezi funkcí různých 

pasivních forem. Jak víme, rod činný a rod trpný umožňují opačnou perspektivu 

popisu určitého děje. Díváme-li se na děj z pohledu konatele, který něco koná 

nějakému trpiteli, pak zvolíme rod činný. Chceme-li naopak situaci představit z 

perspektivy trpitele, cíle děje, kterému je něco konáno, použijeme rod trpný. 

Stejně tak použijeme rod trpný v případě, že nás konatel nezajímá anebo je pro 

nás nezajímavý a my ho sdělovat nechceme. Ne vždy ale člověk popisuje svůj 

život a děje kolem sebe. Někdy přemýšlí a jeho myšlenkové konstrukce pak 

nemají žádný konkrétní odraz v realitě, ale jedná se například  o všeobecné 

moudro, radu, zkušenost. V takovémto případě nemůžeme použít ani aktivum 
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ani pasivum, neboť k aktivnímu vyjádření potřebujeme vyjádřit konatele, který 

v tomto případě neexistuje, a rod pasivní zase svou podstatou vyjadřuje 

dokončenost, o které v těchto obecných abstraktních vyjádřeních mluvit nelze. 

Právě za tímto účelem pravděpodobně vzniklo medium, u něhož je na místě 

podmětu trpitel, nebo-li cíl děje, a tranzitivnost slovesa je vyřešena zvratným 

zájmenem SE, které identifikuje podmět s předmětem. Dá se říct, že má 

identickou podobu s dnešním pasivem zvratným , ale je třeba si uvědomit, že 

pasivum zvratné je záležitostí vývojově mladší. Dříve, pokud se mluvilo o 

pasivu, zamýšlelo se pasivum opisné, které mělo v latině slovesnou podobu 

syntetickou a později ve španělštině vznikla podoba analytická. Až později, 

snad pro větší dějovost nebo menší formálnost ze začala funkce media 

rozšiřovat a postupně přejímat funkce pasiva. Když se začala mediální vazba 

upřesňovat a namísto všeobecné platnosti se začala vztahovat na konkrétní 

osobu, vzniklo mediopasivum. Když se navíc začala vztahovat i jen na jeden 

konkrétní děj, převzala funkci pasiva. Dnešní gramatiky povětšinou rozlišují 

v rámci slovesného rodu  pouze rod činný, který vyjadřuje, že někdo něco koná, 

a rod trpný, který vyjadřuje, že někomu je něco konáno. Tato definice je ale 

nepřesná, neboť nebere v úvahu situace mediální, ve kterých fakticky nikdo nic 

nekoná. Buď by se tedy mělo vedle aktiva a pasiva mluvit ještě o mediu, nebo 

rozšířit definici zvratného pasiva o funkce mediální. To je ale problematické 

v případě, že klíčovou funkcí pasiva je trpění něčeho.  Pro nás je ale 

nejdůležitější, že díky mediu můžeme lépe pochopit vztah mezi jednotlivými 

druhy pasiva a otázku metodickou o zařazení media tedy můžeme nechat 

stranou. 

 

 Jaký je tedy vztah mezi jednotlivými pasivními formami? Jazyk je velice 

uspořádaný a ekonomický systém v tom smyslu, že dvojí způsob vyjádření 

téhož vede časem k zániku nebo k oddělení funkcí jednotlivých forem. Ve 

španělštině existují dvě základní formy vyjádření trpného rodu: pasivum opisné, 

které se tvoří spojením pomocného slovesa SER nebo ESTAR se slovesem 

významovým ve tvaru příčestí minulého, a pasivum zvratné, které se 

charakterizuje zvratným zájmenem SE před významovým slovesem.  
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Opisná forma je bezesporu na ústupu, neboť zvratné pasivum postupně 

přejímá všechny její funkce a máme-li na výběr, vybereme formu zvratnou. 

Donedávna platilo pravidlo, že konatele je možné vyjádřit pouze u trpného 

rodu opisného a nikoliv u trpného rodu zvratného. Analýza nám ale ukázala, že 

se již začíná prosazovat možnost vyjádření konatele i v případě pasiva 

zvratného. Je to v pořádku, pokud tím nedochází k nedorozumění a systém se 

zjednodušuje. Nicméně existuje pořád jedna situace, kdy je možné použít 

pouze pasivum opisné, a sice v případě, že je trpitelem nějaká osoba. Pak totiž 

zvratné pasivum má tutéž podobu jako věta činná se zvratným slovesem a věta 

může působit dvojznačně. Paciens může být zároveň konatelem anebo je 

konatelem nějaká jiná osoba. V tomto případě opravdu nemá opisné pasivum 

zatím konkurenci. V ostatních případech se funkce opisného pasiva posunuje a 

vypuštěním pomocného slovesa vzniká z minulého příčestí přídavné jméno. To 

může ve větě sloužit jako přívlastek rozvíjející jmenný větný člen anebo může 

plnit funkci přístavku. V podstatě trpné příčestí se může stát přídavným 

jménem kdykoliv, pokud jej mluvčí nevnímá jako informaci novou a tedy jádro 

výpovědi. Pokud se jádrem výpovědi stát má, je nutné použít pomocné sloveso. 

Pak je otázkou času, kdy se začne příčestí vnímat jako přídavné jméno a 

spojení s pomocným slovesem jako přísudek se sponou. Do té doby, pokud 

příčestí nevykazuje rysy přídavného jména (jako například možnost 

stupňování), je vnímán jako rod trpný. 

 Co se týče formálních prvků, v problematice pasiva se bohužel 

vyskytuje hodně výjimek. Je tomu tak bohužel právě pro nevyjasněnost 

zařazení mediálních konstrukcí. Ty je například možné tvořit jak 

z tranzitivních, tak z netranzitivních sloves, zatímco pasivum je možné tvořit 

jen ze sloves tranzitivních. Další nepravidelnosti jsou způsobeny samotnou 

podstatou jazyka, který je dynamický a pořád se vyvíjí. Proto není možné 

vymyslet taková pravidla, která by byla stoprocentně a definitivně platná,  a  

v jazyce je možné zachycovat pouze trendy. 
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      Resumen 

 
El objetivo de este trabajo fue examinar el uso de la voz pasiva en el 

español moderno. Por un lado intentamos comparar el uso de la voz pasiva con 

la voz activa y posicionar entre ellas la voz media, por otro lado comparamos 

las dos formas pasivas en el español, pasiva perifrástica y pasiva refleja.  

 

Según nuestro criterio, en realidad existen muy pocas situaciones en las 

cuales el hablante tenga a su disposición tanto la voz pasiva como la voz activa 

y su significado sea sinónimo. En la mayoría de los casos no hay posibilidades 

sinónimas y siempre un tipo de la voz es más apropiado para cierta ocasión. El 

hablante no se expresa en forma aislada, sino las oraciones forman partes de un 

conjunto más amplio; en donde el contexto mismo ofrece mucha más  

información que los vocablos explicitamente expresados en la oración. Ante 

todo, el orden de las palabras y la estructura del enunciado dan al oyente una 

señal de cómo percibir la información. También durante el diálogo el hablante 

espera una reacción al rema presumiendo que se trata de una nueva información 

para el oyente. De igual manera, se siente disonante reaccionar preferentemente 

al tema de la frase. En el texto escrito la voz pasiva mantiene el texto coherente 

dejando un solo sujeto para el período entero. Y es la posibilidad de la 

tematización del rema lo que creemos ser el motivo principal de la existencia de 

la voz pasiva. 

 

Desde el punto de vista semántico podemos hablar de tres voces en el 

español – activa, pasiva y media. Decimos desde el punto de vista semántico 

porque la media no tiene ningunos rasgos formales propios en comparación  con 

las otras dos  voces. Sin embargo, su definición y explicación puede ayudarnos 

a entender la relación existente entre la pasiva refleja y la perifrástica. Sabemos 

que cada una de las frases pasivas ofrece una perspectiva diferente del proceso 

descrito. Si miramos al proceso desde el punto de vista del agente, elegimos la 

voz activa. Al contrario, si intentamos presentar la situación desde la 

perspectiva del paciente, usamos la voz pasiva. Asimismo usamos la voz pasiva 

en el caso de que el agente no nos interese o sea desconocido. No obstante 

también hay situaciones en las cuales no describimos ni nuestras acciones ni las 



   62 
 

acciones de ninguna otra persona. Cuando reflexionamos las construcciones 

mentales, vemos que por lo general no tienen ningún reflejo en la realidad. Se 

puede tratar de una verdad general, un consejo o experiencia. En este caso no 

podemos usar ni la pasiva ni la activa, porque para expresarse en la voz activa 

necesitamos conocer al agente, pero éste no existe, y la voz pasiva tiene un 

significado desinente, el cual es incompatible con expresiones generales 

abstractas. Probablemente esto fue el motivo para la evolución de la voz media, 

donde la transitividad del verbo se soluciona mediante el pronombre reflexivo 

SE delante del verbo, el cual identifica el sujeto con el objeto. La voz media 

tiene una forma idéntica a la pasiva refleja, sin embargo tenemos que advertir 

que la pasiva refleja se formó posteriormente. Antes, cuando se hablaba sobre la 

voz pasiva se tenía en cuenta pasiva perifrástica, que en latín tenía forma 

sintética y después al evolucionar el español se transformó en la forma analítica. 

Posteriormente, tal vez por mayor sentido activo o por menor formalidad, la voz 

media comienza a concretizarse y en vez de validez general  se relaciona con 

una persona concreta. Es entonces cuando aparece el mediopasivo. Más tarde la 

misma forma se comienza a emplear no sólo para una persona concreta sino 

también para una situación concreta y la media se encarga de la función pasiva. 

En la mayoría de los casos las gramáticas actuales reconocen solamente dos 

voces: la activa, que expresa que alguien hace algo a alguien, y la pasiva, que 

expresa que a alguien le sucedió algo. Sin embargo, esta definición no es exacta, 

ya que no cuenta con oraciones medias, en las cuales nadie hace nada. Según 

nuestra opinión se debería definir una voz más o ampliar la definición de la 

pasiva refleja, lo cual puede ser problemático a la hora de postular el rasgo más 

característico de la pasiva: el sufrimiento de algo. Aunque no solucionamos este 

problema metódico, la voz pasiva nos ayuda a entender la relación entre sus dos 

formas.  

 

 ¿Pero, cuál es la relación entre las formas del pasivo?  La lengua es un 

sistema organizado y económico en el sentido de que la doble expresión de lo 

mismo tiende a la extinción de una de las dos formas o a la división de las 

funciones de las dos formas. En el español existen dos formas para la expresión 

pasiva: pasiva perifrástica, que se forma uniendo el verbo auxiliar SER o 

ESTAR con el verbo que porta el significado en la forma de participio, y pasiva 
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refleja, que se caracteriza por emplear el pronombre reflexivo “se” delante del 

verbo. El uso de la pasiva perifrástica va disminuyendo y poco a poco se 

encarga de sus funciones la pasiva refleja. Hasta hace poco estuvo en vigor una 

regla que prohibía la expresión del agente en pasivas reflejas. A partir de 

nuestro análisis hemos notado que ya se empieza a expresar el agente también 

en la pasiva refleja; el cambio es bueno siempre que no signifique 

incomprensión alguna y al mismo tiempo facilite el sistema. No obstante, aun 

existe una situación en la cual la pasiva perifrástica es la única posibilidad 

correcta. Se trata de la situación en la cual el paciente es una persona y el uso de 

la pasiva refleja generaría ambiguedad ya que la forma sería idéntica con el 

vebo reflexivo. En este caso la pasiva perifrástica no tiene ninguna competencia. 

En los demás casos la función de la pasiva perifrástica se va cambiando y al 

vaciar  el verbo auxiliar,  el participio se transforma en el adjetivo y su función 

en la oración es el atributo. En realidad el participio puede llegar a ser el 

adjetivo siempre que no se intente subrayar la información que porta como rema 

de la oración. Cuando su significado sea la nueva información de la oración, se 

sitúa al final de la frase y es indispensable usar el verbo auxiliar. Luego poco a 

poco el participio se va interpretando como el adjetivo y su conjunción con el 

verbo auxiliar como el sintagma verbal. Hasta que se posibilite su gradación se 

percibe como la voz pasiva. 

 

 En cuanto a los rasgos formales, en el caso de la pasiva hay 

desgraciadamente muchas excepciones. Por un lado las excepciones se deben a 

la pobre definición de la voz media. Por ejemplo, la regla dice que son 

solamente los verbos transitivos los que pueden formar la voz pasiva, pero la 

media también se puede formar de los intransitivos. Por otro lado, no podemos 

olvidar, que la lengua es un sistema dinámico que se va desarrollando 

constantemente. Es por ello que es imposible formular reglas que sean válidas 

cien por ciento, la única posibilidad es intentar describir tendencias. 
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Abstrakt 

Práce pojednává o pasivních konstrukcích v současné španělštině a 

vymezuje je  vůči konstrukcím mediálním a mediopasivním. Subjektová 

orientace španělštiny je srovnána s jinými jazyky a je nastíněn historický vývoj 

pasiva do současné podoby. V teoretické části se definují dva základní druhy 

pasivních konstrukcí a srovnávají se z hlediska syntaktického a funkčního. Je 

definováno medium a mediopasivum, jeho forma a využití. 

Teoretické závěry ověřuje analýza korpusu sestaveného z téměř dvou 

tisíc konstrukcí ze současné španělštiny. Sleduje se četnost využití jednotlivých 

typů pasivních konstrukcí podle různých funkčních stylů, analyzují se větné 

členy těchto vět z morfologického a syntaktického hlediska  a v praxi se 

ověřuje funkce tohoto slovesného rodu. Samostatně se také rozebírá výskyt 

media a charakteristické vlastnosti jeho základních větných členů.  
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Abstract 

 The present study  deals with passive and mediopassive constructions in 

the modern Spanish language. The subjective perspective of Spanish is 

compared with other languages and the evolution of passive construction is 

explained. In the theoretical part there are two types of the passive defined and 

compared from the syntactical and functional points of view.  The form and 

meaning of medium and mediopassive construction are also delimitated. 

Theoretical consclusions are verified in a special corpus of almost 2000 

sentences taken from modern Spanish language. The analysis is dedicated to 

three main issues. The first part is dedicated to the frequency of appearance of 

passive constructions, the second part deals with morfological and syntactical 

analyses of the main parts of sentence and the third part studies the function of 

this type of constructions. There is also a separate analysis of the frequency of 

appearance of medium and mediopassive constructions and also of the 

principal features of their main parts of sentence. 
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5   Příloha   

 

Korpus současné španělštiny (200 pasivních vět) 

I. Styl publicistický 

I.1. Ocho personas detenidas por un presunto delito de corrupción 
urbanística en la provincia de Murcia   

http://www.elpais.com/articulo/espana/personas/detenidas/presunto/delito/corrupcion/urbanist
ica/provincia/Murcia/elpepuesp/20071126elpepunac_8/Tes 

Las detenciones se han producido tras una investigación por presuntos pagos a 
cambio de la recalificación de unos terrenos adquiridos en el municipio de 
Totana por Nuaria, una empresa afincada en Vigo, que tenía proyectado 
construir 4.000 viviendas en dicho solar. 

Dos de las detenciones efectuadas por el instituto armado se han producido en 
la provincia de Pontevedra; otras cinco, en la provincia de Murcia; y una octava 
en la provincia de Madrid. 

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. 

 

I.2. Cientos de miles de personas protestan en Barcelona contra el caos 
ferrorviario y por las infraestructuras 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Cientos/miles/personas/protestan/Barcel
ona/caos/ferrorviario/infraestructuras/elpepuesp/20071201elpepunac_10/Tes 

La manifestación, convocada por la Plataforma Derecho a Decidir (PDD), se 
celebra bajo el lema "Somos una nación y decimos basta“. 

En el manifiesto que se ha leído al final del acto, se ha denunciado el mal 
estado de las infraestructuras ferroviarias y viarias de Cataluña dependientes 
del Estado, atribuido a la falta de inversión de los sucesivos gobiernos de 
España, y se critica el "menosprecio" de la ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez. 

También se ha recogido una petición expresa para que las redes de transporte 
sean traspasadas a la Generalitat, para que sean publicadas las balanzas fiscales 
y para que el gobierno catalán recaude y gestione todos los impuestos que 
pagan los catalanes. 
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I.3. Riquelme, con un pie y medio en Boca 

http://www.elpais.com/articulo/deportes/Riquelme/pie/medio/Boca/elpepudep/
20071126elpepudep_6/Tes 

El Villarreal CF ha anunciado hoy que ha llegado a un principio de acuerdo con 
Juan Román Riquelme para que el centrocampista argentino sea traspasado al 
Boca Juniors, por lo que el consejero-delegado del club, José Manuel Llaneza, 
viaja hoy hacia Argentina para cerrar el pase. 

El club ha confirmado que la negociación puede cerrarse en breve tras una 
reunión celebrada hoy con el futbolista y sus representantes y que Llaneza 
llegará al aeropuerto de Ezeiza mañana a las 8.50.  

Con la marcha de Riquelme se pondrá fin a casi un año de conflictos entre el 
club y el jugador, desde que en diciembre del año pasado, el Villarreal 
decidiera que el futbolista no volviera a jugar con el equipo tras los 
enfrentamientosque mantuvo con el técnico del club español, el chileno Manuel 
Pellegrini. 

La tensión creció con motivo de un desplazamiento a Santander en los últimos 
días de 2006, en el que el jugador no viajó tras haber solicitado más días de 
descanso en el parón navideño de la liga, petición que fue denegada tanto por 
Pellegrini como por el club que preside Fernando Roig.  

El conflicto se solucionó parcialmente con una cesión del jugador a Boca 
Juniors entre febrero y junio del presente año, lo que le permitió proclamarse 
campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors, antes de disputar la Copa 
América con la selección argentina, con la que fue subcampeón.  

 

I.4. La ayuda española al Desarrollo vuelve a quedarse por debajo de la 
media en 2006 

http://www.elpais.com/articulo/economia/ayuda/espanola/Desarrollo/vuelve/qu
edarse/debajo/media/2006/elpepueco/20071126elpepueco_9/Tes 

Destinar un 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a los países pobres 
volverá a ser un objetivo para España en 2007, después de que en 2006 la 
aportación española a esta ayuda se situara en un modesto 0,32%. 
 
España, que aportó 3.813 millones de dólares, puede consolarse por haber 
superado las aportaciones hechas por dos países miembros del G7 como 
Canadá, que aportó 3.713 millones de dólares, un 9,2% menos que el año 
anterior; o Italia, que reservó 3.672 millones, un 30% menos que en 2005. 
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El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), que reúne a los grandes donantes de 
la OCDE ha felicitado a España por ese "esfuerzo" y por "el enfoque sensible" 
de su política en favor de "la consolidación de la paz y de la reconciliación en 
América Latina", y considera que la estrategia de su acción humanitaria se 
ajusta "a las buenas prácticas definidas a escala internacional" 

 

I.5. La carretera del trueno de Springsteen 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/carretera/trueno/Springsteen/elpepucul/
20071126elpepucul_1/Tes 

La noche comenzó con un sonido malo (que luego se arreglaría un poco) con 
Radio nowhere, el primer sencillo de su último trabajo, Magic. 

Siguieron Darkness on the edge of town, Candy's room y She's the one, otros 
tres clásicos que fueron mejor recibidos que las canciones del último disco, que 
todavía no han calado fuerte. 

Será Un tramo que se cerró con Badlands, muy coreada. 

 

I.6. "Si la gente fumara porros en vez de beber alcohol habría menos 
violencia" 

http://www.elpais.com/articulo/gente/gente/fumara/porros/vez/beber/alcohol/ha
bria/violencia/elpepugen/20071126elpepuage_7/Tes 

 

I.7. ¿Le importa a alguien nuestro nivel educativo? 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Le/importa/alguien/nivel/educativo/elp
epuopi/20071126elpepiopi_4/Tes 

Sabemos, gracias a los informes PISA y otros estudios similares, que el nivel 
educativo de nuestros jóvenes en el tramo de educación secundaria se sitúa 
entre los últimos de los países de la OCDE materias que se consideran básicas 
para su maduración intelectual, en particular matemáticas y lengua. 

Ante esta situación de medianía generalizada se hacen diagnósticos sobre lo 
que ocurre en nuestras escuelas y se intenta buscar remedios. 

No es infrecuente que los padres de un muchacho estudioso se preocupen por 
los posibles inconvenientes que éste pueda sufrir si se conocen sus buenas 
notas, mientras que es más infrecuente que se preocupen por lo contrario. 
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Todos los mensajes que los jóvenes reciben del entorno social, y especialmente 
de quienes más influencia tienen sobre ellos, van en el sentido de jalear las 
actitudes que se asocian tradicionalmente al pillo, al que se "fuma" las clases, al 
que hace "chuletas" o consigue puntuaciones que no merece. 

Por cierto, la palabra "chaval" se suele utilizar siempre en contextos de 
comprensión y justificación de conductas supuestamente típicas de la 
adolescencia o juventud, nunca en contextos negativos o reprobables (como 
quemar mendigos o apalear inmigrantes, en cuyo caso se habla de "menores" o 
"adolescentes") así que cuando esa palabra aparece ya puede saberse que, sea 
cual sea la acción que se comente, contiene una indicación para justificarla o 
incluso aplaudirla 

Nuestra sociedad, sobre todo en los ámbitos con más glamour juvenil o en los 
que se quiere dar una imagen desenfadada que se asocia a lo juvenil, prefiere la 
astucia del aprovechado a la inteligencia o al esfuerzo del buen estudiante. 

Se puede y se debe estudiar la organización de la escuela en Finlandia o Japón, 
que son casos de países con un envidiable nivel educativo, pero quizá las 
mayores diferencias estén fuera de la escuela y no dentro. 

 

I.8. Un pasaporte virtual para tener sexo seguro 

http://www.elpais.com/articulo/internet/pasaporte/virtual/tener/sexo/seguro/elp
eputec/20071130elpepunet_7/Tes 

La herramienta se lanzará el 1 de diciembre coincidiendo con el Día Mundial 
de la lucha contra el SIDA. 

En el centro médico se exige al usuario la documentación que certifique su 
identidad. 

Él o ella puede llamar a un número telefónico donde se le darán los resultados 
de sus tests. 

Antes, había que confiar en la palabra de la persona cuando sostenía que había 
sido controlada y que estaba bien. 

Ahora se puede pedir una prueba", explica el promotor de esta iniciativa. 

De los interesados, "muchos de ellos están divorciados o se encuentran solos 
después de mantener largas relaciones y ahora están de regreso al mundo de las 
citas y están aterrorizados", afirma Paternoster. 

En Europa los primeros que podrán obtener el pasaporte será en Reino Unido y 
Francia donde el sistema "se encontrará probablemente disponible en el primer 
trimestre de 2008", según la compañía. 
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El coste de este certificado de salud se sitúa entre los 75 y 100 dólares. 

 

 

II. Styl odborný 

II.1. Lógica proposicional en la inteligencia artificial  

http://www.monografias.com/trabajos51/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial.shtml  

Una visión muy frecuente (Aunque es controversial) entre los investigadores de 
la Inteligencia Artificial es que para que un sistema sea "artificial inteligente," 
debe contener un Componente que se puede entender como lingüístico (es 
decir, que está expresado en algún lenguaje).  

Cada hecho está representado por una sentencia u oración. 

Siempre que se ejecuta el programa del agente basado en el conocimiento, 
sucede dos cosas. 

La pregunta se responde mediante el razonamiento lógico.  

Virtualmente todos los lenguajes de representación del conocimiento se basan, 
de cierta manera, en lógica formal (lógica proposicional, lógica del predicado, 
lógica temporal). 

Qué signos existen y cuáles son los que poseen significación esto es, qué 
significan para los hablantes, cómo los designan (es decir, de qué forma se 
refieren a ideas y cosas), y por último, cómo los interpretan los oyentes. 

Si la semántica y la sintaxis están definidas de manera precisa, se dice que el 
lenguaje es una lógica. 

 

II.2. Comportamiento térmico del suelo bajo cubiertas plásticas II. Efecto 
del polietileno transparente a diferentes profundidades  

http://www.monografias.com/trabajos906/suelo-cubiertas-plasticas/suelo-
cubiertas-plasticas.shtml 

Suelen elevar así la temperatura, permitiendo aplicaciones como acolchado 
para anticipar cosechas y otras como la solarización, donde se extrema la 
posibilidad de incrementar la temperatura hasta niveles letales para muchos de 
los organismos vivos del suelo. 

En franjas angostas se debe considerar la disminución de temperatura hacia los 
extremos, llamada efecto borde. 
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La utilización de cubiertas plásticas supone alterar el balance de radiación, 
definiendo según el objetivo, un resultado más positivo o más negativo, el cual 
puede expresarse en mayor o menor temperatura en el suelo. 

La temperatura del suelo se manifiesta como resultado del balance energético 
que inicialmente se expresa como balance de radiación. 

A partir de la radiación solar global incidente, Qg, más la consideración de la 
radiación neta de onda larga, constituida por la terrestre y la atmosférica, Qs y 
Ql, respectivamente, se define la radiación neta, donde a es el albedo del suelo 
o fracción en que Qg es reflejada. 

El balance de energía se expresa del siguiente modo. 

El flujo de calor, G, puede ser expresado, de acuerdo a la ley de Fourier como 
resultado de un gradiente térmico entre dos puntos (d T/d z), cuando T es la 
temperatura y z la profundidad, afectado por una resistencia al flujo, cuyo 
recíproco es la conductividad térmica, h. 

La ecuación [4] describe la temperatura del suelo como función de la 
profundidad y del tiempo, la cual supone un suelo uniforme e infinitamente 
profundo; no obstante, no se conocen soluciones analíticas específicas. 

Diversos investigadores han recogido este método de manera que el problema 
de describir el flujo de calor en el suelo y conocer la temperatura en un 
momento dado y a una profundidad dada puede considerarse resuelto, y hoy 
sólo se modifican las diversas proposiciones, analíticas o numéricas para las 
ecuaciones de flujo de calor en el suelo. 

Anteriormente se describió el efecto que producen diferentes tipos de cubiertas 
plásticas. 

en este artículo se describen los resultados del ensayo del comportamiento 
térmico a diferentes profundidades de suelo cubierto con polietileno (PE) 
transparente. 

 

II.3. Energía de Biomasa  

http://www.monografias.com/trabajos51/energia-biomasa/energia-
biomasa.shtml 

La materia orgánica de la planta se llama biomasa y almacena a corto plazo la 
energía solar en forma de carbono. 

En el concepto de biomasa no se debe incluir la turba (Combustible fósil 
formado de residuos vegetales acumulados en sitios pantanosos, de color pardo 
oscuro, aspecto terroso y poco peso, y que al arder produce humo denso), que a 
efectos de emisiones de CO2 equivale a un combustible fósil; además, dados 
los impactos ambientales derivados de la explotación de turberas, no se podría 
considerar energía renovable la obtenida de esta fuente de energía. 
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La biomasa es un tipo de energía reciclable que se produce a partir de 
vegetales. 

Es una fuente de energía procedente, de último lugar, del sol, es renovable, y se 
usa adecuadamente. 

La biomasa puede ser usada directamente como combustible, denominado 
"biocombustible". 

De lo que sí hay novedades y muy positivas es de la primera plantación de 
colza (Especie de col, con las hojas de cuyas semillas se extrae aceite, el cual 
es utilizado para la producción de biocombustibles) en Plaza Huincul.  
 

En la primera cosecha se obtuvieron rindes muy superiores a los esperados.  

Dado que el corte y la distribución estarán a cargo del sector petrolero (que es 
el que cuenta con la infraestructura de estaciones de servicio y los medios de 
transporte de los combustibles), las exigencias en materia de requisitos de 
calidad están elevadas. 

Shell y Esso no han hablado de inversiones, así que seguramente se proveerán 
de Biodiesel de terceros. 

El problema es que en muchos lugares se está quemando la madera y 
destruyendo los bosques a un ritmo mayor que el que se reponen, por lo que se 
están causando graves daños ambientales: deforestación, pérdida de 
biodiversidad, desertificación, degradación de las fuentes de agua, etc. 

También se puede usar la biomasa para preparar combustibles líquidos, como 
el metanol o el etenol, que luego se usan en los motores. 

El principal problema de este proceso es que su rendimiento es bajo: de un 30 a 
un 40% de la energía contenida en el material de origen se pierde en la 
preparación del alcohol. 

En ese depósito estos restos fermentan por la acción de los microorganismos y 
la mezcla de gases producidos se pueden almacenar o transportar para ser 
usados como combustible. 

Al ser quemados añaden CO2 al ambiente, pero este efecto se puede 
contrarrestar con la siembra de nuevos bosques o plantas que retiran este gas de 
la atmósfera.  

 

III. Styl hovorový 

III.1. Los internautas preguntan a José Manuel Tourné 

http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=2708&ordenacion
=asc&docPage=max 
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De acuerdo con el estudio de la consultora GFK, durante 2006 se realizaron 
132 Millones de descargas de películas no autorizadas en nuestro pais. 

Si por cada tres Descargas ilegales hubiera habido una adquisición legal, el 
mercado se hubiera multiplicado por dos. 

¿qué medidas se llevan a cabo en otros países para reducir la piratería?. 

¿Qué soluciones propones para que no se piratee a tavés de Internet al tiempo 
que se respeta el derecho de los usuarios?  

El cine se ofrece de muy diversas maneras. 

Frente a la oferta legal, la oferta ilegal debe combatirse persiguiendo lo que la 
Ley determina que es delito, con la colaboración de los prestadores de servicios 
y sensibilizando a los usuarios. 

La SGAE siempre ha sido acusada de proteger mucho a los músicos y poco a 
los demás (wescritores, cineastas). 

El problema del canon es que el debate se ha centrado en la cuantía. 

concepto es muy restringido y nada tiene que ver con la cuantía que se 
establece como incentivo para la creación nacional, habiéndose acordado que 
ese incentivo lo pague quien se beneficia del interés de los usuarios en grabar. 

No puede invocarse la copia privada como un derecho de los consumidores. 

Sólo son copias privadas las que se realizan con las condiciones descritas y a 
partir de una fuente legal. 

No implica presunción alguna sobre el uso a que se destina el soporte. 

Las copias de seguridad están previstas para los programas de ordenador y no 
pagan canon. 

Le ruego me explique cual es el problema en que me baje discos o películas 
que ya no se editan, por ejemplo: Papá Ganso. 

No hay problema alguno en que te bajes películas que no se editen siempre que 
lo hagas con autorización del titular. 

Existen lugares en internet donde puede descargarse ´música o libros de forma 
perfectamente legal y pagando su correspondiente precio por la descarga. 

¿Qué diferencia hay entre hacer una copia de un disco en formato analógico 
como se hizo toda la vida con las famosas TDK de 90 o hacerlo en formato 
digital en un CDR? 

No se pretende prohibir. 
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Se pretende crear una compensación por esas copias que resultan inevitables y 
sólo en esa medida. 

Hay mucha diferencia, sin embrago entre la copia analógica y la digital pues 
esta puede repetirse infinitamente sin merma de calidad alguna y se realiza en 
un tiempo mucho menor. 

No puede compararse compartir mis discos con un número, que siempre será 
limitado, de amigos con compartir con millones de personas a quienes no 
conozco. 

El problema es que lo que se comparte en Internet son obras ajenas, de otras 
personas a quienes no se solicita autorización para copiar su obra. 

 

III.2. Los internautas preguntan a Silvia Abascal 

http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=3237 

 Hola guapísma, me pareces una actriz de gran talento y con muchos registros y 
me alegro que no te vayas a Hollywood porque así te disfrutamos aquí y lo que 
se hace aqui es mejor que lo que viene de allí, digan lo que digan. 

Se llama "Gatas". 

Si hay interés, se saca tiempo para todo, no hay por qué renunciar a nada.  

Hola Silvia, me encanta verte actuar, considero que desprendes una gran paz 
interior y eso se transmite. 

Aunque se rompa el misterio, te confesaré que uno de los planos está rodado 
con mi profesora de violín pegada a mi espalda, con la cabeza retorcida, para 
poder meter su mano izquierda en mi plano. 

Una de las cosas que se ha acentuado con los años es la exigencia conmigo 
misma. 

¿Es muy difícil que, siendo una de nuestras actrices más guapas, cuando tu 
nombre sale a la luz se acentua mas tu físico que tu trabajo?  

 

III.3. Los internautas preguntan a María Villalón 

http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=3231 

!!No se puede tener mas arte!!! 

Yo soy cantante, desd hace 8 años y esty en un coro, la musica es mi vida!pero 
el problema q tengo es q siempre q se me presenta una oportunidad de 
presentarme a algun concurso me da miedo y no me presento. 
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Esas son mis expectativas, ahora ya q se cumplan..... 

Y ahora q se me ha dado la oportunidad lo q quiero es aprovecharla y seguir 
"palante". 

SE SIENTE EXCITACIÓN AL CANTAR EN UN ECENARIO LLENO DE 
GENTE? 

Siempre te he seguido y en el momento en que dijeron tu nombre como 
ganadora se me saltaban las lagrimas de emocion! 

Dependiendo como vaya este disco se verá si se graba y publica otro disco o 
no... 

 

IV. Umělecký styl 

IV.1. Barrios, María J.: Soledad 

http://librodenotas.com/cuentosminimos/12511/soledad-y-otros-cuentos 

 

IV.2. Hidalgo Villalba:¡CIAO, AMORE MIO! 

http://www.treintacuentos.com/relatos/carlos-hidalgo_ciao-amore-mio.pdf 

En el búnker de la caja fuerte observó de primera mano toda la escena: gritos, 
tensión, su hermano saliendo del despacho de dirección haciendo frente al 
joven asaltante y recibiendo dos disparos: uno, le atravesó el estómago y se 
alojó en la columna vertebral, y el otro trepanó limpiamente el cráneo 
provocándole una importante pérdida de masa cerebral. 
 
Como si eso llamarse vida. 
 
La puerta corredera del ascensor se abrió y entró en él. 
 
La puerta se abrió y entonces recordó que llevaba dos días sin ver a su esposa. 
 
Él siempre pensó que si alguna vez su matrimonio se rompía sería por una 
tercera persona. 
 
Cuando esbozaba su sonrisa la cara se iluminaba y la gente, como hipnotizada, 
era incapaz de apartar su mirada de su boca. 
 
Empezó a notar que la tristeza se estaba convirtiendo en rabia. 
 

IV.3. Mendaro Corsini, Fabiola: MI AMOR ES MÁS PROFUNDO 
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http://www.treintacuentos.com/relatos/fabiola-mendaro_mi-amor-es.pdf 

Las piernas se cansan de correr, eso lo entiendo, entiendo que los brazos se 
cansen de agarrar y jugar. 
 
¿Pero como se cansa un corazón? 
 
El abuelo suspira, se le inflama el pecho y sereno le contesta al nieto. 
 
- Cuando nacemos, todos tenemos escrito el número de latidos con los que 
vamos a vivir, si son muchos como es mi caso, los últimos ya protestan y se 
lamentan y se sienten como dice la abuela. 
 
Se aleja jugando como se alejan los niños cuando se amenaza su mundo, 
cuando no quieren entender. 
 
¿Se cansaron, ya? ¿Se cansaron los latidos de latir? 
 
Los ojos del niño se clavaron en los acuosos ojos y en sus aguas se miró. 

 

IV.4. Santiago Exímeno: Empatía 

http://www.treintacuentos.com/relatos/5%20minutos-santiago%20eximeno.pdf 
 
Cansada del trabajo, cansada de los compromisos adquiridos, cansada de la 
rutina que se había instalado en su vida. 
 
El vehículo se internó entre los surtidores de gasolina como un sonámbulo 
recorre el pasillo de su casa y terminó estrellándose contra el lateral de la tienda 
de la gasolinera. 
 
De pronto el tiempo se evaporaba, se consumía, y confundía en mi interior 
rabia y dolor. 
 
—Oh, por favor, cinco minutos más —murmuró con voz apagada, y sentí cómo 
las lágrimas se deslizaban por mis mejillas. 

 

IV.5. R. Valcárcel, Rafael: Diario de una canción  

http://www.nocuentos.com/relatos.php 
 
Antes pensaba que los periódicos se centraban en las tragedias, pero ahora sé 
que lo único que les atrae es la violencia, que la muerte sin ella no interesa, por 
más que sea colectiva y te deje sola, que es la tragedia más grande que hay. 
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Un viernes en el que Eriel cayó en una de sus recurrentes depresiones, fue 
socorrida por un débil recuerdo extraído de su infancia, cuando sus padres le 
aplacaban sus ganas de ser mayor. 

 
Estiré la mano y un autobús amarillo se detuvo. 
 
El bus comenzó a moverse mientras yo no podía retener las lágrimas de 
impotencia, de fracaso. 
 

IV.6. Díaz Riobello, Eva: IMAGÍNATE 

http://www.treintacuentos.com/relatos/imaginate-eva-diaz.pdf 

La puerta está trancada. 

Aunque, no sé, el armario sí parece que se ha movido unos centímetros. 

Por si me pasa algo antes de que se acabe el saldo 

 

IV.7. Guerrero Rodríguez, Javier: Algún día 

http://www.canal-literatura.com/Relatos/Algun_dia.html 

Hacía calor y el zumbido de las moscas estaba en cualquiera de los tenderetes 
como uno más de aquellos condicionantes insalubres, y se veía alguna rata 
asomando indecisa la cabeza por alguna alcantarilla, y las vacas comían 
plácidas e indiferentes toda clase de basuras, y había muchos puestos de 
mangos y plátanos que eran el manjar de los insectos y la subsistencia de 
algunos niños escuálidos que danzaban con una felicidad triste y contagiosa 
que provenía de la multitud, o quizás de los colores, o de las lluvias,  y a mi me 
inspiraba lástima y pesimismo para las generaciones venideras. 

Y un día llegamos a Calcuta, y la ciudad no tenía capacidad para ese aluvión de 
emigración interior, y somos demasiada gente para que se instalen y garanticen 
unas condiciones mínimas de subsistencia y nos convertimos en cómplices y 
protagonistas de la vida en las aceras llenas de chabolas, y aquí no hay 
oportunidades, y así mi madre y mi hermana terminaron de prostitutas. 

Cuando llegó a Calcuta tenía quince años y un rostro con el brillo del que 
asume nuevas aventuras y siente algún brote de optimismo en el espíritu, pero 
la esperanza inicial se truncó vilmente, porque a las aldeas no nos llega 
información y no tenemos ni remota idea de lo que sucede en el resto del país. 

Su amor de porcelana se destruyó y había roto en tres pedazos, en uno estaba 
asentada en la traición, en otro la falta de escrúpulos y en el tercero la más 
cruel de las mentiras. 
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Se llamaba Sueño de amor convertido en sueño negro y debía ser triste como 
las almas corrompidas de los proxenetas esquivando las fogatas de un infierno 
inventado para ellos. 
 
 

IV.8. Mena Cuevas, Ricardo: La Persecución 

http://www.canal-literatura.com/Relatos/La_Persecucion.html 
 
Corrió con la furia del mar embravecido, con la ira del que se sabe cerca de la 
muerte y al borde del abismo, hacia las sombras que brotaban de un conjunto 
de abedules tiránicos, custodiados por unos imperiosos y melancólicos cedros. 
 
La locura se podría definir como el pensamiento en círculo, algo semejante a lo 
que comenzó a hacer él como si fuese manejado por otro, por otras manos 
invisibles, pues después de unos minutos que fueron como días estivales sin 
ocaso, volvió al mismo punto donde se hallaban aquellos abedules tiránicos y 
aquellos inocentes cedros. 
 
Comenzó a oír ruidos extraños desde los cuatro puntos cardinales del parque, 
como si fueran provocados por el pestañeo de dos inabarcables ojos sigilosos y 
omniscientes. 
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