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A graduation thesis discourses upon the definition of Condensation in 

Czech and Russian languages and means with the help of which this 

process may be accomplished. Condensation means that one 

communicational purpose is reached up by transformation of sentence, 

although formed elliptic expression loses dynamism that have had authentic 

sentence. Condensation contently quadrate with a sentence, but from the 

formal aspect we can hardly consider it to be a sentence, because it has no 

predicated verb. The aim of Condensation is to emplace more information 

into one sentence. Next chapter represents the chosen means of 

Condensation, exactly participles, because they seem to be the most 

interesting in the light of the topic of the graduation thesis. For better 

understanding of the material we show examples from Russian literature, 

strictly speaking from Mikhail Bulgakov and Viktor Shklovski, and its 

translations into Czech language. We look up the cases of Condensation in 

both of the texts, compare and find differences between them.  
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Diplomová práce pojednává o problematice kondenzace při překladu 

z ruštiny do češtiny a popisuje prostředky pomocí kterých se tento proces 

uskutečňuje. V práci jsou vyjmenovány a popsány jednotlivé kondenzační 

prostředky jak v češtině, tak i v ruštině. Pod pojmem kondenzace se rozumí 

to, že se komunikačního cíle dosahuje transformací věty, i když takto 

vytvořená eliptická věta, ztrácí původní  dynamismus. Kondenzace se 

podobá větě, ale po formální stránce ji sotva lze za větu považovat, protože 

jí chybí přísudkové sloveso. Cílem kondenzace je umístění většího 

množství informačních hodnot do rámce jedné věty. V následující kapitole 

je prohloubenější popis jednoho z  typů kondenzačních prostředků - 

přechodníkových konstrukcí a jejich překladu do češtiny, které se zdají být 

nejvíce zajímavé z hlediska daného tématu. Pro lepší pochopení tématu 

v praktické části diplomové praci se uvádějí příklady z ruské literatury, a 

přesněji kapitoly z románu M. Bulgakova a z díla V. Šklovského a jejich 

překlady do češtiny. Příklady ukazují vyskytnutí kondenzačních prostředků 

v ruštině a jednotky kterými se nahrazují při překladu do češtiny. 
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Úvod 
 

 

 

Ve své práci se zabývám problematikou syntaktické kondenzace při 

překladu z ruštiny do češtiny. Cílem práce je určení syntaktických 

prostředků v obou jazycích, jejich porovnání na příkladech ruské umělecké 

literatury a jejich překladech do češtiny.  

 

Základním zdrojem jsou mluvnice češtiny a ruštiny a další 

monografie, jako např. Příruční mluvnice češtiny, Polovětné vazby 

„druhého sdělení“ v češtině a ruštině, Příruční mluvnice ruštiny 2. Skladba, 

Sintaksičeskaja derivacija; nějakou informaci jsem si našla na internetu:  

 

http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0024(01_05-

2002)&xsln=showArticle.xslt&id=a18&doc=../content.jsp,  

http://www.dialog-

21.ru/materials/archive.asp?id=6923&y=2001&vol=6078 

 

 

  

        Metoda práce spočívá: 

 

•  v určení typů kondenzačních prostředků jak v ruštině, tak i 

v češtině, 
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•  v analýze vybraných příkladů získaných z ruské literatury, přesněji 

z románu M. Bulgakova Mistr a Markétka a díla V. Šklovského Poznámky o 

próze ruských klasiků, a jejich překladů do češtiny, na základě kterých i byla 

prováděna analýza  daného tématu. 

 

Práce je rozdělena do několika kapitol. Na začátku se pokouším o 

definici pojmu kondenzace v češtině a ruštině. V další kapitole vyděluji 

základní kondenzační prostředky a uvádím jejich krátký popis. Poté 

následuje kapitola, ve které se soustřeďuji na prohloubenější popis jednoho z  

typů kondenzačních prostředků: přechodníkových konstrukcí a jejich 

překladu do češtiny. Další kapitola je zaměřena prakticky, jsou v ní 

konfrontovány ruské a české kondenzační prostředky na příkladech ruské 

umělecké a odborné literatury a jejich překladech do češtiny. V příloze pak 

jsou uvedeny srovnávací tabulky přechodníkových konstrukcí, stručný popis 

stylů, ve kterých byly napsány díla, informace o autorech, jež jsem si 

zvolila, a o překladatelích, kteří jejich díla přeložili do češtiny.  
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                  Kapitola I  

Pojem kondenzace 

 

 

Na základě analýzy nejrůznějších mluvnic, příruček a slovníků ruštiny 

a češtiny1 jsem dospěla k názoru, že za pojem kondenzace všechny považují 

zhruba totéž: kondenzace obsahově odpovídá větě  (vedlejší), ale po 

formální stránce ji sotva lze za větu považovat, protože jí chybí přísudkové 

sloveso. Cílem kondenzace je umístění většího množství informačních 

hodnot do rámce jedné věty. Kondenzátor se začleňuje do věty jako větný 

člen, ve kterém je implikována predikace, jež umožňuje rozvést 

kondenzovaný větný člen do větného schématu; konatel děje se vyrozumívá 

z kontextu. Konstrukce se vyznačuje přítomností dějového výrazu, tvořícího 

základ celého útvaru, a tento základ je představován neurčitým slovesným 

tvarem nebo výrazem přímo ze sloves vytvořeným.   

 

 Ve své monografii „Polovětné vazby „druhého sdělení“ v češtině a 

ruštině“  V. Hrabě odkazuje na V. Mathesia, který konstatuje: „polovětné 

vazby ve výslovnosti tvoří samostatný úsek jako skutečné věty, a protože se 

dají snadno proměnit ve věty, říká se jim zkratky“ (V. Hrabě, 1964, s. 14). 

Vztah, na němž jsou založeny polovětné vazby, charakterizuje V. Mathesius 

jako nevětnou predikaci (vychází přitom z jejich funkce). 

 

                                                 
 
1 Mluvnice češtiny 3 (1987), Praha; Skladba spisovné češtiny (1986), Praha; Russkaja gramatika 1, 2 (1979), 
Praha; Encyklopedický slovník češtiny, aj. 
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Co se týče mluvnic ruštiny, přiklánějí se k tomu, že při procesu 

kondenzace nedochází k přetvoření lexikálního významu, ale mění se 

syntaktická funkce jednotky, což je dáno změnou její slovnědruhové 

platnosti. Také se mluví o tom, že konstrukce mají „poměrně samostatný 

komunikační význam a svými sémanticko – syntaktickými vlastnostmi se 

blíží větám vedlejším“ (Ju. Knjazěv, 1998, s. 353). Všechny mluvnice 

dodávají, že vazby implikují dějový vztah vůči osobě, času, skutečnosti, ale 

neobsahují syntaktické příznaky věty, jako např. příznaky signalizující 

ukončenost věty atd. Tyto útvary jsou k větnému celku připojeny volně a 

přinášejí podstatné doplnění hlavní myšlenky nebo napomáhají vyjádřit 

složitější myšlenku sevřenějším způsobem.  

 

V ruské větě (zejména v psaném stylu) se často uplatňují takové větné 

členy, které svou závažností a většinou také intonační samostatností  

připomínají věty. Větami však nejsou, protože netvoří uzavřený celek a 

nemají syntaktické znaky vět. Nevyjadřují skutečnou predikaci, nýbrž 

predikaci neplnou, vedlejší. Lze je nazývat polovětné útvary. Tento název je 

jen pomocný a neznamená, že by vedle vět a větných členů existovaly 

„polověty“. 

 

Časté využívání polovětných útvarů v ruštině se projevuje proto, že 

tento jazyk má tendenci k jmennému vyjadřování: místo určitého slovesného 

tvaru se užije tvaru neurčitého (jmenného). 
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Termín „kondenzace“ jako takový v ruštině neexistuje, všechny mluvnice a 

příručky tento proces nazývají „polupredikace“ anebo syntaktická 

derivace2.  

 

„Derivace3 je vytvoření jedněch slov od jiných s cílem předání 

syntaktických funkcí výchozích slov, ale i to, že jedno a totéž slovo může 

mít různé slovnědruhové syntaktické významy, pokud je v označeném 

syntaktickém okolí“ (J. Kurilovič, 1962). V procesu derivace probíhá změna 

formy (struktury) a sémantiky jednotek, které se považují za výchozí. Co se 

týče obsahu jednotky, tato změna může být napravena na užití jednotky 

v novém významu (sémantická derivace). Derivace je částí komunikačního 

procesu, a proto se nemůže vyskytovat jinak než ve tvaru věty. 

 

Pojmy syntaktická kondenzace a polopredikace se poněkud liší, a to 

tím, že mezi kondenzační prostředky řadíme také ty, které jsou založeny na 

jmenných predikátorech nevětné povahy, přesněji řečeno přívlastky volné a 

doplňky. Co se týká polopredikace, ta předpokládá, že všechny 

polupredikační prostředky jsou založeny na skryté predikaci.  

 

Přítomnost neurčitého slovesného tvaru nebo výrazu od slovesa 

vytvořeného způsobuje, že polovětné útvary si zachovávají vysokou míru 

dějovosti a udržují si také nezbytnost pravovalenčních doplnění. „Tím, že je 

nezbytné obsadit tyto eventuální valenční pozice, a tím, že navíc mohou být 

                                                 
 
2 Tento pojem byl zaveden polským lingvistou J. Kurilovičem kolem r. 1930, který vydělil lexikální derivaci a 
derivaci syntaktickou.  
3 Derivace od lat. derivatio – odvození, tvorba.  
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přítomny další nezákladové členy, získává polovětná konstrukce na 

členitosti“ (J. Hubáček, E. Jandová, J. Svobodová, 1998, s. 237). 

 

Ještě jednou zopakuji, že existuje spojení mezi lexikálním významem 

a syntaktickou funkcí; jakákoli odchylka od tohoto „přirozeného 

uspořádaní“ se naznačuje syntaktickými morfémy anebo okolím (druhotné 

funkce zkoumané formy). 

  

„Polovětná vazba představuje druhé, a to nevětné a nefinitní4 

predikační syntagma ve větě jednoduché, funkčně synonymní větě vedlejší, 

do něhož není predikace vnášena zevně. Je explicitně vyjádřena, nejčastěji 

nesplývavým připojením jeho určujícího členu nebo jinými ukazateli vztahu 

k některému typu predikace větné“ (V. Hrabě, 1964, s. 15). Termín 

„polovětný“ správně naznačuje střední postavení vazby mezi normálním 

větným členem a větou vedlejší a její predikační charakter. Termín „vazba“ 

také správně implikuje jak binárnost vztahů jejích členů, tak i skutečnost, že 

konstrukce obsahuje určitý abstrahovatelný vzorec, který je součástí jazyka.  

 

Polovětná vazba představuje určitý mluvnický vzorec, který vyjadřuje 

nevětný predikační vztah nezávisle na lexikálních jednotkách, jež do něho 

budou zařazeny. 

 

Také za obyčejným vztahem determinace je možné vidět původní 

větu. Při takovém pohledu by kterýkoli přívlastek mohl splňovat funkci 

                                                 
 
4 Termín nefinitní označuje neobsahující finitní sloveso. 
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kondenzátoru. Za jedinou rozvitou větou můžeme najít řadu skrytých vět, 

které jsou „kondenzovány“ do větných členů.  

 

Kondenzační prostředky se také zařazují mezi prostředky koherentní. 

Kondenzátory zvyšují koherenci textu: kondenzované větné členy jsou 

vsazeny do větných schémat těsněji než vedlejší věty do schémat 

souvětných. 

 

Podle autora článku „O polopredikativních konstrukcích z hlediska 

dvojzákladové transformace a komplexní kondenzace“ O. Uličného se 

polopredikativní konstrukce chápe jako jeden z prostředků komplexní 

kondenzace (též kondenzace druhého sdělení), a to jako prostředek 

nejdůležitější a nejfrekventovanější. Kondenzace se může dosáhnout i jinými 

prostředky než slovnědruhovou nebo syntagmatickou „potlačenou 

verbálností“. Jde především o různé typy slovesných a dějových substantiv, 

u kterých hlavním slovnědruhovým rysem je substantivnost, proto se u nich 

polopredikativní vztah nepovažuje za prokazatelný. Částečné překrývání 

komplexní kondenzace a polopredikativnosti je nutno hledat v termínech 

kondenz(át)or a polopredikativní konstrukce. Mezi pojmy kondenzor a 

polopredikativní konstrukce není vztah morfologického prostředku a jeho 

syntaktického využití.  

 

Vedle morfologických kondenzorů nacházíme kondenzory též 

v doplňku a v apozici; jde o kondenzory syntaktické. „Oba typy mohou být 

v textu neutralizovány, a to morfologické kondenzory syntaktickou 

distribucí, syntaktické pak takovou distribucí lexikálních významů ve 
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výpovědi, která znemožňuje substituční vztah větného členu k plné 

predikaci“ (O. Uličný, 1969, s. 147).   

 

Syntaktická kondenzace je významným prostředkem, který nám 

umožňuje vyjadřovat se ekonomičtěji, stručněji. Jde však o jev, jenž 

předpokládá u mluvčího poměrně vysoké intelektuální a vyjadřovací 

schopnosti.  

 

 

 

1.1. Kondenzát, kondenzátor, dekondenzace 

 

 

Transformace ve větný člen se označuje jako kondenzace, její 

výsledek můžeme nazvat kondenzát. Pro větněčlenské schéma, podle něhož 

se kondenzace uskutečňuje, lze užít termín kondenzátor. Musím však 

dodat, že jsou případy, kdy výsledek kondenzace může být kondenzát, ale 

také nemusí. S takovými případy se můžeme setkat např. u dějových 

podstatných jmen. 

 

Obrácený slovotvorný proces, při kterém se kondenzát rozpouští ve 

větu, se nazývá dekondenzace. Při kondenzaci dochází k určitému ochuzení 

vyjadřované/vyslovované informace: některé její složky zůstávají 

nevyjádřeny, jsou v kondenzátu jen implikovány5. 

 

                                                 
 
5 Encyklopedický slovník češtiny, s. 221-222 
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Větné schéma může být často kondenzováno několikerým způsobem a 

také dekondenzace může být provedena různými větnými schématy, 

vstupujícími do konkurence. Proto je třeba v rámci množiny kondenzačních 

konkurentů rozlišovat dvě podmnožiny: složenou z kondenzačních 

prostředků a z nekondenzovaných schémat6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
6 Příruční mluvnice češtiny, Brno 2001, s. 753 
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                Kapitola II 

Kondenzační prostředky 

 

 

„Syntaktické kondenzační konkurenty vznikají na základě dvou 

principů: principu morfologického a slovotvorného (částečná ztráta 

slovesných kategorií, postupné nabývání významů jmenných až po změnu 

slovnědruhové platnosti) a principu syntaktického (postavení určitého členu 

do takové syntaktické pozice, ve které se uplatňuje vztah nevětné predikace) 

(E. Hošnová, 1993-94, s. 197). 

 

Výsledkem prvního principu je infinitivní konstrukce. Mluvíme o 

všech případech užití infinitivu mimo jeho pozice v přísudku (tzv. přísudek 

slovesný složený, který se skládá z určitého tvaru slovesa modálního nebo 

fázového a infinitivu slovesa plnovýznamového). Z neurčitých tvarů 

slovesných mohou dále plnit funkci kondenzátoru příčestí trpná a 

přechodníky. 

 

Podle slovnědruhové povahy kondenzátorů v češtině lze rozeznávat 

kondenzační konkurenty přechodníkové, participiální a infinitivní, a dále 

substantivní a adjektivní a nakonec adverbiální. Ve všech je ukryta 

predikace, umožňující rozvést kondenzátory do schématu věty vedlejší. 

Predikační síla není u všech kondenzátorů stejná: větší je u konstrukcí 

s neurčitými tvary slovesnými, menší u dějových substantiv a adjektiv, 

nejmenší u dějových adverbií. Pak se mluví o tzv. jmenných predikátech 
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nevětné povahy, mezi které  můžeme zařadit volný přístavek, přívlastek a 

doplněk.  

 

Co se týče ruštiny, mezi syntaktické kondenzátory mimo 

přechodníkové, participiální a infinitivní konkurenty se nejčastěji zařazují 

prostředky vzniklé na základě transformace čtyř druhů7:  

 

1) sloveso → podstatné jméno 

2) přídavné jméno → podstatné jméno 

3) přídavné jméno → příslovce  

4) podstatné jméno → přídavné jméno  

 

 

 

        2.1. Podstatná jména slovesná a dějová 

 

 

Podstatná jména slovesná jsou ta, která jsou odvozená od sloves 

pomocí –(n)í, -(t)í. Mohou stále vyjadřovat vidové protiklady a zachovávají 

si i slovesnou valenci. Pozornost, jež jim byla věnována ve starších 

mluvnicích, nasvědčuje tomu, že šlo o prostředek velmi důležitý. Již J. 

Gebauer ve své „Příruční mluvnici jazyka českého“ (1904, s. 401) podstatná 

jména slovesná charakterizuje jako výrazy, které „vyslovují děj ve způsobu 

jména podstatného“. Jsou zastoupena i v námi analýzovaných příkladech. 

                                                 
 
7 D. R.  Šarafutdinov: Osobennosti predstavljenija substantivnih sintaksičeskih derivatov v tolkovih slovarjah 
sovremennogo russkogo jazyka. In: Izvestja Uralskogo gosudarstvennogo universiteta, 2002. s. 228-238   
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„No prosím …,“ a pokračoval [Berlioz] v hovoru, přerušeném pitím 

oranžády (M. Bulgakov). 

Už prosté srovnání textů může vyvolat údiv (M. Bulgakov). 

Ženění už pustil z hlavy, sní o statku (V. Šklovskij). 

 

Jako kondenzátory je nacházíme ve všech větněčlenských funkcích. 

Čím je text intelektualizovanější, tím víc podstatných jmen slovesných tam 

můžeme nalézt.  

 

Při stavbě textu nesmíme zapomínat na to, že substantivní 

kondenzátory vyžadují od adresátů větší nároky při vnímání textu. Neměly 

by se při kondenzaci přestupovat jisté hranice, hlavně bychom se měli 

vyvarovat vytváření dlouhých řetězců podstatných jmen slovesných.  

 

Substantivní kondenzace se nejvíce vyskytují v textech odborných a 

právně – administrativních. 

 

Slovesná a dějová podstatná jména jak v ruštině, tak i v češtině 

neimplikují závazně subjekt děje. Slovesná substantiva mohou být zbavena 

jakékoliv sémantiky dějovosti a mohou označovat předmět, který je 

produktem nějaké činnosti. 

 

Již v prvním období své tvorby nepíše Čechov obyčejné povídky ze života; 

nalézá a zobrazuje v životě vše příznačné a typické (V. Šklovskij). 
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 Existuje rovněž plynulý přechod mezi slovesnými substantivy a 

dějovými jmény, ze kterých mnohá nemají z hlediska současného jazyka ani 

systémový vztah k některému slovesu, např. substantivum úspěch. U nich je 

pak implikovatelnost nevětné predikace spíš záležitostí lexikální než 

mluvnickou8.  

 

Termín dějové podstatné jméno zahrnuje v sobě to, co pod tím chápe 

tradiční gramatika, tj. jména dějů, nomina actionis, a jména vlastností. Jak 

poznamenal O. Jespersen9, většina dějových podstatných jmen se označuje 

takto jenom proto, že v gramatice slovo dějství se používá jako obecné 

označení pro vše, co má v sobě slovesný základ. 

 

Pojetí podstatných dějových jmen jako kondenzačních prostředků má 

dávnou tradici. Už J. Kurilovič vysvětluje pojem syntaktické derivace na 

příkladu abstraktních podstatných jmen s významem vlastnosti, odvozených 

od odpovídajících jim přídavných jmen, které hrají roli predikátu: podstatná 

jména abstraktní jako by shrnují celou větu, opíraje se přitom na její 

predikát.   

 

Do pohledu vpustil [Woland] úlek a dodal …(M. Bulgakov). 

 

K četbě Vaší prózy [Polonského J.]  jsem [Čechov A. P.]  přistupoval 

s jistotou, nebo spíše s důvěrou, to je správnější (V. Šklovskij). 

                                                 
 
8 V. Hrabě, 1964, s. 35 
9 Filosofija gramatiky, Moskva 1958 
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Čechovův způsob líčení a stavba jeho věty mají svůj počátek u Puškina a 

Lermontova (V. Šklovskij).  

 

V ruštině lze podstatná jména slovesná nebo dějová pokládat za 

polovětné útvary tehdy, pokud jsou připojeny volně, kdežto při připojení 

těsném se jim pouze blíží10. 

 

Užívání tzv. nominálních vazeb, tj. vazeb s podstatnými jmény, je pro 

ruský odborný text typické, příznačné. Ve většině českých překladů ruskému 

dějovému podstatnému jménu nejčastěji odpovídá vedlejší věta. Někdy však 

bývají takové případy, kdy se nominální vazba musí zachovat. Vznikají pak 

překlady, které by v originálním českém textu byly vyjádřeny 

pravděpodobně jinak, např. určitým slovesem. To ovšem neznamená, že by 

jmenné konstrukce v českém slohu neexistovaly11.  

 

 

 

        2.2.  Přídavná jména slovesná 

 

 

Přídavná jména slovesná „označují činnost osoby nebo věci jako její 

právě probíhající nebo trvací vlastnost“ (M. Dokulil, 1962, s. 58). Jsou 

tvořena pouze novou tvaroslovnou charakteristikou (příčestí a přechodníky 

se adjektivizují, tj. získávají koncovky přídavných jmen). I když po stránce 

                                                 
 
10 J. Bauer, R. Mrázek, S. Žaža, Praha 1960, s. 318 
11 C. Bosák, Praha 1953, s. 229-231. 
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formálně morfologické příčestí a přechodníky přešly k přídavným jménům 

(skloňují se jako přídavná jména složená), uchovávají vidové rozdíly a mají i 

schopnost slovesné valence, např. Bauer, J., Mrázek, R., Žaža, S. (1960): 

Příruční mluvnice ruštiny 2, Skladba. Praha 

 

pastevec, hrající na píšťalku; Nastasja, oblečená do normálních šatů (V. 

Šklovskij). 

 

Slovesná přídavná jména utvořená z participia přítomného si také 

zachovávají velkou míru dějovosti; důležité je hlavně to, že mají relativní 

časovou platnost, tj. vyjadřují děj současný s dějem přísudkovým. Jsou-li 

holá nebo málo rozvitá, spojují se s podstatnými jmény jako jiné adjektivní 

přívlastky shodné, to znamená, že stojí v antepozici před substantivem, např. 

 

Vstal a stiskl [Woland] ohromenému šéfredaktorovi ruku s následujícími 

slovy… (M. Bulgakov). 

 

Jestliže jsou bohatě rozvité, bývají po substantivu postponovány, 

např.: 

 

Spočinul [Woland] očima na horních patrech, okenními skly oslnivě 

odrážejících znetvořené slunce… (M. Bulgakov)  

 

V ruštině se konstrukcím se slovesnými přídavnými jmény říká 

„pričastnyje oboroty“ (obraty s příčestími); vyjadřují vedlejší děj, který se 

přitom chápe jako vlastnost jeho činitele nebo nositele. Proto mají ve větě 

platnost přívlastku, někdy také doplňku. „Oboroty“ se liší stručností, 
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nejednou nahrazují vedlejší věty přívlastkové, uvozené vztažným adjektivem 

který.  

 

Konstrukce založené na přídavném jménu slovesném mohou v ruštině  

mít dvojí slovosledné postavení vzhledem k určovanému substantivu: buď 

stojí za ním a jsou připojeny volně, nebo stojí před ním a bývají tak 

připojeny těsně, ale někdy i volně. Pro ruštinu je charakteristický druhý typ 

slovosledu (kdy jsou těsně připojená).  

 

        

 

        2.3.  Přídavná jména dějová 

 

 

Přídavná jména dějová vznikají odvozením ze sloves za pomocí 

jiných formantů než přídavná jména slovesná. „Označují příznak 

vyplývajícího ze slovesného děje a mají statický, stabilní charakter. Tyto 

výrazy vesměs ztratily schopnost slovesné valence, a proto se z hlediska 

možnosti fungovat jako kondenzátory uplatňují pouze okrajově, možnost 

nahradit je jinými, dekondenzačními konkurenty, je pouze potenciální“ (E. 

Hošnová, 1993-94, s. 198). 

 

Konstrukce s dějovými přídavnými jmény se blíží svou sdělnou 

hodnotou vedlejším větám a také je mohou zastupovat. Jazykový projev 

zhušťují, protože jsou přímo začleněny do stavby věty, a proto se právem 

označují za prostředky syntaktické kondenzace. 
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V ruštině se rozvité větné členy, jejichž základem jsou dějová 

přídavná jména, nevyskytují často; především se objevují v odborné 

literatuře. 

 

        

       2.4. Příčestí 

 

 

„Podle většiny definic participium je tvar tvořený od sloves a mající 

některé vlastnosti společné se slovesy (zvl. dědí valenci, má vid, je citlivý 

vůči slovesnému rodu). Jiné vlastnosti má naopak společné s adjektivy (zvl. 

vyjadřuje jmenný rod a v jeho rámci i životnost jako výraz shody)“ 

(Encyklopedický slovník češtiny, s. 311). Vzhledem k tomu, že participium 

je neurčitým tvarem slovesným, stává se součástí slovesných tvarů, či 

funguje jako adjektivum.  

 

Participiální  kondenzační prostředky mají knižní charakter, hlavně 

pokud si příčestí trpné zachovává svůj jmenný tvar. V dnešní spisovné 

češtině, zejména v její mluvené variantě, však jmenná forma příčestí 

ustupuje formě adjektivizované stále více. V psaných textech konkuruje  

 participiálním vazbám konstrukce přechodníkové, v nichž je slovesný děj 

pojat pasivně. Stejně jako u přechodníkové konstrukce, též u participiální 

konkurenty mohou implikovat různé vztahy, pro které je třeba si při 

dekondenzaci zvolit různé explicitní spojovací prostředky.  
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Ve své práci V. Hrabě ukazuje na rozdíl mezi příčestími a participii, 

který spočívá v tom, že „zatímco participia vystupují pouze ve funkci 

atributivní a polovětné, příčestí vedle tohoto užití plní také funkci větného 

přísudku, jako tvar rovnocenný finitnímu slovesu trpně – zvratnému“ (V. 

Hrabě, 1964, s. 53). 

 

Příčestí lze ve srovnání s infinitivem a přechodníkem charakterizovat 

jako tvary neúplně adjektivizované. Formální a funkční shody příčestí 

s adjektivy jsou očividné. „Participia a příčestí se mohou vztahovat 

k subjektu jako k členu, který je jim bezprostředně mluvnicky nadřazen, a 

neliší se v tomto ohledu od predikativně užitých přídavných jmen“ (V. 

Hrabě, 1964, s. 52-53). Existuje ale ještě něco, co odlišuje příčestí od 

přídavných jmen jsou to jejich některé slovesné mluvnické významy, 

zejména časové. Proto příčestí může vyjádřit kondenzaci i v takové pozici, 

v které adjektivum tvoří s určovaným substantivem běžné spojení 

determinační.  
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                  Kapitola III  

Přechodníkové konstrukce  

 

 

3.1. Přechodníky v češtině 

 

Přechodníkové vazby vyjadřují vedlejší děj, který je závislý na ději 

hlavním a který jej blíže určuje. Vedlejší děj se přitom chápe jako 

příslovečná okolnost děje hlavního. Do věty se začleňuje ve funkci doplňku, 

protože vyjadřovaný děj je vždy i činitelem přísudkového děje (vztah 

k podmětu se vyjadřuje i formálně shodou). 

 

… poulil [Bezprizorný] na něj nepokojné zelené oči a občas ještě škytl, 

proklínaje šeptem broskvovou břečku (M. Bulgakov ).   

„Vidíš tamhlety keře?“ zeptal se stařec, ukazuje stranou (V. Šklovskij). 

 

„Slovesný charakter přechodníků je dán jejich pragmatičností, 

lexikálně sémantickou totožností s VF, totožností valenčního potenciálu 

s VF, kategorií vidu, kategorií slovesného rodu – nemá však formu 

reflexivní, … a chováním zvratného elementu u reflexivních sloves“ (E. 

Dvořák, 1978, 57). 

 

Přechodník nevyjadřuje kategorii osoby – jen zprostředkovaně 

reflektuje poukaz na původce / nositele děje nebo vlastnosti.  
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České přechodníky sloves vidu dokonavého nemají téměř nikdy 

význam rezultátu, stavu vzniklého z děje minulého. Vyjadřují obvykle 

slovesný děj, který je výrazně určen co do času jako ukončený děj 

předcházející. Pouze přechodníky trpné mohou v češtině označovat stav 

vzniklý z děje minulého. Častěji se ale v této funkci vyskytují doplňkové 

vazby s pouhým příčestím trpným. Proto musíme ruské vazby 

s rezultativním významem překládat doplňkovými nebo příslovečnými 

vazbami.  

 

Přechodníková konstrukce má všechny charakteristické rysy doplňku, 

avšak její syntaktická platnost není těmito rysy dostatečně vymezena: 

přechodníková konstrukce je totiž přechodným útvarem mezi větným 

členem a větou – polovětnou (polopredikativní) konstrukcí. Blíží se větě 

svým věcným obsahem, tj. množstvím informace. To je umožněno tím, že si 

přechodník zachovává slovnědruhový charakter slovesa – nejen stejný 

lexikální význam jako VF, ale i stejnou schopnost rozvíjení, stejný valenční 

potenciál, ale s tím rozdílem, že levá valence je zablokována požadavkem 

stejnopodmětnosti. Přechodníkové konstrukce nemají mluvnickou povahu 

věty, proto nemohou stát samostatně.  

 

Základním stylovým příznakem přechodníků je jejich knižnost, tj. 

omezení jejich užívání v podstatě jen na psanou formu jazykových projevů, 

jistou mírou i na mluvené, avšak předem zpravidla připravené (čtené) 

projevy. 
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3.1.1. Ústup přechodníkových konstrukcí 

 

Přechodníkové konstrukce jsou v češtině prostředkem ustupujícím. 

Podle E. Dvořáka12 ústup v nové češtině má své kořeny již ve vývoji češtiny 

starší. Funkční sféra aktivních participií se dost zúžila na počátku 

historického období postupným omezením jejich užívání na funkci 

okolnostního určení v stejnopodmětných konstrukcích. V této funkci 

přechodníkové konstrukce mají značnou nevýhodu ve srovnání 

s konkurenčním prostředkem – VF, a to kvůli svému neslovesnému 

charakteru.13 S postupujícím začleňováním přechodníkových konstrukcí do 

přísudkové části věty dochází k jejich adverbializaci a ústupu kongruence, 

takže v 16. století se užívalo tvarů přechodníkových konstrukcí v mluveném 

projevu bez ohledu na číslo a jmenný rod. (E. Dvořák 1970, 89n., 90.). 

Naproti tomu vyšší literatura užívá kongruentních přechodníkových 

konstrukcí jako účinného prostředku kondenzačního. 

 

Tím se dále prohlubuje rozdíl mezi přechodníkovými konstrukcemi ve 

spisovném jazyce, zejména v projevech vyššího stylu, a v běžně mluveném 

jazyce, kde ostatně přechodníkové konstrukce nikdy nebyly tak časté jako 

v jazyce psaném. Jsou totiž charakteristickým prostředkem složitější a 

sevřenější stavby věty. Postupně se přechodníkové konstrukce staly 

prostředkem příznakově knižním.  

 

                                                 
 
12 Přechodníkové konstrukce v nové češtině, Praha 1978, s. 95. 
13 Nevyjadřují kategorií způsobu a osoby, jen zčásti kategorií času. 
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„Zánik přechodníků by znamenal ochuzení spisovné češtiny. Můžeme 

se bez nich obejít, ale pro toho, kdo jich dovede opravdu dobře užít, jsou 

prospěšným a bezpečným prostředkem vyjadřovacím“ (E. Dvořák, 1970, s. 

95).  

Žádný z prostředků není s přechodníkovými konstrukcemi ani plně 

funkčně synonymní, ani totožný z hlediska syntaktické platnosti. Můžeme 

přechodníkové konstrukce transformovat do věty14 a kromě toho má VF 

některé mluvnické významy navíc. Jen v některých případech je lze 

substituovat jinými polovětnými konstrukcemi a větnými členy. 

 

 

3.1.2. Ustrnulé přechodníky 

 

Ustrnulými (absolutními) přechodníky se nazývají přechodníkové 

tvary, mající oslabený slovesný charakter. Na rozdíl od přechodníkových 

konstrukcí není jejich užití omezeno na případy stejnopodmětnosti. 

V spisovné češtině došlo i k zániku kongruence (vyjadřování jmenných 

kategorií).   

 

Emil Dvořák15 dělí přechodníkové konstrukce na synsémantické 

syntagmatické, které nemohou stát bez rozvíjejících výrazů, a na 

autosémantické syntagmatické, které ztratily schopnost rozvíjení. Toto 

třídění se zčásti překrývá s tříděním podle původce děje, totiž na ustrnulé 

přechodníky vzniklé ustrnutím konstrukcí deagentních a na ustrnulé 

                                                 
 
14 Liší se ale jak od vět koordinovaných (těsnějším sepětím, determinačním vztahem k VF i k subjektu), tak od 
vět závislých (vyjadřují sémantický vztah jen implicitně, determinují i subjekt). 
15 Přechodníkové konstrukce v nové češtině, 1978, s. 121. 
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přechodníky vzniklé z přechodníkových konstrukcí stejnopodmětných: 

všechny ustrnulé přechodníky synsémantické patří do první skupiny, 

autosémantických ustrnulých přechodníků se užívá v případech, kdy by při 

dějovém pojetí šlo o stejnopodmětnost. 

  

 Ustrnulé přechodníky stojí na periférii tří až čtyř slovních druhů: 

jejich slovesný charakter byl různou mírou oslaben, případně jej ztrácejí 

úplně a přecházejí k jiným slovním druhům – příslovcím, předložkám, 

někdy i spojkám. Proto se projevují v hodnocení jejich slovnědruhové 

platnosti rozdíly. 

  

 

3.2. Přechodníky v ruštině 

  

Přechodníky v ruštině, stejně jako v češtině, slouží především 

k vyjádření průvodních dějových okolností, které se vztahují k témuž 

podmětu jako děj hlavní. Slovesný děj přechodníku je jasně označen jako děj 

vedlejší, související vždy s dějem přísudkového jádra, neboť jej blíže určuje 

nebo vysvětluje. 

 

Nápadnou zvláštností ruských přechodníků na rozdíl od českých je 

jejich neohebnost. Zatímco české přechodníky se shodují v čísle a částečně i 

v rodě s podmětem, k němuž náleží, a mají tři tvary, ruské přechodníky 

nevyjadřují morfologicky svůj vztah k podmětu a mají pouze jeden tvar. 

Přesto není obtížné v ruštině určit podmět, k němuž se přechodníková vazba 

vztahuje ani v těch případech, kdy se vazba octne v složitém souvětí mezi 
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dvěma větami s různými podměty. Děj přechodníku vždy souvisí se hlavním 

dějem především v čase. 

 

Příklad: 

 

И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего     

Иисуса, которого на самом деле не было в живых  (M. Bulgakov). 

 

 

Současně se někdy více nebo méně zřetelně uplatňují vztahy jiné. 

Obsah přechodníkové vazby může být spjat s obsahem hlavního děje také 

tím, že ukazuje na způsob, jímž probíhá, nebo na jeho účel, příčinu, 

podmínku atd. 

 

Но это, увы, было, и на длинный, сквозь которого видно, гражданин, 

не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо (M. Bulgakov). 

 

- Бывал, бывал и не раз! - вскричал он [Воланд], смеясь, но не сводя 

несмеющегося взгляда с поэта ... (M. Bulgakov). 

 

Přechodník se v ruské odborné literatuře chápe jako  slovesná forma, 

mající formy vidu a slovesný rod, ponechávající si slovesnou vazbu, 

vystupující v kombinaci jen s tzv. slovesnými slovy16 a označující slovesný 

příznak nebo předmět, jako schránku slovesného příznaku. Protože se 

                                                 
 
16 Termín slovesné slovo poprvé zavedl do jazyka akademik F. F. Fortunatov, který tak nazval slova označující 
slovesné příznaky, tj. příznaky, které se mění časově; jinými slovy děj a stav anebo věci, jako jakési schránky na 
takové příznaky. K slovesným slovům patří: 1) všechna slovesa, 2) substantiva označující děj a stav atd.  
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vztahuje k slovesnému slovu a označuje děj nebo stav téže osoby, která je 

subjektem děje nebo stavu, označeného tímto slovesným slovem, přechodník 

se vztahuje k substantivu, s kterým je toto slovesné slovo spojeno. 

 

V procesu studia přechodníků se musíme naučit sémanticko – 

gramatické specifiku přechodníku jako zvláštní formy slovesa, označující 

pomocné dějství, a vyčlenit 2 druhy přechodníků ( přechodník dokonavý a 

nedokonavý) a také si musíme ujasnit zvláštnost jejich utvoření. Myslím si, 

že bychom měli prakticky ovládat přechodník, tj. umět ho použít ve vlastní 

ústní a písemné řeči. Ještě jednou musím připomenout, že přechodníky jsou 

převážně znakem knižního stylu a málo se užívají v běžně mluvené řeči.  

 

Neměnící se slovesná forma, která označuje dodatečný děj a která se 

vyskytuje ve větě jako příslovečné určení, se nazývá přechodníkem.  

 

Co se týče mě, pokládám přechodník za nejjednodušší v užití. Ale je 

to jenom můj osobní názor, protože odborná literatura tvrdí pravý opak a 

nachází „záludnost“ v přechodníkových konstrukcích.  

 

V ruštině se přechodníku říká „dejepričastije“ a v tomto termínu je 

nám povědomá druhá část slova – „pričastije“; ale co znamená ta první?  

Když se obrátíme na slovníky, dozvíme se, že termín „dejepričastije“ vznikl 

v 17. st. a skládá se ze dvou částí (děje + pričastije). Vysvětlit ho můžeme 

jako něco, co se podílí nebo se účastní na ději. Ve skutečnosti tahle forma 

slovesa ve větě označuje dodatečný děj slovesa a z hlediska gramatických 

příznaků se tato forma podobá příslovcím, poněvadž se také nemění. Proto 

v některých mluvnicích se přechodníku říká deverbativní příslovce. 
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Stejně jako příčestí, se i přechodníky tradičně chápou jako  zvláštní 

slovesná forma, která spojuje příznaky slovesa a příslovce, tj. označuje 

dějový příznak, který se vyznačuje neměnností. Tahle slovesná forma si 

ponechává slovesnou vazbu, slovesný vid, přimyká ke slovesu nebo příčestí 

a vystupuje ve větě ve funkci příslovečného určení. 

 

Přechodník, označující dodatečný děj a charakterizující jiný děj, se 

především užívá proto, aby jeden z dějů byl posunut do pozadí.  

 

Vztahy vyjadřované přechodníky jsou různorodé. Při použití 

přechodníků nesmíme zapomínat na to, ke které osobě se vztahuje děj 

označovaný přechodníkem a slovesem. V tomto smyslu existují značná 

omezení. Podmínkou pro užití přechodníku v ruštině je to, aby děj označený 

přechodníkem se uskutečňoval toutéž osobou, ke které patří děj vyjadřený 

slovesem – predikátem.   

 

Mnohé přechodníky ztrácejí částečně nebo úplně svůj dějový obsah a 

silně se přiklánějí k příslovcím. Bývají to většinou přechodníky tvořené od 

trvacích sloves nepřechodných, pokud ovšem nemají při sobě nějaké další 

určení. Též dokonavé přechodníky se mohou blížit příslovcím, pokud jsou 

osamoceny a označují stav, který vznikl z děje minulého. Celé 

přechodníkové vazby přecházejí k příslovcím jen tehdy, jestliže se z nich 

stanou ustálená rčení. 
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Ruské přechodníky se používají v řadě případů i tam, kde čeština dá 

ještě přednost rozvinutým spojením souřadným nebo podřadným, a tam, kde 

v češtině již se užívají spíše konstrukce doplňkové nebo příslovečné.   

 

Přechodníky v ruštině se vyskytují ve všech vrstvách jazyka, méně 

v mluvené ruštině, daleko více v její psané formě. Je to přirozené, poněvadž 

písemné vyjadřování používá častěji těsných spojení a složité větné stavby, 

zatímco hovorová řeč si libuje ve spojeních volných a v jednoduché stavbě 

vět. V rámci psaného jazyka je zas rozdíl mezi jazykem umělecké prózy a 

jazykem odborné literatury, kde je přechodník využit ještě rozmanitěji.            
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                  Kapitola IV  

Jmenné predikáty nevětné povahy 

 

 

K jmenným predikátům nevětné povahy se řadí příslovečné 

konstrukce, a tzv. doplněk po slovesech plnovýznamových, které se také 

pokládají za prostředky syntaktické kondenzace. Nevětné jmenné predikáty 

bývají nejčastěji vyjádřeny podstatnými nebo přídavnými jmény.   

 

Podle E. Hošnové vztah predikace se může realizovat i mezi výrazy 

povahy neslovesné, které nemají větněčlenskou povahu podmětu a přísudku. 

Jde o typ predikace nevětotvorné, syntagmatické. Tento vztah druhotné, 

skryté predikaci ztrácí aktualizační charakter, vyjadřovaný kategoriemi času 

a modu. Tyto neslovesné výrazy, u nichž se vztah druhotné predikace 

uplatňuje, mají větněčlenskou povahu atributu verbálního, přívlastku 

volného a ještě se tu dá mluvit o vztahu apozice. 

 

 

4.1. Přístavek 

 

Přístavek bývá vyjádřen substantivem a tvoří tak přirozené jádro 

nevětných predikátů jmenných. „Podstatnou složkou funkce volného 

přístavku je, jak uvádí V. Mathesius, vztah široké totožnosti mezi výrazy 

apozitivně spojenými. Z toho též vyplývá, že nejvýraznějším představitelem 

volného přístavkového vztahu je nesplývavé spojení dvou substantiv 

stojících ve shodném pádě“ (V. Hrabě, 1964, s. 59). 
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Apozičním vztahem bývají spjaty dva výrazy, které označují 

v podstatě tutéž skutečnost (osobu, jev, událost). Ale málokdy jsou plně 

synonymní, zpravidla jen jeden významově širší (obecnější) než druhý. To 

vytváří předpoklady k tomu, aby se navzájem sémanticky determinovaly; 

jeden druhý významově zpřesňuje, specifikuje, konkretizuje, zužuje nebo 

naopak rozšiřuje, vysvětluje apod; důsledkem toho je to, že se výrazy 

v apozičním vztahu, je-li to možné, navzájem přizpůsobují i tvarově. 

         

Pastevec, hrající na píšťalku, hubený a otrhaný stařec, se dal s lovcem do 

řeči (V. Šklovskij). 

 

Přepůvabná Vanda, neboli jak říkala její legitimace, počestná občanka 

Nastasja Kanavkinová, octla se po propuštění z nemocnice v situaci, v jaké 

se neoctla dosud nikdy: bez přístřeší a bez kopejky (V. Šklovskij). 

 

Apozičním vztahem mohou být spojeny různé výrazy. Většinou však 

jsou to výrazy stejného druhu. U výrazů nevětných převládá spojení 

substantivní, řidší je apoziční spojení adjektivní. Z hlediska větněčlenské 

platnosti apoziční skupiny s nevětnými výrazy by bylo nejlépe je nazývat 

větnými členy komplexními, a to podle členské funkce základového 

komponentu spojení.   

 

 V ruštině se apozici říká substantivní doplnění, které slouží 

k zpřesnění řídícího slova, jež je také vyjádřené substantivem. Obvykle se 

apozice shoduje s řídícím  slovem v pádě, a je-li to možné, v rodě a čísle.  
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Přístavek volný stojí za řídícím slovem a ve výslovnosti se od něj 

odděluje pauzou. K řídícímu členu může být připojen buď beze spojky, 

anebo různými spojovacími výrazy. 

 

Za základní znaky, svědčící o polopredikativnosti přístavku volného, 

se podle E. Hošnové17 považují: 

 

• souřadnost volného přístavku a určovaného členu, umožňující 

zpravidla jejich vzájemnou reverzibilitu, popř. vynechání jednoho členu bez 

ztráty gramatické správnosti 

• nesplývavé připojení apozice a určovaného členu, které je 

v mluveném projevu naznačeno pauzou, v psaném interpunkcí 

• možnost zařazení adverbiálních výrazů do některých apozičních 

konstrukcí, naznačujících časovou aktuálnost apozice vzhledem k hlavní 

větné predikaci. 

 

 

 

        4.2. Volný přívlastek 

 

Přívlastek volný přináší do významu podstatného jména buď takovou 

informaci, která je už obsažena ve významu podstatného jména, nebo 

nějakou doplňující informaci o tom, co je pojmenováno substantivem. Volný 

přívlastek lze vynechat beze změny významu věty. Protože přívlastky volné 

nejsou relativní z hlediska pojmenování toho, co má mluvčí na mysli, mohou 

                                                 
 
17 K vývoji české syntaxe, Praha 1994, s. 62 
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mezi obsahem přívlastkové věty a obsahem věty řídící pronikat různé 

sémantické vztahy, např. příčinný, nebo tzv. přípustkový. Podle V. Hraběte 

volný přívlastek (jimž rozumí přívlastek nesplývavě připojený) je nevětný 

přísudek, vyjadřující příznak určovaného substantiva; přitom s ním není ve 

vztahu široké totožností ani nemá příslovečný význam.18  

 

Volné přívlastky jak v češtině, tak v ruštině mohou nabývat významu 

vysvětlujícího, který je sbližuje s přístavky.  

 

Podle V. Hraběte přívlastky lze řadit  do kategorie kondenzace 

druhého sdělení. V ruštině sem patří prepozitivně kladené přívlastky, „které 

obmykají spolu s určovaným substantivem rozvíjející výrazy. Syntaktický 

prostředek obmykání je přívlastků funkčně synonymní s nesplývavým 

připojením, což znamená, že takto kladený přívlastek může zužovat 

pojmový rozsah určovaného substantiva, leč nemusí“ (V. Hrabě, 1964, s. 

74).   

 

 

Příklady volných přívlastků: 

 

Vtom zpozoroval, jak mu [Berliozovi] před očima houstne rozžhavený 

vzduch a z něho se vynořuje muž podivného vzezření, jakoby utkaný ze 

vzdušných par (M. Bulgakov) 

Ježíš v jeho [Bezprizorného] podání byl sice dokonale živý, Ježíš, který kdysi 

žil, jenomže ovšem obdařený všemi zápornými rysy (M. Bulgakov). 

                                                 
 
18 Polovětné vazby a kondenzace „druhého sdělení“ v ruštině a češtině. Praha 1964, s. 72. 
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Hlavním usvědčujícím důkazem je švédská zápalka, v té době velmi vzácná 

(V. Šklovskij). 

 

 

 

        4.3. Doplněk 

 

„Doplněk je větný člen, který vytváří spolu s podmětem/ předmětem a 

predikátem komplexní tříčlenné syntagma, ve kterém jsou realizovány tři 

sémantické vztahy: vztah větné predikace mezi podmětem a přísudkem věty, 

vztah nevětné predikace mezi podmětem a doplňkem a vztah determinační 

mezi přísudkem a doplňkem“ (E. Hošnová, 1994, s. 66). 

 

V ruské syntaktické tradici neexistuje přesný pojem, který by 

odpovídal českému pojmu „doplněk“. Mnozí lingvisté ani nepokládají 

doplněk za samostatný větný člen a uvažují o něm jako o jmenné části 

přísudku. Ti lingvisté, kteří označují doplněk za samostatný větný člen, 

většinou používají nejrůznější složité termíny, jako jsou např. predikativní 

atribut, přísudkový předmět, přísudkový determinant, druhý přísudek atd. 

Mezi jiné jednoslovné termíny mimo duplexiv19 se užívá ještě další termín, 

tzv. „priskazujemoe“ (tj. něco, co je při přísudku). S hlediska sémantiky 

doplněk anebo duplexiv označuje příznak subjektu nebo objektu, který je 

aktuální v době realizace obsahu predikátu.  

 

                                                 
 
19  V ruštině termín duplexiv je nevíce použivaný termín pro označení tohoto pojmu 
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Po stránce významové vyjadřuje doplněk vlastnost podmětu nebo 

předmětu, která se projevuje během děje (stavu, okolnosti). Doplněk se tedy 

blíží jednak přívlastku – určuje (determinuje) podstatné jméno, a jednak 

zároveň predikátu – přisuzuje. Proto se někdy nazývá predikativní 

přívlastek. 

 

Rozlišujeme volný doplněk a těsný doplněk. Zásadním rozdílem mezi 

nimi je v tom, že těsný determinační vztah doplňku k přísudku je u dopňku 

volného uvolněn. Podle V. Hraběte vztah těsného doplňku k tranzitnímu 

členu je normální těsnou determinací. Proto je tak silně omezena možnost 

spojovat slovesa s přídavnými jmény v těsných doplňkových vazbách. 

„Volný doplněk již nemusí zužovat pojmový rozsah tranzitního členu“ (V. 

Hrabě, 1964, s. 79).  
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      Kapitola V 

Analýza uměleckých textů a jejich překladů z hlediska 

kondenzačních   prostředků 

 

 

Pro praktickou část své diplomové práci jsem si zvolila analýzu textů 

dvou odlišných ruských autorů, M. Bulgakova a V. Šklovského. Abych měla 

možnost zkoumat otázku kondenzace z různých hledisek, zvolila jsem text 

umělecký a text odborný.  

 

Michail Bulgakov je jeden z nevýznamnějších spisovatelů, patřících 

mezi spisovatele meziválečné prózy (podrobněji viz. příloha č. 3). 

Soustředila jsem se na románu Mistr a Markétka (podrobněji viz. příloha č. 

4), na jeho první a druhou kapitolu.  

 

Viktor Šklovskij byl literární vědec, spisovatel a filmový kritik 

(podrobněji viz. příloha č. 3). K rozboru jsem zvolila Poznámky o próze 

ruských klasiků (viz. příloha č. 4), přesněji kapitoly o A. P. Čechovovi a 

N.V. Gogolovi. 

 

Co se týče překladů těchto děl do češtiny, nalezla jsem 2 překlady 

románu M. Bulgakova: jeden pochází z  r. 1960 (překladatelkou je Alena 

Morávková) (viz. příloha č. 5), druhý z  r. 2005 (byl přeložen Liborem 

Dvořákem) (viz. příloha č. 5). Záměrně jsem si vyhledala 2 překlady, mezi 

nimiž je časový rozdíl, abych mohla sledovat možné změny ve výběru a užití  

kondenzačních prostředků.  
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V. Šklovskij byl do češtiny přeložen Jiřinou  Zumrovou r. 1958. (viz. 

příloha č. 5)  

 

         

5.1. Přechodníkové konstrukce v románu M. Bulgakova Mistr a        

Markétka a jeho překladu do češtiny 

 

Pozornost budu nejprve věnovat románu M. Bulgakova. 

 

 Nejdřív jsem vyhledala všechny výskyty přechodníků v ruském 

originále, seřadila jsem je podle jednotlivých typů (minulý a přítomný 

přechodník) a pak jsem provedla srovnání s překlady uvedeného románu do 

češtiny. Zaměřila jsem se jen na dvě kapitoly románu.  

 

V kapitolách bylo nalezeno 80 výskytů přechodníkových konstrukcí 

(35 přechodníků minulých a 45 přítomných). Na tomto základě byly udělány 

závěry v tabulkách č.1 a č. 2 v příloze č. 1, kde můžeme vidět, které 

prostředky volí spisovatelé jako zástupné za přechodníkové konstrukce, 

excerpované z ruského originálu.  

 

Podle výzkumu se ukázalo, že jak v starším překladu A. Morávkové 

z r. 1960, tak i v novějším překladu L. Dvořáka z r. 2005 se přechodníky 

prakticky vůbec nevyskytují. V starším překladu se přechodník nevyskytl 

ani jednou, v novějším se objevilo jen jedno jeho užití. Přechodníkové 

konstrukce v překladech jsou nejčastěji zastoupeny hlavními větami nebo 

větami vedlejšími. 
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Podle tabulek můžeme vidět, že L. Dvořák při nahrazování 

přechodníků přítomných víc užíval vedlejších vět přívlastkových (7 

případů), pak následují vedlejší věty časové (4 případy). Třikrát tu můžeme 

vidět užití podstatného jména dějového ve funkci příslovečného určení 

způsobu. Co se týče přechodníků minulých, také se tu objevuje nejvíce 

vedlejších vět časových (4 případy), dále následují přídavná jména slovesná 

ve funkci přívlastku.   

 

A. Morávková se při překladu přechodníků přítomných přikláněla 

více k přívlastkovým vedlejším větám (3 případy) a také třikrát užila 

podstatné jméno dějové ve funkci příslovečného určení způsobu. Minulé 

přechodníky byly nejvíce zastoupeny vedlejšími větámi časovými (5 

případů) a také tu můžeme vidět 5 případů výskytu příslovce  ve funkci 

příslovečného určení způsobu. 

  

Analýza, uvedená v tabulkách č. 3 a č. 4 ukazuje, že překladatelé 

většinou užívali různých prostředků, avšak málokdy se shodují. Jak ukazují 

tabulky, A. Morávková se velmi často přikláněla k použití hlavní věty při 

nahrazování ruských přechodníků minulých, kdežto u L. Dvořáka na těchto 

místech můžeme sledovat jeho tendešnci užívat podstatná jména dějová a 

slovesná. Také při překladu přechodníků přítomných L. Dvořák též víc 

užíval podstatná jména slovesná a dějová anebo vedlejší věty.  
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Přechodníky minulé: 

 

1. Попав в тень чуть зеленеющих лип, … - Sotva zapadli do 

stínu nesměle se rašících lip, … (vedlejší věta časová) – Jakmile 

oba spisovatelé dospěli  do stínu jemně se zelenajících lip, … 

(vedlejší věta časová) 

2. … когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось 

куда-то за Садовое кольцо ... - …, a kdy se slunce po tom, co 

rozžhavilo Moskvu, … (vedlejší věta časová) - …, kdy se slunce 

spalující Moskvu valilo v suchem kouřmu … (přídavné jméno 

slovesné ve funkci přívlastku)  

3. Напившись, литераторы немедленно начали икать, ... – 

Literáti se napili a hned začali škytat (hlavní věta) – Literáti se 

napili, okamžitě začali škytat, … (hlavní věta) 

4. Еще более побледнев, он вытаращил глаза ... – Zbledl ještě 

víc, vytřeštil oči … (hlavní věta) – Zesinal ještě víc, vytřeštil oči 

… (hlavní věta) 

5. ..., уставив на него свои бойкие зеленые глаза, ... - …, 

pozorně naslouchal a upíral na přítele bystré zelené oči … 

(hlavní věta) - …, poulil na něj nepokojné zelené oči (hlavní 

věta) 

6. И христиане, не выдумав ничего нового, ... – Když křesťané 

nevymysleli nic nového, … (vedlejší věta časová) – Křesťané tedy 

nevymysleli nic nového… (hlavní věta) 

7. Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую 

его икоту, задержав дыхание, ... – Bezprizorný se pokoušel 

zbavit vyčerpávající škytavky, zadržel dech, … (hlavní věta) – 
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Bezdomovec se pokusil mučivou škytavku potlačit a zadržel dech 

… (hlavní věta) 

8. - осведомился неизвестный, повернувшись вправо к 

Бездомному – vyzvídal neznámý a obrátil se vpravo k básníkovi 

(hlavní věta) - … otázal se neznámý a otočil se vpravo 

k Bezdomovcovi (hlavní věta) 

9. ..., почему-то воровски оглянувшись а приглушив свой 

низкий голос, сказал... - …, bůhvíproč se kradí rozhlédl kolem 

a pokračoval přidušeně (hlavní věta, příslovce ve funkci 

příslovečného určení způsobu) – zvolal nezvaný společník, 

kradmo se rozhlédl, ztlumil nízko posazený hlas a pokračoval 

… (hlavní věta) 

10. - чуть улыбнувшись испугу интуриста, ... - … přikývl 

Berlioz a pousmál se nelíčenému zděšení cizího turisty, … 

(hlavní věta) - …, pousmál se zděšení … (hlavní věta)  

11.  ... и спросил, даже привизгнув от любопытства... - … 

zeptal se, vlastně spíš zvědavě vypískl … (hlavní věta) - … a 

další otázku samou zvědavostí až vypískl … (hlavní věta) 

12.  ... Бездомный подумал, рассердившись ... – Bezprizorný si 

vztekle pomyslel … (příslovce ve funkci příslovečného určení 

způsobu) – Bezdomovec si nakvašeně pomyslel … (příslovce ve 

funkci příslovečného určení způsobu) 

13.  - заморгав, осведомился Бездомный – zeptal se Bezprizorný 

a zamrkal … (hlavní věta) – otázal se zaraženě mrkající 

Bezdomovec … (přídavné jméno slovesné ve funkci přívlastku)   

14.  - многозначительно подняв палец, пояснил заграничный 

чудак ... – … vysvětloval podivínský cizinec a významně vztyčil 
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ukazovák … (hlavní věta) – … podotkl s mnohoznačným vztyčeným 

ukazovákem … (přídavné jméno dějové ve funkci přívlastku) 

15.   - тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор – 

namítl vzdělaný redaktor a pousmál se … (hlavní věta) – namítl 

s jemným úsměvem … (podstatné jméno dějové ve funkci 

příslovečného určení způsobu) 

16.  - сконфузившись, шепнул Берлиоз – šeptl rozpačitě Berlioz 

(příslovce ve funkci příslovečného určení způsobu) – šeptl 

Berlioz, celý vyvedený z míry (doplněk) 

17.  ..., а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись ... - …redaktor 

se zeptal s křivým úsměvem … (podstatné jméno dějové ve 

funkci příslovečného určení způsobu) - … Berlioz se s křivým 

úšklebkem zeptal … (podstatné jméno dějové ve funkci 

příslovečného určení způsobu) 

18.   ..., решив объявить незванному собеседнику войну, ... - … 

Bezprizorný, který se rozhodl vyhlásit cizinci válku, … 

(vedlejší věta přívlastková) - … Bezdomovec, který se patrně 

rozhodl vyhlásit neznámému válku, … (vedlejší věta 

přívlastková) 

19.  ... зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, ... -… 

špital básník, když odvedl Berlioze stranou, … (vedlejší věta 

časová) - … zašeptal básník, když Berlioze odtáhl kousek 

stranou, … (vedlejší věta časová) 

20.   - заикнувшись спросил он (Берлиоз) - …zeptal se (Berlioz) 

zajíkavě (příslovce ve funkci příslovečného určení způsobu) – 

„A ... a to vás k nám přizvali ke konzultacím právě v tomto 

oboru?“ zakoktal Berlioz (hlavní věta) 
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21.  Не удержавшись от болезненной  гримасы, прокуратор 

искоса, бегло проглядел написанное, …- Pilát s bolestivou 

grimasou zběžně, úkosem prolétl napsané, … (vynecháno) - 

Pilát, který nedokázal potlačit trpitelskou grimasu, … (vedlejší 

věta přívlastková) 

22.  Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой 

вынул из рук у легионера, ..., бич … – Zatím Krysobijce odvedl 

vězně z kolonády do zahrady, vytrhl vojákovi, …, z ruky důtky ... 

(hlavní věta) - Krysolov vyvedl vězně z kolonády, vzal si od 

legionáře stojícího vedle podstavce bronzové sochy bič, ... 

(hlavní věta) 

23.  ... и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по 

плечам - …, zlehka se rozpřáhl a švihl vězně po zádech (hlavní 

věta) - …, lehce se rozmáchl a přetáhl vězně přes ramena 

(hlavní věta) 

24.   ... заговорил арестант и, торопливо прибавив: ... - … 

spustil arestant a kvapně dodal: … (hlavní věta) - … spustil 

zase vězeň, chvatně dodal, … (hlavní věta)  

25.  ... однако, послушав меня, он стал смягчаться, ... - … Když 

mě pak vyslechl, zjihl, … (vedlejší věta časová) - …ovšem, když 

mě vyslechl, postupně se obměkčil, … (vedlejší věta časová)  

26.  Пилат усмехнулся одной щекой, оскалив желтые зубы, ... 

– Pilát se ušklíbl na půl úst, vycenil žluté zuby … (hlavní věta) - 

Pilát se ušklíbl jen jednou tváří, vycenil žluté zuby … (hlavní věta) 

27.  ... промолвил, повернувшись всем туловищем к 

секретарю: ... - … vycenil žluté zuby a obrátil se k tajemníkovi: … 
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(hlavní věta) - …, vycenil žluté zuby a otočil se celým tělem 

k tajemníkovi … (hlavní věta) 

28.   ... разбойника, произнося только два слова: ... - … stačilo 

přece pronést pouhá dvě slova: … (podmět) - …, že nejlepší by 

bylo zbavit se tohohle prazvláštního vyvrhele pouhými dvěma 

slovy: … (vynecháno)  

29.  ... а только, вытянув шею, как гусь, старался ... - … jen 

s krkem nataženým jako husa hltal každé slovo (přídavné jméno 

slovesné ve funkci přívlastku) - …, jen natáhl krk jako houser ve 

snaze nepropásnout ani slůvko (hlavní věta) 

30.  ... спросил, очень оживившись, развязанный - … zajímal se 

živě vězeň, zbavený pout (příslovce ve funkci příslovečného určení 

způsobu) - … zeptal se dychtivě vězeň s rozvázanýma rukama 

(příslovce ve funkci příslovečného určení způsobu) 

31.  - улыбнувшись, сказал Пилат, ... – „Budiž,“ usmál se Pilát, 

… (hlavní věta) - … usmál se Pilát, … (hlavní věta) 

32.  - сказал Пилат, усмехнувшись, ... – „To slyším poprvé,“ 

pousmál se Pilát, … (hlavní věta) - … poznamenal Pilát 

s úsměškem, … (podstatné jméno dějové ve funkci příslovečného 

určení průvodních okolností) 

33.  Прочитав поданное, он еще более изменился в лице – 

Přelétl zběžně pergamen a jeho výraz se pronikavě změnil (hlavní 

věta) – Když si pergamen přečetl, jeho tvář se proměnila ještě víc 

(vedlejší věta časová) 

34.   - Да, - немного удивившись осведомленности 

прокуратора, ... – „Ano,“ divil se poněkud prokurátorově 

informovanosti Ješua … (hlavní věta) - „Ano,“ přisvědčil Ješua, 
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poněkud překvapený prokurátorovou jasnozřivostí, … (přídavné 

jméno slovesné ve funkci přívlastku) 

35.   - и, повернувшись к секретарю, добавил: ... - … a obrácen 

k tajemníkovi dodal: … (tvar příčestí trpného ve funkci doplňku) - 

… prokurátor, otočil se k tajemníkovi a dodal: … (hlavní věta) 

 

 

 

 

             Přechodníky přítomné: 

 

1. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало 

- …; nechápal, co ho tak poděsilo (hlavní věta) – Berlioz se 

teskně rozhlédl – nechápal, co ho mohlo tak vylekat (hlavní 

věta) 

2. ..., и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не 

касаясь земли, качался перед ним вправо и влево – Dlouhý 

průhledný muž se před ním kymácel ze strany na stranu a 

nedotýkal se přitom země (hlavní věta) - … vyčouhlý 

poloprůzračný občan se před ním pohupoval …, aniž se přitom 

nohama dotýkal země (vedlejší věta průvodních okolností) 

3. ... обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро... – …, 

ovíval se kapesníkem a pak prohodil veseleji… (hlavní věta) - …, 

ovál se kapesníkem a vcelku křepce pronesl … (hlavní věta) 

4. Обнаруживая солидную эрудицию, ... – Berlioz projevil 

solidní erudici… (hlavní věta) – Michail Alexandrovi zkrátka 

prokázal solidní erudici… (hlavní věta) 
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5. и лишь изредка икал, ругая абрикосовую воду – občas škytal 

a šeptem proklínal oranžádu (hlavní věta) - … občas ještě škytl, 

proklínaje šeptem broskvovou břečku (přítomný přechodník)  

6.  ..., в которые может забираться, не рискуя свернуть себе 

шею, ... – vysoce vzdělaný člověk, který neriskoval, … (vedlejší 

věta přívlastková) - … Michail Alexandrovi se nořil do džunglií, 

kam se může bez nebezpečí, … (vedlejší věta místní) 

7.  Пройдя мимо скамьи, ... – Když míjel lavičku, … (vedlejší 

věta časová) - Když míjel lavičku, … (vedlejší věta časová) 

8.  - заговорил подошедший с акцентом, но не коверкая слова, 

... -  … spustil příchozí s cizím přízvukem, ale nekomolil slova … 

(hlavní věta) – oslovil je příchozí s cizokrajným akcentem, ale 

jinak nezkomoleně … (příslovce ve funkci příslovečné určení 

způsobu) 

9.  ... спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый 

зеленый глаз - … zeptal se a upřel na Berlioze levé, zelené oko 

(hlavní věta) - … otázal se vetřelec a obrátil na Berlioze levé 

zelené oko (hlavní věta) 

10.   - подтвердил тот, любя выражаться вычурно и 

фигурально – Rád se vyjadřoval originálně a přitom obrazně 

(hlavní věta) - … přikývl básník, který si potrpěl na rafinované, 

složitě klenuté výroky (vedlejší věta přívlastková) 

11. - улыбаясь, ответил Берлиоз ... - přisvědčil s úsměvem 

Berlioz ... (podstatné jméno dějové ve funkci příslovečného určení 

způsobu) - … odpověděl s úsměvem … (podstatné jméno dějové ve 

funkci příslovečného určení způsobu)  
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12.   ... и завертел головой, глядя то на одного, то на другого 

литератора – vrtěl hlavou a střídavě si je prohlížel … (hlavní 

věta) - … měřil  chvíli jednoho, a pak zase druhého literáta (hlavní 

věta) 

13.  ..., произнеся при этом слова... – … stiskl překvapenému 

redaktorovi ruku se slovy… (příslovečné určení průvodních 

okolností) - … stiskl ohromenému šéfredaktorovi ruku 

s následujícími slovy … (příslovečné určení průvodních okolností)  

14.    ..., как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту - 

…, jako by se obával … (vedlejší věta způsobová) - …, jako by se 

obával … (vedlejší věta způsobová) 

15. - продолжал иностранец, не смущаясь смущением 

Берлиоза и обращаясь к поэту ... – pokračoval cizinec, kterého 

ani v nejmenším nepřivedl do rozpaků Berliozův údiv, a obrátil se 

k básníkovi … (vedlejší věta přívlastková, hlavní věta) – 

pokračoval cizinec, jehož Berliozův úžas z míry rozhodně 

nevyvedl, a obrátil se k básníkovi … (vedlejší věta přívlastková, 

hlavní věta) 

16.  … подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал 

... – šlehl po něm pohledem a pokračoval … (hlavní věta) – 

potvrdil neznámý  s blýskavým okem … (přívlastek) 

17.  - жмурясь, как кот, повторил он ... – … zamžoural očima 

jako kocour … (hlavní věta) – … snivě jako kocour přimhouřil oči 

…(hlavní věta) 

18.  ..., чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам ... – Vycítíte, 

že něco není v pořádku … (hlavní věta) – Vy tušíte něco neblahého 

… (hlavní věta)   
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19.  ..., и окружающие, понимая, что ... – …, a když lidé kolem 

vidí, že … (vedlejší věta podmínková) - … a jeho okolí, které si 

dobře uvědomuje, … (vedlejší věta přívlastková) 

20.  Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый 

разговор, ... - … vyptával se Berlioz s pochopitelnou ironií a cítil, 

že se nechává vtáhnout do jakési skutečně nejapné debaty 

(vedlejší věta objektová) - … otázal se s dokonale přirozenou ironií   

Berlioz, který do toho nesmyslného dialogu zvolna zabředával 

(vedlejší věta přívlastková) 

21.  ... поглядел в небо, где предчувствуя вечернюю прохладу, 

бесшумно чертили черные птицы ... - … vzhledl na oblohu, kde  

nehlučně kroužili černí ptáci v předtuše večerní ochlazení … 

(vedlejší věta místní) - …  snivě se zadíval do nebe, po němž 

v předtuše večerního chladu nezvučně čárali černí ptáci (vedlejší 

věta místní) 

22.  ... заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху 

иностранца, ... – začal po chvíli Berlioz a pošilhával po 

neznámém … (hlavní věta) - ... oslovil po kratší pauze Berlioz 

cizince, blábolícího takové nesmysly (vynecháno)  

23.  ... вскричал он, смеясь, но не сводя несмеющегося взгляда с 

поэта ... – „Byl, a ne jednou!“ řehtal se nahlas a přitom 

pokukoval po básníkovi … (hlavní věta) - … zvolal se smíchem a 

nespouštěl z básníka neúsměvný pohled … (podstatné jméno 

dějové ve funkci příslovečného určení způsobu, hlavní věta) 

24.    ... и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал, ... –  

„Slyšels, jak mluví rusky,“ a zašilhal na lavičku, aby neznámý 
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náhodou nefrnkl (vedlejší věta účelová) - … neustále pošilhával 

po cizinci, aby jim nikam nezmizel (vedlejší věta účelová) 

25.  ... стоял возле нее (скамейки), держа в руках какую-то 

книжечку ... – Cizinec už neseděl, ale stál, a v ruce držel knížku,  

… (hlavní věta) – v rukou držel knížečku … (hlavní věta) 

26.   … , и прокуратор,  не глядя ни на кого, сел в него (кресло) 

и протянул руку в сторону … - Prokurátor se neohlížel vpravo 

ani vlevo, těžce dopadl do křesla … (hlavní věta) - … prokurátor 

se do něj (křesla) bez jediného pohledu po okolí, posadil … 

(podstatné jméno dějové ve funkci příslovečného určení způsobu) 

27.   Но прокуратор, по прежнему не шевелясь и ничуть не 

повышая голоса, тут же перебил его: ... – Ale prokurátor ho 

přerušil, aniž sebemíň zvýšil hlas či změnil pózu: … (vedlejší věta 

průvodních okolností) - Jenže prokurátor, který se stejně jako 

doposud nepohnul a ani v nejmenším nezvýšil hlas, ho okamžitě 

přerušil (vedlejší věta přívlastková) 

28.  ... Марка Крысобоя, который махнул рукой арестанту, 

показывая, что ... - … Krysobijce, který pokynem ruky vybídl 

odsouzence, aby … (vedlejší věta přívlastková) - … ten na vězně 

jen mávl a naznačil mu, … (hlavní věta) 

29.   ... и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские 

слова: ... - … a zahuhňal zkomolenou aramejštinou: … (přídavné 

jméno dějové ve funkci přívlastku) - … postavil ho před sebe a 

špatnou aramejštinou zahuhňal … (vynecháno) 

30.  ... отозвался арестованный, всем существом выражая 

готовность отвечать ... - … vyhrkl vyšetřovaný a usilovně, 

celou bytostí se snažil odpovídat správně, … (hlavní věta) - … 



 
 

54 

vězeň, který celou svou bytostí demonstroval ochotu odpovídat 

srozumitelně … (vedlejší věta přívlastková) 

31.  ... ответил арестованный, головой показывая, что там, 

гдет-то далеко, ... – ... odpovídal vězeň a pokynul hlavou 

vpravo, … (hlavní věta) - odpověděl vyslýchaný a hlavou naznačil , 

že … (hlavní věta)  

32.  ... весь напрягаясь в желании убедить, ... – vězeň se snažil 

mluvit co nejpřesvědčivěji, … (vynecháno) - … řekl vězeň, 

křečovitě se snažící Piláta přesvědčit, … (příslovce ve funkci 

příslovečné určení způsobu) 

33.  ... думал, что оскорбляет, называя меня собакой, ... - … 

domníval se, že mě uráží, když mě nazývá psem, … (vedlejší věta 

podmínková) -… myslel, že mi spílá, když mi vyčinil do psů, … 

(vedlejší věta podmínková) 

34.  Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным 

повторить улыбку Пилата – Tajemník nevěděl, jak má 

odpovědět, a proto považoval za nutné opětovat Pilátův  úsměv 

(hlavní věta) - Tajemník honem nevěděl, co odpovědět, a tak 

považoval za nutné Pilátův úsměv opětovat (hlavní věta) 

35.  Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, 

... – Prokurátor pohlédl se strnulým úšklebkem na zatčeného … 

(podstatné jméno dějové ve funkci příslovečného určení způsobu) - 

Stále se šklebící prokurátor pohlédl na vězně, … (přídavné jméno 

slovesné ve funkci přívlastku) 

36.  ..., мучительно вспоминая, зачем на утреннем 

безжалостном Ершалаимском солнцепеке ... - ... se bolestně 
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snažil rozpomenout, proč … (hlavní věta) - … a chvíli zničeně 

uvažoval o tom, proč … (hlavní věta)   

37.  ... смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты 

... - … popouzíš lid ke vzpouře tím, že jím vykládáš o pravdě, o 

které nemáš ani ponětí? (vedlejší věta prostředková) - …, jitřil na 

tržišti mysl lidu svými řečmi o pravdě, … (příslovečné určení 

prostředku) 

38.   ..., благожелательно поглядывая на Пилата, ... – a hleděl 

účastně na Piláta, … (hlavní věta) - … a vlídně se na Piláta 

zadíval, … (hlavní věta)   

39.  ..., с наслаждением потирая измятую и опухшую 

багровую кисть руки - … zavrtěl hlavou vězeň a radostně si mnul 

zrudlá, opuchlá a pomačkaná zápěstí (hlavní věta) – odpověděl 

vězeň a s rozkoší si promnul otlačený a napuchlý hřbet zrudlé ruky 

(hlavní věta) 

40.   - светло улыбаясь; и заслоняясь рукой от солнца, 

возразил арестант - … namítl obžalovaný s mírným úsměvem a 

zaclonil si rukou tvář před sluncem (podstatné jméno dějové ve 

funkci příslovečného určení způsobu, hlavní věta) - …, namítl 

s mírným úsměvem Ješua a zastínil si obličej před sluncem, … 

(podstatné jméno dějové ve funkci příslovečného určení 

průvodních okolností, hlavní věta) 

41.   - продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, ... - … 

pokračoval prokurátor a nespouštěl oči z obžalovaného (hlavní 

věta) – pokračoval Pilát a nespustil z vězně oka (hlavní věta) 

42.  - заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: 

... –  … spustil a zahleděl se na Ješuu zvláštním pohledem (hlavní 
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věta) - … a věnoval Ješuovi další velmi zvláštní pohled: … 

(podstatné jméno dějové ve funkci předmětu)  

43.  Но, говоря, взвешивай каждое слово, ... – Važ přitom 

pozorně každé slovo, … (vynecháno) - Až ale spustíš, važ každé 

slovo … (vedlejší věta časová) 

44.  ... позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от 

солнечного луча, ... - Odvážil se dokonce vztáhnout ruku, zdánlivě 

jako by se chránil před sluncem, … (hlavní věta) - ..., ale dovolil si 

zvednout ruku, jíž si zdánlivě chtěl zastínit tvář před bodavou 

sluneční září, … (vedlejší věta přívlastková)  

45.  Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро 

чертил на пергаменте слова – Tajemník spěšně zapisoval a 

snažil se nevynechat ani slovo (hlavní věta) – Tajemník ve snaze 

nic nevynechat hbitě do pergamenu vepisoval slovo za slovem 

(podstatné jméno dějové ve funkci příslovečného určení příčiny) 

 
                

 

 

Výše uvedené příklady potvrzují konstatování, že se přechodníky 

považují za prostředky knižní. Mluví se také o omezení jejich užívání na 

psanou formu jazykových projevů, jistou mírou i na mluvené, avšak předem 

zpravidla připravené (čtené) projevy.  
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5. 2. Přechodníkové konstrukce v praci V. Šklovského Poznámky 

o próze ruských klasiků 

 

 

Co se týče práce V. Šklovského a jeho jediného překladu do češtiny, 

tady se přechodníků objevilo více. Příčinou je to, že práce je psána v 

odborném stylu, ve kterém se užívá víc zhušťovacích prostředků20. Jak 

ukazuje tabulka č. 5 a č. 6 v příloze č. 1, oproti 70 přechodníkům, které byly 

nalezeny v ruském originále, v českém se jich našlo 12. Přechodníkové 

konstrukce často byly zastoupeny hlavními větami, častěji při nahrazování 

přechodníků přítomných (19 případů oproti 4 případům při překládaní 

přechodníků minulých). Dále můžeme vidět zastoupení vedlejšími větami 

příčinnými (7 případů), časovými (4 případy) a vedlejšími větami 

přívlastkovými (3 případy). 

  

 

Přechodníky minulé: 

 

1. Так и ушел, " не попросивши"  – A tak odejde, aniž si peníze 

vypůjčil  (vedlejší věta průvodních okolností) 

2. ... Настасья Канавкина, выписавшись из больницы, 

очутилась в положении, в каком она раньше не бывала  ... - … 

Nastasja Kanavkinová, octla se po propuštění z nemocnice 

v situaci, v jaké se neoctla dosud nikdy … (podstatné jméno 

slovesné ve funkci příslovečného určení času) 

                                                 
 
20 Viz. příloha č.  2. 
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3. ...: написавши рассказ, отрывать начало - …: po napsání 

povídky vyhoďte začátek (podstatné jméno slovesné ve funkci 

příslovečného určení času) 

4. … о повествовании, перечислив в качестве примеров 

повествования … - ... psal jen o vyprávění a jako příklady 

vyprávění uvedl ... (příslovečné určení účelu) 

5. Гоголь, достигнув зрелости своего гения, … - Gogol, jako 

vyzralý umělec píše geniální povídku ... (doplněk) 

6. Просыпается Бульба, не забыв о своем решении … - 

Probouzí se Bulba, který nezapomněl na své rozhodnutí 

(vedlejší věta příslovečná) 

7. Только развернув описание и героев, … - Teprve když Gogol 

vylíčil  hrdiny, ... (vedlejší věta časová) 

8. …, и приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден 

казак, … - ... povytáhli kozáka, aby ho bylo odevšad vidět 

(hlavní věta) 

9.  Чернышевский, процитировав эти слова, отвечал … - 

V odpověď na tato citovaná slova Černyševskij napsal: ... 

(přídavné jméno dějové ve funkci přívlastku) 

10.  … заставив Хлестакова «приволокнуть» еще за одной 

женщиной … - ... a nechal Chlestakova „dvořit se“ ještě jedné 

ženě (hlavní věta) 

11.  Исключив мотивировку частного характера, …  - Tím, že 

Gogol vyloučil motivaci podružného rázu, ... (vedlejší věta 

příčinná) 
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12.  Только «опершись на сумму всего», передовые люди видят 

и новое – Jen „vycházejíce z toho všeho“, vidí pak pokrokoví 

lidí to, co ... (přechodník přítomný) 

13.  … пытается (ревизор) исчезнуть, прихватив с собою и 

невесту - ... pokouší se (revisor) i s nevěstou zmizet 

(vynecháno) 

14.  … и страх городничего дорисует в его глазах Хлестакова, 

сделав его совсем похожим … - ... a strach policejního 

direktora dokreskuje v jeho očích Chlestakova a dělá ho zcela 

podobným skutečnému revisorovi (hlavní věta) 

15.  … перечитал вещь в своей книге «Повести», назвав ее 

«Неистовый Роланд» - ... věc v knize „Příběhy“ pod názvem 

„Zuřivý Roland“ (podstatné jméno dějové ve funkci přívlastku) 

16.  Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил … - Při pohledu 

na tuto cestu si Jegoruška představil ... (podstatné jméno dějové 

ve funkci příslovečného určení času)  

17.  …, заметил генерал, взглянув на него строго - ..., 

poznamenal generál a přísně si změřil  Čičikova (hlavní věta) 

 

 

Přechodníky přítomné: 

 

1. - спросил старик, указывая в сторону – zeptal se stařec, 

ukazuje stranou (přechodník přítomný) 

2. - считая своих сотрудников каким-то массовым явлением 

- … pokládaje své spolupracovníky za jakýsi masový jev 

(přechodník přítomný)  
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3. ... пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уже o 

прозе других поэтов, прямо доказывает тесное родство ... - 

… a Puškinova „Kapitánská dcerka“, nemluvě už o próze 

ostatních básníků, přímo dokazují úzkou příbuznost … (přechodník 

přítomný)  

4. Глядя на тарелку с крыжовником: ... – Dívá se na talířek 

s angreštem: … (hlavní věta) 

5. ... будничных явлений жизни, не предоставляя их 

статистике - … všední životní jevy, ponechávajíc je pro 

statistiku (přechodník přítomný) 

6. ... переживает свою будущюю речь, стараясь придать 

лицу томное выражение лица - … prožívá svou budoucí řeč, 

tváří se snaží dodat unaveného výrazu (hlavní věta) 

7. ..., не забывая о самом главном; ... - … snažil zobrazit život, 

aniž zapomínal na to hlavní; … (vedlejší věta průvodních 

okolností) 

8.  ..., не давая людям успокоиться; ... - … nedopřává lidem 

klidu (hlavní věta) 

9.  ..., не отрываясь от своего дела, ... - … musí snášet své 

hoře, aniž přestávají pracovat (vedlejší věta průvodních okolností) 

10.  Руководясь этими указаниями, мы попытаемся … - Řídíce 

se těmito pokyny, pokusíme se ... (přechodník přítomný) 

11.  … спорит с поляком о романах, считая этот жанр 

бесполезным … - ... vede spor s Polákem o románech, při čemž 

tento žánr považuje za zbytečný (vedlejší věta průvodních 

okolností) 
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12.  … адмирал Шишков, борясь с Карамзиным, укоризненно 

назвал … - ... admirál Šiškov ve svých potyčkách s Karamzinem 

uvážlivě označoval ...  (podstatné jméno dějové ve funkci 

příslovečného určení místa) 

13.  … но пользуясь большей вольностью, преходит границы 

… - Avšak tím, že má větší volnost, přechází ... (vedlejší věta 

příčinná) 

14.   … называет их повестями, ориентируя читателя на … - 

nazývá příběhy proto, aby upozornil čtenáře na jejich realistické 

rysy, ... (vedlejší věta příčinná) 

15.  … писал для пушкинского «Современника», рассматривая 

свою работу … - ..., kterou psal Gogol pro Puškinův 

„Sovremennik“, rozebral svou práci ... (hlavní věta) 

16.   … зарезал своего врага, притаясь в ущелье, … - ... probodl 

svého nepřítele, skryt v soutěsce, ... (jmenný tvar adjektivní ve 

funkci doplňku) 

17.  Стремясь к наиболее точной передаче 

действительности, … - Usilujíce o co nejpřesnější reprodukci 

skutečnosti ... (přechodník přítomný) 

18.  …, почерпая с одной стороны высокия слова из языка 

церковно-библейского, … - ..., čerpaje jednak vznešená slova z 

jazyka církevně – biblického, ... (přechodník přítomný) 

19.  … выбирая на выбор меткие названия … - jednak vybíraje 

přesné názvy ... (přechodník přítomný) 

20.  Но, показывая ничтожество героя, … - Autor sice ukazuje 

hrdinovu nicotnost, ... (hlavní věta) 
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21.  … берет слово «сюжет» в кавычки, имея в виду старый 

традиционный сюжет … - ... dává slovo sujet do uvozovek, 

neboť má na mysli starý tradiční sujet (vedlejší věta příčinná) 

22.  Выявляя социальное, общественное, историческое 

содержание описываемых явлений, … - K odhalení sociálního, 

společenského a historického obsahu ... (podstatné jméno slovesné 

ve funkci příslovečného určení příčiny) 

23.  … извлекает художник, давая общее в его конкретном 

выражении, … - ..., že ukazuje obecné v jeho konkrétním 

projevu (vedlejší věta příčinná) 

24.  … обозревая творчество Достоевского … - ... kde sledoval 

tvorbu Dostojevského ... (vedlejší věta místní) 

25.  Характеризуя его противоречия, автор … - Při 

charakteristice jeho rozporů ... (podstatné jméno dějové ve funkci 

příslovečného určení průvodních okolností) 

26.  … яснее определяя его художественное своеобразие, … - 

... a jasněji formuloval jeho uměleckou osobitost ... (hlavní věta) 

27.  И мы не обинуясь скажем, что … - A nerozpakujeme říci, 

že ... (hlavní věta) 

28.  Анализируя повесть Гоголя, мы … - Při rozboru Gogolova 

příběhu ... (podstatné jméno dějové ve funkci příslovečného určení 

průvodních okolností) 

29.  … умирая, молодой Кукубенко благодарит бога … Mladý 

Kukubenko děkuje před smrtí bohu za to, ... (podstatné jméno ve 

funkci příslovečného určení času) 

30.  Напомним о высказывании Мериме, который в одной из 

статей, говоря о повести Гоголя, … - Připomeňme si výrok 



 
 

63 

Mériméa, jenž v jedné své stati o této Gogolově práci prohlásil, že 

Gogol ... (hlavní věta) 

31.  Гоголь описывает ночь, используя опыт … - Gogol v líčení 

noci navazuje na motivy lidské písně (hlavní věta) 

32.  … выступают ее планетные очертания, заслоняя дали … 

- ... vynikají její planetarní rysy, zakrývajíce dávaly (přechodník 

přítomný) 

33.  Впоследствии Чехов, вспоминая ее описание, будет 

называть … - Když si  Čechov později vzpomněl na její popis, ... 

(vedlejší věta časová) 

34.  … потом пройдет, повторяясь через все произведение … - 

požáru, který se pak vrací v celém díle (vedlejší věta přívlastková) 

35.  …, когда карая Андрия, Тарас лишает мать сына - ..., když 

Taras, trestající Andrije, připraví matku o syna (přídavné jméno 

slovesné ve funkci přívlastku)   

36.  Оспаривая реалистичность Гоголя, говоря о том, что его 

произведение … - Ti, kdož popírali Gogolovu realističnost a 

mluvili o tom, že ... (vedlejší věta subjektová) 

37.  Стремясь обмануть «ревизора», люди обнаруживают 

свои характеры … - Lidé se snaží oklamat „revizora“, ... (hlavní 

věta) 

38.  … дал анализ творчества великого писателя, лишь 

сопоставляя Гоголя с Пушкиным, … - ... ale jen zřídka 

srovnává Gogola s Puškinem (hlavní věta) 

39.  Мечтая обмануть ревизора, он видит … - Když touží 

revisora oklamat, vidí v něm reálné nebezpečí (vedlejší věta 

časová) 
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40.   … люди сталкиваются, преследуя каждый свои реальные 

интересы, … - Lidé v komedii střetávají, sledujíce každý své zcela 

reálné zájmy (přechodník přítomný)  

41.  … сам Гоголь делает ее (сделка) невозможной, 

сопоставляя своего героя всего лишь с провинциальными 

простаками - ... je sám Gogol znemožňuje tím, že staví svého 

hrdinu jen proti venkovským prosťáčkům (vedlejší věta příčinná) 

42.  Описывая толки в городе, Гоголь как бы пародирует … - 

Když Gogol líčí městské tlachy, paroduje jaksi falešné rozuzlení 

(vedlejší věta časová) 

43.  Выдумывают целый роман, разгадывая поступки героя … 

-  ... ženy si vymýšlejí celý román, dohadují se o hrdinově (hlavní 

věta) 

44.  …, призадумались и, рассматривая это дело каждый про 

себя, … - ... přece se zamysleli, a uvažujíce o této věci každý pro 

sebe, ... (přechodník přítomný) 

45.  Эпопею он противопоставляет роману, считая 

крупнейшим недостатком последнего условность сюжета – 

Epopej staví proti románu, za jehož hlavní nedostatek považuje 

konvenční sujet (vedlejší věta příčinná) 

46.  Но, показывая обыденное, Гоголь раскрывает это … - 

Gogol tedy ukazuje věci všední, avšak ... (hlavní věta) 

47.  Связывая новый жанр с поэзией, Гоголь предполагал 

включение … - Gogol spojoval nový žánr poesii ... (hlavní věta) 

48.  …казак, заряжая пищаль свою, … - A tam nabíjí svou 

ručnici a pěje si přitom ... (hlavní věta) 
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49.   … промышленник бьет острогой кита, затягивая песню - 

... rybář zabíjí harpunou velryby a notuje píseň ... (hlavní věta) 

50.  По выходе поэмы Гоголь писал, колеблясь в своем 

решении: … - Po vyjití poemy Gogol o svém rozhodnutí 

zapochyboval: ... (hlavní věta) 

51.  … критика озлобленно высмеивала «Мертвые души», 

начиная всегда с развязного глумления над словом «поэма» - 

Reakční kritika se rozhořčeně vysmívala „Mrtvým duším“ a 

začínala vždy štiplavými poznámkámi na slovo „poema“ (hlavní 

věta) 

52.  Уверяя, что такое сочетание согласных напоминает 

чихание … - ... prý takové spojení souhlásek připomíná kýchání ...  

(vynecháno) 

53.  Работая в строго реалистической манере, … - Čechov, 

který pracoval přísně realistickou metodou, ... (vedlejší věta 

přívlastková) 

54.  Чичиков, желая поместить и свое слово, … - Čičikov, který 

také toužil promluvit, ... (vedlejší věta přívlastková) 

55.  … изучал Россию, стремясь заглянуть в ее будущее – 

Gogol pozorně a hluboce poznával Rusko, aby mohl pohlédnout 

do jeho budoucnosti (vedlejší věta příčinná) 

56.  …, складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры 

… - Prostě, bez zápalu a beze spěchu skládám číslice ... (podstatné 

jméno dějové ve funkci příslovečného určení způsobu) 

57.  … думал Гоголь, сидя двое суток на почтовой станции … 

- ... přemýšlel Gogol, když dva deštivé dny musil prosedět na 

poštovní stanici (vedlejší věta časová) 
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58.  … говорил Чернышевский, пытаясь стать «адвокатом 

закостенелости», … - ... se Gogol podle slov Černyševského 

snažil stát „advokátem zkostnatělosti“ ... (hlavní věta) 

 

 

 

Co se týče rozdílu v počtu výskytu přechodníků, v překladu M. 

Bulgakova (nevyskytl se ani jednou ve starším překladu a jednou 

v novějším) a V. Šklovského (12 případů), tak to je, jak už jsem zmiňovala 

výše, proto, že se texty liší stylem napsaní prací - dílo M.Bulgakova Mistr a 

Markétka patří do stylu uměleckého a dílo V. Šklovského Poznámky o próze 

ruských klasiků do stylu odborného.  
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      Kapitola VI 

      Závěr 

  

 

V závěru své práce bych chtěla shrnout cíle a vše, čeho se mi 

podařilo dosáhnout.  

 

Původním cílem bylo získat co nejvíce informací o problematice 

kondenzace. Snažila jsem se rozlišit a podrobněji specifikovat obecné 

teoretické otázky, které se tykají této otázky. V diplomové práci byly 

popsány všechny kondenzační prostředky.  

  

 Co se týče příkladů ve zkoumaných jazycích, vybrala jsem kapitoly 

z ruské umělecké literatury a kapitoly z odborného textu, a jejich překlady 

do češtiny a analyzovala jsem je z hlediska daného tématu. Záměrně jsem si 

vybrala dva různé styly, abych mohla názorně ukázat rozdíly ve výběru 

jazykových prostředků při překladu.  

 

Na základě analýzy uměleckého a odborného textu a jejich překladů 

z hlediska kondenzačních prostředků jsem dospěla k názoru, že ruština a 

čeština se tu v některých bodech liší; v některých mají oba jazyky něco 

společného.  

 

Oba jazyky, jak se mi zdá, se více překlánějí k užívání dějových a 

slovesných podstatných jmen. Pro srovnání: v románu Mistra a Markétky se 

vyskytlo 98 případů verbálních a dějových substantiv, u V. Šklovského jich 
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bylo až 205, což moji domněnku potvrzuje. V českých překladech se 

nejčastěji na těchto místech objevovaly též dějová a verbální substantiva. 

Navíc se tu našly další případy jejich užití tam, kde ruština měla jinou 

konstrukci.  

 

«Ну-с, итак …» - повел речь, прерванную питьем абрикосовой – „No, 

prosím ...,“ a pokračoval v hovoru, přerušeném pitím oranžády. 

- Да, мы не верим в бога, - чуть улыбнувшись испугу интуриста, 

ответил Берлиоз – „Správně, nevěříme,“ přikývl Berlioz a pousmál se 

neličenému zděšení cizího turisty. 

Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье 

куда-то провалилось, потом вернулось, ... – V jeho případě škytání 

najednou ustalo, srdce mu v hrudi prudce buchlo, na okamžik se někam 

propadlo, a hned se zase vrátilo ... 

  

Domnívám se, že infinitivní konstrukce nejsou výrazně frekventované 

jak v ruštině, tak i v češtině, protože se dává přednost konstrukcím 

s verbálními a dějovými substantivy. 

 

Co se týče apozičních vazeb, konstrukce v překladech nejčastěji 

odpovídaly konstrukcím v originále. Navíc českými překladateli byly 

v některých případech užity dodatečně. 

 

- Ты, Иван, - говорил Берлиоз, - очень хорошо и сатирически изобразил, 

например, рождение Иисуса, сына божия, но … -- „Víš, Ivane,“ vedl 

dále svou  Berlioz, „například výstižně a satiricky jsi zachytil narození 

Ježíše, syna božího, ale ...  
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V obou jazycích existují v podstatě tytéž vazby slovesného 

charakteru, ale bez určitého slovesa, jejich využití však je různé; do češtiny 

se překládají buď shodně s ruštinou bez určitého slovesa, nebo vazbami 

s určitým slovesem. Hojným používáním polovětných vazeb získává ruština 

schopnost vyjadřovat poměrně velké množství informace jedinou větou nebo 

souvětím. Kondenzační prostředky totiž velmi zhuštěně vyjadřují jemnou 

hierarchii větných vztahů, aniž způsobují ztrátu přehlednosti. 
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       Příloha č. 1 

        

        Tabulka č. 1 

 

        Zastoupení ruských přechodníků minulých v překladech M. Bulgakova 

do češtiny 

 

 

starší překlad novější překlad přechodník minulý  
počet % počet % 

hlavní věta 20 57 18 51 
vedlejší věta časová 5 14 4 11 
vedlejší věta přívlastková 1 3 2 6 
podmět 1 3 0 - 
přídavné jméno slovesné ve fci 
přívlastku 

1 3 3  

přídavné jméno dějové ve fci 
přívlastku 

0 - 1 3 

podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení způsobu 

1 3 2 6 

podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení průvodních 
okolností 

0 - 1 3 

příslovce ve fci příslovečného určení 
způsobu 

5 14 2 6 

tvar příčestí trpného ve fci doplňku 1 3 0 - 
doplněk 0 - 1 3 
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         Tabulka č. 2 

 

         Zastoupení ruských přechodníků přítomných v překladech M. 

Bulgakova   do češtiny 

 
 

starší překlad novější překlad přechodník přítomný  
počet % počet % 

přechodník přítomný 0 - 1 2 
hlavní věta 27 60 18 40 

vedlejší věta objektová 1 2 0 - 

vedlejší věta přívlastková 3 7 7 15 

vedlejší věta časová 1 2 2 4 

vedlejší věta způsobová 1 2 1 2 

vedlejší věta podmínková 2 4 1 2 

vedlejší věta místní 1 2 2 4 

vedlejší věta účelová 1 2 1 2 

vedlejší věta průvodních 
okolností 

1 2 1 2 

vedlejší věta prostředková 1 2 0 - 

podstatné jméno dějové ve fci 
předmětu 

0 - 1 2 

podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení způsobu 

3 7 3 7 

podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení 
průvodních okolností  

1 2 1 2 

přídavné jméno dějové ve fci 
přívlasktu 

1 2 0 - 

přídavné jméno slovesné ve 
fci přívlastku 

0 - 1 2 

příslovečné určení 
průvodních okolností 

1 2 1 2 

příslovečné určení prostředku 0 - 1 2 

příslovce ve fci příslovečného 
určení způsobu 

0 - 2 4 

přívlastek 0 - 1 2 
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      Tabulka č. 3 

    Porovnání prostředků, zastupujících ruské přechodníky minulé, v starším 

a  novějším českých překladech 

 

přechodník 
minulý 
 

starší překlad novější překlad 

hlavní věta                                       hlavní věta 
 

hlavní věta                                       přídavné jméno slovesné ve fci 
přívlastku 

hlavní věta                                       přídavné jméno dějové ve fci 
přívlastku 

hlavní věta                                       podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení způsobu 

hlavní věta                                       podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení 
průvodních okolností 

hlavní věta                                       vedlejší věta časová                              
vedlejší věta časová                              vedlejší věta časová   

 
vedlejší věta časová                               
 

přídavné jméno slovesné ve fci 
přívlastku 

vedlejší věta přívlastková vedlejší věta přívlastková 
podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení způsobu 

podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení způsobu 

přídavné jméno slovesné ve 
fci přívlastku 

hlavní věta   

příslovce ve funkci 
příslovečného určení způsobu 

hlavní věta 

příslovce ve funkci 
příslovečného určení způsobu 

příslovce ve funkci 
příslovečného určení způsobu 

příslovce ve funkci 
příslovečného určení způsobu 

doplněk 

 

tvar příčestí trpného ve fci 
doplňku 

hlavní věta   
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      Tabulka č. 4 

    Porovnání prostředků, zastupujících ruské přechodníky přítomné, 

v starším a  novějším českých překladech 

 
 

přechodník 
přítomný 

hlavní věta   hlavní věta   

hlavní věta   vedlejší věta průvodních 
okolností 

hlavní věta   přítomný přechodník 
hlavní věta   přívlastek 
hlavní věta   podstatné jméno dějové ve fci 

předmětu 
hlavní věta   podstatné jméno dějové ve fci 

příslovečného určení příčiny 
hlavní věta   příslovce ve funkci 

příslovečného určení způsobu 
hlavní věta   vedlejší věta přívlastková 
hlavní věta   podstatné jméno dějové ve fci 

příslovečného určení způsobu 
vedlejší věta objektová vedlejší věta přívlastková 
vedlejší věta přívlastková hlavní věta   
vedlejší věta přívlastková vedlejší věta přívlastková 
vedlejší věta přívlastková vedlejší věta místní 
vedlejší věta podmínková vedlejší věta přívlastková 
vedlejší věta podmínková vedlejší věta podmínková 
vedlejší věta místní vedlejší věta místní 
vedlejší věta časová                              vedlejší věta časová                             
vedlejší věta způsobová vedlejší věta způsobová 
vedlejší věta účelová vedlejší věta účelová 
vedlejší věta průvodních 
okolností 

vedlejší věta přívlastková 

vedlejší věta prostředková příslovečné určení prostředku 

 

podstatné jméno dějové ve 
fci příslovečného určení 
způsobu 

podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení způsobu 
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podstatné jméno dějové ve 
fci příslovečného určení 
způsobu 

podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení  
průvodních okolností 

podstatné jméno dějové ve 
fci příslovečného určení 
způsobu 

přídavné jméno slovesné ve fci 
přívlastku 

 

příslovečné určení 
průvodních okolností 

příslovečné určení průvodních 
okolností 
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     Tabulka č. 5 

   

    Zastoupení ruských přechodníků minulých v překladu V. Šklovského do 

češtiny 

      

      

 

 

 

překlad přechodník minulý 
počet % 

přechodník přítomný 1 5,8 
hlavní věta 4 23,5 
vedlejší  věta průvodních 
okolností 

1 5,8 

vedlejší věta příslovečná 1 5,8 
vedlejší věta časová 1 5,8 
vedlejší věta příčinná  1 5,8 
vedlejší věta podmínková 1 5,8 
podstatné jméno slovesné ve fci 
příslovečného určení místa 

3 18 

podstatné jméno dějové ve fci 
přívlastku 

1 5,8 

přídavné jméno dějové ve fci 
přívlastaku 

1 5,8 

doplněk 1 5,8 
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     Tabulka č. 6 

   

    Zastoupení ruských přechodníků přítomných v překladu V. Šklovského 

do češtiny 

 

 

 

překlad přechodník přítomný 
počet % 

přechodník přítomný 11 19,3 
hlavní věta 19 33,3 
vedlejší  věta subjektová 1 2 
vedlejší  věta průvodních 
okolností 

3 5,3 

vedlejší věta příčinná 7 12,3 
vedlejší věta místní 1 2 
vedlejší věta časová 4 7 
vedlejší věta přívlastaková 3 5,3 
podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení místa 

2 3,5 

podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení 
průvodních okolností 

2 3,5 

podstatné jméno dějové ve fci 
příslovečného určení způsobu 

1 2 

podstatné jméno slovesné ve 
fci příslovečného určení 
příčiny 

1 2 

podstatné jméno ve fci 
příslovečného určení času 

1 2 

přídavné jméno slovesné ve 
fci přívlastaku 

1 2 

jmenný tvar adjektivní ve fci 
doplňku 

1 2 
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       Příloha č. 2 

  

 

 

 

Odborný styl – styl jazykových projevů, jejichž funkcí je 

formulování přesného, jasného a relativně úplného sdělení s dominující 

pojmovou složkou, je značně propracovaný. Při stylizaci sdělení je 

potlačena jeho emocionalita, nemusí však být potlačeny ostatní pragmatické 

složky komunikace. Cílem vyjadřování v těchto textech není primární 

estetické ani persvazivní působení, ale vyjádření poznatků a jejich vztahů.  

 

Odborné projevy informují o nejrůznějších skutečnostech 

materiálního a duchovního světa a společenského života člověka. Odborný 

text směřuje vždy k úplnosti, celistvosti a vnitřní uspořádaností předávané 

informace. Funkce textu se označuje jako odborně sdělná, neboť jde o 

sdělování s jinou funkci než v běžné komunikaci.  

 

Nutnými vlastnostmi kvalitního odborného vyjadřování je přesnost, 

jednoznačnost, věcnost, souvislost, jasnost a zřetelnost předáváné 

informace. 

 

Volba jazykových prostředků bývá z hlediska stylového a 

emocionálního neutrální, jazyk je spisovný. 
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Nejcharakterističtější rysy odborného vyjadřování se nacházejí 

v oblasti slovní zásoby. Zde se vytvořila specifická vrstva lexikálních 

jednotek – termínů, odborných názvů – většinou substantivních 

pojmenování, méně sloves a jiných slovních druhů.  Jiným rysem je 

zvýšený podíl slov přejatých. 

 

Důležitým rysem odborného vyjadřování je tendence k nominalizaci, 

tj. k vyššímu podílu substantiv a celých nominálních frází. Nominalizaci 

přispívá multiverbizační tendence odborného vyjadřování – místo 

konkrétnějšího slovesa se objevují spojení slovesa neplnovýznamového 

nebo s oobecnějším významem a substantiva.  

 

Třídění odborného stylu podle M. Čechové21: 

 

1. styl vědeckých textů, 

2. styl prakticky odborných textů, 

3. učebný styl, 

4. styl populárně naučný, 

5. esejistický styl. 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
 
21 Součsná česká stylistika, s. 177  
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        Umělecký styl  
 
 

Styl utvářející se v komunikátech, v kterých je komunikační funkce 

spojena s funkcí estetickou, se označuje jako styl umělecké literatury. 

Okruh tvoří všechna díla krásné literatury. Vymezování charakteristických 

rysů umělecké literatury je obtížné pro její mnohotvárnost; je těžké najít 

společné stylové rysy mezi reflexivní lyrikou, klasickou tragédií a 

realistickou prózou.   

 

Funkce umělecké literatury se vymezuje jako esteticky sdělná. Pro 

charakteristické rysy krásné literatury můžeme pokládat poetizaci sdělení, 

tj. užívání výrazových prostředků se záměrem vytvoření díla působícího jak 

hodnotou sdělnou, tak i estetickou. „Mnohotvárnost zobrazovaných situací 

a postojů a snaha krásné literatury postihnout téma v celistvosti a složitosti 

zároveň s úsilím o jedinečnost autorského vyjádření vede k tomu, že 

jazykovým materiálem uměleckého díla jsou vedle stávající normy 

spisovného jazyka i jeho starší normy, prostředky ostatních strukturních a 

nestrukturních útvarů národního jazyka, ale také potenciální možnosti 

jazykového kódu, který spisovný jazyk ani jiné útvary národního jazyka 

nevyužívají“ (M. Čechová a kol. Současná česká stylistika, s. 268). Mohou 

být užita také cizí slova.  

 

Syntaktická stavba uměleckých díl je velmi variabilní. Jsou v nich 

časté využití souvětí anebo vět jednoduchých, neslovesných.  
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Z hlediska slovní zásoby je významným rysem to, že slovník je velmi 

široký. Opakování slov je v uměleckých textech poměrně nižší než jinde.  

 

Označení „styl umělecké literatury“ zahrnuje tři stylové oblasti – pro 

styl epiky, lyriky a dramatiky. Spojujícím pro tyto oblasti je jen obecně 

vymezená funkce esteticky sdělná a nejobecnější vlastnosti jazykové 

výstavby.  
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       Příloha č. 3 

 

 

Michail Afanasjevič Bulgakov (15. května 1891 – 10. března 1940) 

byl sovětským prozaikem a dramatikem první poloviny 20. století. Narodil 

se v Kyjevě jako nejstarší syn profesora teologie. Jeho sourozenci bojovali v 

řadách tzv. bílé armády a po občanské válce emigrovali do Paříže. Sám jako 

polní doktor skončil na Kavkaze, kde začal pracovat jako novinář. I přes 

jeho oblíbenost u stalinského režimu ve 20. letech Bulgakov nesměl 

emigrovat ani navštívit své bratry na západě. V roce 1916 absolvoval 

Lékařskou fakultu Kyjevské university a přestěhoval se do Moskvy. 

Poslední desetiletí svého života pracoval na románu Mistr a Markétka, psal 

divadelní hry, kritiky, povídky a několik překladů a divadelních přepisů. 

Většina jeho prací však byla vydána až po dlouhé době. Zemřel roku 1940 

na vrozené onemocnění ledvin. 

 

 

Šklovskij Viktor Borisovi č - prozaik, literární vědec, narozen 6.2 

1893 v Petrohradě – 5. 12. 1984 zemřel v Moskvě.  

Studoval filologii na petrohradské univerzitě. Poprvé publikoval v 

časopise r. 1908. Od roku 1916 aktivním členem OPOJAZ (Společnost pro 

studium básnického jazyka) a stal se jedním z hlavních teoretiků formální 

školy. Později se vrátil do Petrohradu, působil jako profesor, podporoval 

skupiny LEF a Serapionovi bratři. R. 1922 byl nucen emigrovat. Jeho první 
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beletristická díla byla vydána v Berlíně. Po amnestii se vrátil r. 1923 zpět do 

Ruska a pokračoval dál ve své literárněvědné práci, spjaté s moderními 

proudy v umění, dokud pod tlakem jednostranné ideologické kulturní 

politiky neukončil svůj zájem o experimenty v umění. Dále také působil v 

oblasti filmu a dětské literatury. Od roku 1953 byl znovu uznáván jako 

teoretik. Za knihu Ejzenštejn obdržel Státní cenu SSSR za rok 1979.   
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       Příloha č. 4 

 

Román M. Bulgakova Mistr a Markétka  se obecně považuje za jeho 

vrchol tvorby a zároveň i za jedno z nejvýznamnějších prozaických děl 

20.století. Je to příběh inspirovaný Goetheho Faustem a přenesený do 

absurdních reálií Sovětského svazu na počátku 30. let. Přesto je velmi 

mnoho pasáží podáno s humorem a nadsázkou. M. Bulgakov psal toto dílo 

12 let, krátce po jeho dokončení zemřel. Na své vydání si však román Mistr 

a Markétka, původně psaný pod pracovním názvem Inženýrovo kopyto, jež 

bez pochyby patří mezi to nejlepší, co kdy bylo napsáno, musel počkat 

celých 26 let -  byl vydán až v roce 1966.  

 

 

 Dílo V. Šklovského Poznámky o próze ruských klasiků (1955) 

obsahuje analýzu uměleckého mistrovství klasiků ruské literatury 19. století, 

počínajíc rozborem díl A. S. Puškina, končíc díly A. P. Čechova.   
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        Příloha č. 5 

 

Morávková Alena  (29. 7. 1935 Hradec Králové) - překladatelka z 

ruštiny, ukrajinštiny a francouzštiny. Po maturitě (1953) na Gymnáziu J. K. 

Tyla v Hradci Králové studovala v letech 1953-58 ruštinu, ukrajinštinu, 

francouzštinu a teatrologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 

1968 získala titul PhDr., roku 1998 se habilitovala a získala docenturu. 

Působila jako redaktorka v Dilii (1958-68) a v Ústavu jazyků a literatur 

Československé akademie věd (1968-72), v letech 1972-89 byla ve 

svobodném povolání. Externě vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy a na Divadelní fakultě Akademie múzických umění (dějiny 

literatury a divadla, translatologie). Je autorkou řady článků a statí 

věnovaných problematice překladu, zejména specifickým problémům 

překladu dramatu (Specifické problémy překladu dramatu, 1995, Bulgakovův 

román Mistr a Markétka jako překladatelský problém, 1999) a kritice 

překladu (Kritika překladu - neuralgický bod). Publikuje v domácím i 

zahraničním odborném tisku, referáty se účastní mezinárodních 

překladatelských konferencích. Překládá především z ruštiny a ukrajinštiny, 

okrajově z francouzštiny. Zaměřuje se na dramatickou tvorbu, klasickou a 

moderní ruskou prózu a teatrologickou literaturu. Zvláštní pozornost věnuje 

(a to i teoreticky) dílu M. Bulgakova. 

 

Zumrová Jiřina (18.3. 1928 Mladá Boleslav) - nakladatelská 

redaktorka, editorka, překladatelka z ruštiny. V roce 1947 maturovala na 

reálném gymnáziu v Mladé Boleslavi. V letech 1947-52 studovala slovanské 
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literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V r. 1952 získala titul 

PhDr. Byla dlouholetou redaktorkou a posléze zástupkyní šéfredaktora 

nakladatelství Odeon v Praze (1952 – 1991). V letech 1966-70 byla 

spolueditorkou základní teoretické edice Estetická knihovna (Hegel, 

Mukařovský aj). Od roku 1971 až do skončení činnosti nakladatelství 

Odeon, n.p., byla editorkou knižnice Světová četba. V letech 1991-97 se 

podílela jako členka redakční rady a editorka některých svazků na vydání 

devatenáctisvazkových Sebraných spisů Bohumila Hrabala. Pro 

nakladatelství Slovart redakčně zpracovala autorské texty pro jubilejní 

monografii díla Jiřího Anderla (1996) a dlouhodobě se podílí na redakční 

úpravě literárních děl sochaře Vladimíra Preclíka. V r. 2004 byla editorkou a 

spoluautorkou vzpomínkové knihy Nad Hrází Věčnosti, vydané u příležitosti 

nedožitých devadesátin spisovatele B. Hrabala. Překládá z ruštiny, zaměřuje 

se především na díla z oblasti literární vědy. 

 

Dvořák Libor  (6. 6. 1948  Cheb) - redaktor, překladatel z ruštiny a 

angličtiny. Po maturitě (1967) na Střední zemědělské technické škole 

mechanizační v Mladé Boleslavi vystudoval 1968-74 obor filozofie - ruština 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1974-1990 pracoval 

jako redaktor v revui Sovětská literatura, vycházející v Lidovém 

nakladatelství Praha, 1990-91 byl šéfredaktorem a ředitelem nakladatelství. 

V letech 1991-92 byl redaktorem Východoevropské informační agentury, 

1992-93 redaktorem Československé a České televize, 1993-95 Rádia Alfa, 

1995-96 České informační agentury, od 1996 působí znovu v České televizi 

- všude v zahraniční redakci. Autor knih: Ej, čuvak aneb Český hambář 
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jazyka ruského (1995), Šutkopis (1996, rusko-česká kniha anekdot), Lenin je 

v Ječný (1997, politické anekdoty), Nové Rusko (2000), Česká televize - věc 

veřejná aneb Zápisky teroristovy (2001). Překládá téměř výlučně z ruštiny, 

především moderní ruskou beletrii 20. století. 
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