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       Primární sémantickou funkcí  slovesa "mít" je vyjadřování posesivních významů, 

avšak okruh jeho sémantiky je mnohem pestřejší a složitější. V důsledku toho lze 

mluvit o bohaté polysémii a polyfunkčnosti slovesa mít, mimo jiné též jeho funkci 

modální a gramatické. 

      Ve shodě se svým cílem tato práce se zaměřuje na gramatickou auxiliární funkci 

slovesa  "mít" v konstrukcích složeného perfekta, která představuje zvláštní subareál  

evropského habere-perfekta v rámci evropského habere-areálu a v rámci  Evropského 

lingvistického areálu (ELA).

1.      Evropský habere-areál a Evropský lingvistický areál

1.1    Evropský habere-areál je tu vnímán jako jeden z historicky nejstarších 

společných rysů Evropského lingvistického areálu (ELA) a jeho vznik jako jeden 

z prvních evropeizačních procesů značného počtu jazyků našeho kontinentu. Tento 

sekundární proces zahrnoval téměř všechny evropské habere-jazyky (indoevropské), 

ostře kontrastující s jeho původní nepřítomností v ostatních evropských jazycích, tj. 

na jedné straně v baskičtině a keltštině (ide.), na druhé straně s jazyky ugrofinskými a 

euroturkickými. 

     Jako první krok ve vývoji tohoto zřejmě nejstaršího společného areálového rysu 

ELA nastaly při jeho formování v jednotlivých subareálech a jazykových větvích 

stejné kvalitativní změny původních dějových transitivních sloves v slovesa stavová, 

pseudotransitivní  (vyjadřující už stav, ale s formálně tranzitivní formou zachovávající 

objekt):

                      Vtrans (verbum concretum) + O → Vpstrans + O  ( = "status")

(kde platí:  Vtrans= sloveso transitivní, Vpstrans = transitivum s vyloučením činnosti,  O = objekt, 

verbum concretum  = výběr původních sloves; o vnímání pseudotranzitivity srov. ještě Aristotel, Kat. 

15; Metafyzika, kn.5, 23) 

z nichž se zformovalo sloveso "mít",  náležela do sémantické sféry "dobýt, získat 

něco, dosáhnout nečeho" jako např. "ulovit", "chytit", "chopit se něčeho", 

"chňapnout", "vzít", nebo jako  "dostat", "držet", "dát". 

     Etymologicky se tato slovesa vztahují k několika  zcela různých ide. kořenů:  
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1.-2. *kap- /*ka(m/n)p- > ēgerm. *habēn
  alb. kam

3.-4. *ghabh- > ēlat. (a rom.) habēre
  kelt. *gab-yo (střvelš. caf; bret.  kaoud/kavout)

5. *segh- >   řec. ’έχειν  
6. *(s)tuer- > ēbalt. *turētei  (>litev.  turėti)
7. *im- > ēslov. *imētei  (> psl. *jьměti > stč. jmieti)

      

       Společný znak, který indikuje  transformační změny ze slovesa původně aktivního k slovesu 

vyjadřujícího status sdílí v podobě formantu -ē- skupina prajazyků, označených indexem (ē), tj. jazyků 

románských (původně v latině), germánských, baltských a slovanských (srov. lat. hab-ē-re, sed-ē-re, 

pragerm. *habēn, lit. tur-ė-ti, sėd-ė-ti, praslov. *jьměti, *sěděti). Na případě slovanského "mít" =  

praslov. *jьměti představuje statický derivát s významem "mít něco vzato" neboli "vlastnit něco, co 

jsem vzal" ze slovesa *jęti, *jьmą (= litev. imti, imu) "brát/vzít", kde exponent -ě- (< -ē-) indikuje 

právě tuto změnu.

      V rámci ELA během  poměrně širokého časového rozpětí se pak formuje tzv. 

habere-areál čili evropský areál jazyků, kde se vyskytuje sloveso "mít" (srov. 

Benveniste 1960; Isačenko 1974). Tento proces, který začal zřejmě až po rozpadu 

společné indoevropštiny na jednotlivé prajazyky, pokračuje v širším evropském 

kontextu svým způsobem až dodnes – srov. případy výskytu paradigmatu 

gramatického slovesa "mít" v baskičtině, bretonské sekundární tvary, které mají 

supletivní tvary  s esse-konstrukcemi, dynamika vývoje španělského haber (= funkce 

gramatické) a tener (= funkce plnovýznamové, "vlastnit", vznik  a vývoj dalších 

funkcí slovesa "mít").

1.2      Areálová kontinuita evropského habere-areálu se vyznačuje svým centrem a 

periferií a to jak z hlediska obecného, tak i z hlediska funkčního. Přitom jde o jev 

společný, za určitých okolností ho lze považovat jako jednu ze sice parciálních, ale 

vysloveně teritoriálně velice rozšířených evropských universálií.  Neúčast 

neindoevropských jazyků ELA v tomto procesu, tj. především jazyků ugrofinských, 

ale též euro-turkických, dokazuje, že jistá indoevropská strukturní solidarita týkající 

se především opozice akuzatinost – neakuzativnost (popř. ergativnost) zůstává jedním 

z klíčových  komponentů procesu.  

      Oslabení funkcí "evropského" slovesa "mít" v přilehlých jazycích 

indoevropských, tj. v ruštině, až po jeho úplný zánik v lotyštině, bychom pak mohli 

vnímat naopak jako pozoruhodnou ukázku  procesu "deindoevropeizace", resp. 

"baltofinizace/ugrofinizace" jazyků tohoto areálu v určitých obdobích jejich 
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historického vývoje. Jiný případ je západní periferie, tj. keltština, kde rudimentární 

vznik tohoto slovesa nikdy – na rozdíl od praslovanštiny (případ ruštiny) a baltštiny 

(případ lotyštiny) – nebyl jako proces ukončen, takže dnes se objevuje jen zcela 

výjimečně (tj. případ bretonštiny), historicky též velice výjimečně (případ velštiny).

1.3    U tvarů "mít" v gramatické auxiliární funkci lze uvažovat jednak o 

primárním epicentru v pozdější lidové ("vulgární") latině –  zde však je značně 

pravděpodobný vliv modelu tvoření  řeckých analytických participiálních konstrukcí 

se slovesem "mít" – jednak o možnosti vnitřního vývoje syntagmatických spojení v 

gramatické za určitých okolností, k nimž však zřejmě patřily i vlivy případného 

kontaktního působení (velice často přímého bilingvismu, v horizontu času i 

bilingvismu kulturního). Zároveň výskyty složených konstrukcí s modálně resp. 

futurálně gramatickým "mít" mají zřejmě také areálovou podobu.

        Celkově je  polyfunkční vývoj slovesa "mít" v lecčems a leckde  značně 

podobný. Především se na evropském jihu (ale také i ve všech třech slovanských 

větvích) vedle hlavních posesivních významů vyvinula další širší oblast užití  s 

existenciální sémantikou.         

        Další funkční vývoj slovesa "mít" v rámci ELA probíhá jednak v důsledku jeho 

vnitřního polysémického vývoje, jednak v důsledku areálových interferenčních vlivů; 

v řadě případů je to pak proces smíšený, např. pod vlivem vnější indukce.

      Podoby složeného gramatikalizovaného perfekta s auxiliarii esse a habere v ELA 

lze shrnout takto:

      Perfectum I, tj. esse-perfektum: východ ELA, tj. jazyky baltoslovanské a 

ugrofinské.

         České historické Perfektum I  (např. psal jsem) v důsledku zániku prostých časů se stalo préteriem. To platí i 

pro většinu severoslovanských jazyků, zatímco v ostatních zmíněných jazycích původní status perfekta byl 

zachován.

       Perfectum II, tj. habere-perfectum: západ  Evropy, tj. většina jazyků 

románských (včetně jihozápadu, např. španělština) a germánských (angličtina, jazyky 

skandinávské).

       Perfectum I/II, tj. takové perfektum, kde se oba typy nacházejí 

v komplementární distribuci typu německého ich bin gekommen (slovesa 

nepřechodná), ale ich habe geschrieben (slovesa přechodná). Vedle jazyků 

germánských evropského středu (např. němčina, nizozemština, fríština, jidiš) sem 
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patří i areálově blízká francouzština a italština. Často se mluví rovněž o selekci 

auxiliárních sloves habere/esse v těchto jazycích.

       Pestrý vývoj vykazuje Balkánský jazykový svaz. Tak bulharština disponuje 

Perfektem I  s prvky Perfekta II. Makedonština je nejblíže jazykům okcidentálním, 

neboť má k dispozici obě perfekta, zatímco u řečtiny zaznamenáváme další 

alternativní gramatické habere-konstrukci: zde jako infinitní komponent slouží 

zvláštní druh supinového tvaru (tzv aparemphato), a které tu označujeme jako 

Perfektum III.       

      Jak i tento krátký souhrn naznačuje, je zřejmé, že problematiku evropského 

perfekta nelze posuzovat bez ohledu na jeho areálovou typologii.

2.    Slovanské konstrukce typu Perfekta II a jejich postupná gramatikalizace 

za účastí auxiliace slovesa "mít" představují evidentně součást tohoto evropeizačního 

procesu.

       Ve své podstatě je tato práce zaměřena na slovanský kontext problematiky, který 

se stal předmětem četných diskusí a na který se názory značně liší až dodnes.     

       Hlavním předmětem výzkumu je středoevropský západoslovanský typ v podobě 

češtiny, v němž centrální místo zaujímá detailně rozpracovaná korpusová studie 

výskytu Perfekta II nebo konstrukcí typu Perfekta II na základě databáze ČNK 

(Českého národního korpusu) o 500 mln. textových slov, která umožnila k účelu 

studií přes 20 000 relevantních dokladů. Ta je představena v kontrastu s typem 

slovansko-balkánským, u něhož je pozornost věnována makedonštině s mimořádně 

vysokým stupněm gramatikalizace konstrukcí има + PPP (Participium Perfecti 

Passivi) a bulharštině. Poslední dva jazyky sdílejí, vedle jiných rysů, typických pro 

Balkánský svaz, i u této konstrukce  tzv. balkánsko-románské prvky, dominující v 

makedonském Perfektu II a rysy "konzervativnějšího modelu" se současnou  

vícestupňovou realizací průběhu (srov. pojetí gramatikalizace jako proces) a 

přítomným vrstvením několika typů především v bulharštině, ale též pořad i v 

severních a východních makedonských dialektech.   

      Vývoj perfektních časů a konstrukcí v slovanských jazycích se stal předmětem 

řady diskusí, trvajících už téměř půl století. Tzv. "slovanské perfektum" neboli 

konstrukce typu Perfekta II ("mít" + PPP) představuje vlastně pokračování 

evropeizačních řetězců vývoje složených perfektních forem se slovesem habere, jde 
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však o řetězce dva – středoevropský a balkánský a ve většině jazyků je proces 

gramatikalizace značně specifický. 

3.    Průběh gramatikalizace je podmíněn řadou faktorů tykajících se formální 

konfigurace jednotlivých komponentů této  konstrukce, auxiliace slovesa "mít", 

proměnlivosti tvaru infinitní participiální složky. 

      V této práci je gramatikalizace konstrukce typu Perfekta II chápána jako živý 

proces, který se odehrává před našima očima a je tedy definovatelný i ve svých 

různých cyklech nebo fázích, nikoliv tedy až jako výsledek nebo už uzavřený stav.

Tento dynamický model nám umožňuje aplikaci bohaté a i z hlediska obecně 

lingvistického poučné škály kritérií gramatikalizace, jimiž se hodnotí její realizace v 

jazyce. Je zcela zřejmé, že některá stadia podle principu dynamického (stadiálního) 

průběhu gramatikalizace se mohou, ba i musí vyskytovat také souběžně, v případě 

perfektních časů s habere v evropských jazycích, a to zejména v slovanských, je to 

zcela  běžné. Je zřejmé, že takovéto podrobné, až "minuciozní" sledování tohoto 

dynamického modelu by nebylo přesvědčivé, ba ani možné bez obrovského souboru 

konkrétních dat, jak jej nabízí ČNK. Přitom teoretická východiska hodnocení 

gramatikalizačních změn berou v úvahu především práce z teorie gramatikalizace 90. 

let B. Heineho, H.Lehmanna, E.Traugotta, včetně novějších práce B. Heineho-T. 

Kutevy, k problematice auxiliace zároveň práce É. Benvenistovy, obecně též  práce J. 

Kuryłowicze, nejnověji T. Kutevy. 

      Standardní kritéria uplatňovaná pro testování stavu gramatikalizace u konstrukcí 

typu Perfekta II jsou v principu trojího druhu:

     První druh představují  kritéria, vycházející z formy, především syntaktické a 

morfosyntaktické. Druhý druh představují  kritéria týkající se stránky sémantické.

Třetí druh zahrnuje kritéria areálová a typologická, která doplňují celkový obraz 

výskytu konstrukcí habere + PPP na mapě Evropy. 

    Celkově naše schéma obsahuje ta gramatikalizační kritéria z teorie gramatikalizace, 

která lze považovat za relevantní při zkoumání struktury a mechanismů v 

konstrukcích perfekta se slovesem habere v celoevropském kontextu. Soubor kritérií 

je doplněn také některými dalšími strukturnými kritérii, která sledují poziční 

konfiguraci jednotlivých hlavních komponentů konstrukce a jejich okolí.

    Vedle těchto obecných kritérií je však náš výzkum rozšířen o některá specifická 

kritéria, která reflektují slovanskou specifiku tohoto evropského fenoménu. 
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4.    Vývoj konstrukcí Perfekta II v makedonštině a bulharštině

        Další, již speciální  části práce jsou věnovány konstrukci typu Perfekta II ve 

třech slovanských jazycích.  Stručněji je představeno makedonské perfektum se 

slovesem има "mít", které jediné ze slovanských jazyků se vyznačuje velmi 

pokročilou, téměř ukončenou podobou "oksidentálního" typu gramatikalizace. Poté se 

práce podrobněji zabývá bulharštinou a češtinou.

4.1   Případ Perfekta II v dnešní makedonštině  je ukázkou expanze systémového, 

původně dialektického prvku mluveného jazyka do jazyka standardního (zde ovšem 

nelze nezmínit analogii vztahu mezi češtinou obecnou a češtinou standardní). Ze 

sociolingvistického hlediska jeho nositelem na počátku byla mladší mobilnější 

generace. Jako východisková oblast  tohoto procesu se uvádí jihozápadní částí  země 

– Struga, Ochrid, Resen, Prespansko, Bitola, Kostur. Centrálnější postavení se 

připisuje právě Struze, kde se vyskytují  dokonce tvary Perfekta II samotných  sloves

být a mít –srov. имам имано (angl. I have had), имам бидено (I have been), сум 

биден. 

    Dnešní standard na  počátku 21. století, vnímá Perfektum II s има jako čas, patřící 

do spisovné makedonštiny, psanou normu nevyjímaje. Proces konkurence s

Perfektem I ve prospěch Perfekta II byl zaznamenán již v 70. letech minulého století.  

Tento vývoj, který se odehrává v průběhu pouhých několika generací, je svou 

dynamikou značně výjimečný, přitom je dán "mladostí" spisovné  makedonštiny a její 

stále se ještě dotvářející normy. Obdobný proces vzniku složeného perfekta z latiny, 

tehdy již standardizované trval skoro šest století a jeho gramatikalizace pokračovala 

řadu dalších století  i v  následnických románských jazycích.  

4.2     Běžné bulharské konstrukce typu Perfekta II korespondují vlastně s druhým, 

třetím a čtvrtým stadiem gradačního řetězce této temporálno-aspektuální kategorie 

v češtině a tím také  potvrzují stanovisko Georgieva (1957/1985), resp. Kutevy 

(2001), podle něhož proces vznikání tohoto nového slovesného času se slovesem 

имам "mít" v bulharštině se již též uskutečňuje.

         Zda tento vývoj dosáhne dalšího stupně nebo zůstane zakonzervovaný v 

podobách, jaké  je známe dnes, nelze v tomto stadiu průběhu určit. Podle dosavadních 

zkušeností z vývoje této temporální kategorie v širším evropském kontextu – mj. na 

základě dosažené linearity, konfigurace levé a pravé části výrazu, extenze sémantiky 

pomocného имам ve spojení s funkční reanalýzou tvaru  PPP – ,  lze však prohlásit že 
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tento započatý proces gramatikalizace je už nevratný  a že další stadia  procesu, 

v podstatě pokračující evropeizaci není nejen vyloučen, ale nopak – je dost 

pravděpodobný.

       Otázka hodně diskutované tzv. "hybridity" (dvojvalentnosti) vazby PPP ke 

slovesu имам  nebo k objektu jako jeho případnému atributu (alternativa dvojího čtení 

s případně ještě pasivní interpretaci – sem patří ještě otázka neutralizace slovesného 

rodu u některých autorů) je závislý obvykle na kontextu. V tomto ohledu se to značně 

podobá situaci v češtině. 

       Bulharská konstrukce má některé gramatikalizační strukturní předpoklady 

v jistém smyslu příznivější než čeština. Jde např. o použití pouze krátkých tvarů 

adjektivních (a tedy i participiálních, v češtině jen participiálních, navíc pouze 

v nominativu u pasivních konstrukcí), zánik jmenné deklinace (proti češtině, kde 

použití akuzativního tvaru krátkého se jeví jako jedna z hlavních  zábran v postupu  

gramatikalizace habere konstrukce v některých případech, např. u maskulin anim.), 

funkční vývoj impersonálního има/няма a jeho běžná účast v řadě opisných 

konstrukcí, mj. právě s PPP, které rovněž tvoří zvláštní typ III bulharských tvarů v 

konstrukcích typu Perfekta II.

5.    Konstrukce typu Perfekta II v češtině – její východiska

       Analýza českých konstrukcí typu Perfekta II představuje synchronní korpusovou 

studii problematiky a vychází z celkem 500 mln. databáze ČNK (Syn  2000, Syn 

2005, Syn 2006 PUB), v  které bylo získáno víc něž  20 000 výskytů pouze 

základního vzorce mít + PPP, pracovní korpus v skutečnosti byl ještě rozsáhlejší, 

protože byly zadávány různé varianty těch dvou konstituentů (s různými pozičními

obměnami nebo v invertované podobě).

     I když se konstrukce mít + PPP v češtině nevyznačují vždy u všech typů 

dokončeným gramatikalizačním procesem, jsou to konstrukce gramatické s explicitní  

temporálností  perfektních časů evropského modelu se slovesem habere, vyvinutou

paradigmatikou a sémantikou tzv. posesivního rezultativního  perfekta. Uplatnitelnost 

perfekta je však podmíněn plnovýznamovým slovesem, ze kterého je vytvořena 

infinitní složka konstrukce – tvar PPP, a to do velké míry jeho videm a subjektovostí.           

      Na základě údajů z ČNK v zhruba 95 % jsou to slovesa, jež jsou  definována jako 

dokonavá; u tzv. obouvidových sloves jde také velkou většinou v daném kontextu 

zřetelně o funkci slovesa dokonavého. Ani slovesa jednoznačně nedokonavá však 
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nejsou zcela výjimečná,  mají však svůj průměrný podíl výskytu v ČNK mezi dvěma  

a čtyřmi procenty. 

       Aby byl vyjádřen význam perfekta, musí být splněna především podmínka 

subjekt  = hloubkový agens děje (Ag). Rozhoduje o tom typ slovesa tvaru PPP nebo 

jeho forma:

       [+Ag]  u sloves "subjekto-agentních" typu: číst, vypít, vymyslet, nakrást aj., kde je 

jiný agens vyloučen,  perfektum je jediná možnost, 

       [+/– Ag] u sloves "subjekto-recipientních", jako např. napsat, uvařit, koupit,

malovat, rozhoduje kontext, zda je tvar v perfektu nebo v pasivu, i když v některých 

případech nelze přesně rozhodnout resp. subjekt je jen participiálním agentem (typ

měl jsem s ním domluveno, dohodnuto).

       [–Ag]  u sloves čistě "recipientních", např. dát, slíbit, nařídit, nemůže jít nikdy o 

význam perfekta,  protože je to význam pasivní, který je zde obligatorní. V tomto 

případě tvary konstrukce Perfekta II mají funkci transpoziční a vyjadřují tzv. 

posesivní pasivum.

      Sloveso mít v uvedených formách  prošlo procesem auxiliace a plní gramatické 

funkce pomocného slovesa v konstrukcích mít + PPP. Co se týče gramatikalizace 

nelze posuzovat typy I , II a III jako jevy izolované. Představují totiž součást 

kontinuálního vývojového řetězce, kde: 

     Typ I: mít + PPP-no/-to představuje  cílové stadium gramatikalizace a rovněž 

závěrečnou fázi auxiliárního vývoje slovesa mít, vrcholový bod tohoto typu se značně  

širokým zastoupením je především Forma A (srov. např. tzv. Mathesiovo perfektum 

Máme zatopeno)

    Typ II: mít + PPP + Objekt acc (kde  PPP je v kongruenci s objektem, např. Máme  

už nakoupeny všechny dárky) představuje naopak to nejranější, tj. první stadium 

auxiliárního vývoje slovesa mít, kde můžeme zároveň  mluvit o počátku  

gramatikalizačního vývoje celé konstrukce. Čeština je rozlišuje velice jasně, 

konstrukce je typu Perfekta II, pokud je tvar PPP krátký a je součástí užšího 

slovesného paradigmatu, nikoliv až pouze lexikonu. 

     Typ III: mít + PPP + Objektacc  (kde  PPP je však v  kongruenci  nikoliv 

s objektem, nýbrž se subjektem, srov. Ministerstvo má připraveno k vládnímu 

projednání dvě koncepce) je zda se novější, a zdá se nezaznamenaný v 

dokorpusových výzkumech. V něm lze tvar slovesa mít hodnotit podobně jako u Typu 

I za nacházející se ve vyšším stadiu auxiliace. Forma Z (= Formě B z Typu I – s 
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invariantním tvarem PPP-no/-to – je v češtině méně zastoupena, nicméně představuje 

stadium, kdy PPP je užito absolutně (tj. neshoduje se ani s objektem, ani se 

subjektem, srov. Obecní úřad má naplánováno také úpravu zemních prací). Tím se 

blíží modelu okcidentálních jazyků a to již zcela nezávisle na němčině, která měla být 

jedním z prvotních motivačních zdrojů tohoto vývoje v češtině, ovšem pouze v 

češtině obecné. 

6.    Analýza konstrukcí typu Perfekta II v češtině na základě materiálu ČNK –  

        nové výsledky

        Analýza stavu perfekta na základě bohatého materiálu ČNK vynesla na povrch 

dosti nový pohled na vztah mezi dynamikou dvou variet češtiny, tj. českého 

"nestandardu" (obecné češtiny) a standardu (češtiny spisovné), tj., obrazně řečeno, 

mezi její proměnnou a relativní konstantou. Ve stavu nepřetržitého mnohaletého 

code-switchingu  (střídání kódů) dochází k evidentnímu rozšíření inventáře 

vyjadřovacích prostředků; zkoumané zde konstrukce patří do oblasti společního 

průniku obou variet.

      Obecná čeština je sice východiskem tohoto procesu, ale sama není (mimo jiné 

vzhledem ke své dynamice nespoutané normou) schopna realizovat důležitý klíčový 

gramatikalizační krok, tj. důslednou systémovou aplikaci krátkých tvarů PPP. Ten je 

v obecné češtině zaměřen (podobně jako u adverbiálních konstrukcí typu je tam 

veselo, smutno, jasno) téměř výhradně na střední rod, srov. mám to napsáno, mají 

zavřeno/zavříno (a samozřejmě ve frazémech jako má pro strach uděláno, kam máš 

namířeno/namíříno), který ovšem formálně má nejblíže k podobě tvaru absolutného.

     Český standard – na rozdíl nejen od obecné češtiny, ale i od ostatních 

západoslovanských jazyků – má však krátké tvary PPP, jakožto distinktivní příznak 

predikace, plně k dispozici, i když i zde je původní norma do jisté míry rozkolísaná. 

Tvary jako napsán, napsáno, v plurálu napsány, napsána jsou zde plně 

paradigmatizované, tj. gramatikalizované v pasivu a mohou být tedy k dispozici i pro 

konstrukce mít + PPPacc, srov. mám úkol napsán, mám úkoly napsány, mám to/ta 

pojednání přečteno/přečtena, mám ty dívky/chlapce dobře spočítány.

     Testem síly a "průbojnosti" gramatikalizace prochází tato konstrukce v případech, 

kdy se příslušný tvar liší od nominativu, tedy pokud je vyžadován tvar, který se 

v moderní češtině považuje za knižní, tj. ocitá se v extrémně opačné pozici vůči 

obecné češtině. Zde však prochází tento zdánlivě nevratný hyperstandardní 
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"archaismus" pozoruhodnou renesancí a ukazuje se k našemu překvapení vratným. 

Konstrukce jako slivovici tam měla zřejmě připravenu, protože se vrátila za malou 

chvilku s lahví a kalíškem (LITERA; #1578326,  M. Kundera  1991); s oběma umělci 

máme sjednánu schůzku u jejich stolu (SYN2005; #49913404; Z.Svěrák aj., ed. 

2001); jakmile jsme měli uzavřenu dohodu s firmou Škoda Auto (SYN2000; 

#93452435; Mladá fronta DNES, 1998 – mf 981106); ve chvilce měl vymyšlenu 

čertovinu.(SYN2005; #33709987; I.B. Singer 1990); každý ministr má s vedoucími 

pracovníky ministerstva uzavřenu nepsanou dohodu: když …  (Lynn J.– Jay A., Jistě, 

pane ministře 2, 2003: 67 – překlad) nejsou, jak se zdá, tak vzácné, a jsou podle 

našeho materiálu zcela reálné a ve smyslu dalšího vývoje zřejmě perspektivní.

      Zcela neočekávaný, poněkud "extrémní", i když v rámci evropského perfekta 

nikoliv tak ojedinělý a pochopitelný krok (způsobený mj. složitostí právě zmíněné 

akuzativizace) je odstranění signálu objektu u PPP a jeho nahrazení gramatickým 

rysem  subjektovosti, tj. kongruencí se subjektem,např. oba objekty mělo pronajato 

sdružení Signum artis (SYN2000; #60556419; Lidové noviny, 1994 = ln 94201); tzv. 

neapolské nouzové centrum má připraveno evakuační plán (SYN2006PUB; 

#275404521; Lidové noviny, 19.7.2002); oblečen měl  hnědou košili (SYN2006PUB; 

#268548481; Právo, 31.8.2001); jestliže má četbu ulehčen ten, kdo něco z Levinase  

zná, komu není  neznám  pojem … (SYN2006PUB; #158842665; Mladá fronta DNES,  

5.12.1998).

7.    Vznik a vývoj českého perfekta jako živé pokračování tisíciletého 

        evropského procesu

        Vznik a vývoj konstrukce mít+PPP je modelovým případem procesu 

evropeizační  difúze a zároveň patří i k typickým prvkům konstituování ELA. Je to 

konstrukce, kterou dokáže jazykovědná evropeistika dosti detailně sledovat od jejích 

počátků, nejdříve v lidové  (vulgární) latině (polovina 1. tisíciletí), v jejím plynulém 

přechodu do románských jazyků i v jejím šíření (difúzi) primárně do jazyků 

germánských, až po současnost, kterou reprezentují slovanské jazyky jižní a západní. 

Zatímco na  jihoslovanském území (konkrétněji v makedonštině a v bulharštině) 

iniciačním prostředníkem (v němž hrají roli procesy adstrátové i superstrátové) byl 

balkánský jazykový svaz (konkrétně jazyky balkánsko-románské), v češtině a 

v dalších západoslovanských jazycích (v polštině a především v kašubštině) šlo o 

difúzi z prostředí především německého. Naopak východní okraj habere-jazyků bez 
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možnosti takovéhoto přímého styku s areálem gramatické konstrukce mít+PPP,  kam 

patří vedle ukrajinštiny i běloruština a litevština, tento evropeizační proces zatím 

téměř nezasahuje. 

     Je to proces, přesto že započal před více než patnácti stoletími, stále živý, probíhající dnes. Nelze 

však říct, že v češtině jde o proces zcela nový. Jungmann nabízí příklady  (dokonce frazémů!) 

z přelomu 18.-19. století  jako např. u Krameria vyhráno míti (Jungmann II, 383), mám uděláno "ich 

bin behert" (tj. "okouzlen" – srov. moře mu udělalo) (Jungmann IV, 704), uvádějí se však doklady 

mnohem starší, srov. na ckách napsáno jmá (že je dědicem) (1464, Staročeský slovník 1, 234). 

     Důležitou roli při utváření konečné, tj. gramatické podoby konstrukce mít + PPP 

má přítomnost příslušného (krátkého) tvaru u analytického pasiva, které je v češtině 

středověký evropeismus, zprostředkovaný latinou (je známo, že latina, nikoliv snad 

němčina, byla hlavním prostředníkem evropeizačních rysů  starší češtiny až do 16. 

století).     

     Naopak nám sledovaný evropeismus, zprostředkovaný primárně němčinou (i když 

od původu rovněž z latiny a románštiny) je přes zmíněné starší doklady produkt ani ne 

posledních dvou století, spíše produkt století minulého, zejména jeho druhé poloviny, 

kdy úloha obecné češtiny jako iniciátora konstrukce se ve vývoji češtiny podstatně 

zvýšila. Přesto nakonec je to standard (spisovný jazyk), který sice tyto v  podněty 

reflektuje, ale dotváří je takovými prostředky, na něž obecná čeština nedosahuje, 

neboť jsou někdy až na druhém pólu spektra obecná čeština – jazyk knižní 

(nadstandard). Jde o krátké tvary participií, zejména jejich příznakově akuzativní 

tvary (mám žádost podánu, máme obžalovaného předvolána místo předvolaného).

       Diachronní perspektivu vnitrojazykových komponentů, které byly nutnou 

podmínkou k vytvoření naší konstrukce lze shrnout takto:

     1.   Vznik slovesa  mít (jev prajazykový, nikoliv však genetický, ale areálový).

     2.   Vznik pasiva ve staré češtině (evropeizační účast latiny), konzervace krátkého 

PPP v této funkci (nemá žádný jiný západoslovanský jazyk).

     3.   Konzervace krátkých tvarů (včetně akuzativních tvarů) až dodnes. 

     Promítneme-li tyto vnitrojazykové dispozice do evropeistického kontextu, 

výsledkem bude:

      1.   Součást pozdního indoevropského vývoje (včetně použití stavového formantu 

ē, srov. *im-ē-tei).

      2.   Evropeizační účast latiny nejpozději od 13.-14. století.
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      3.   Evropeizační podíl němčiny jako prostředníka, v případě naší konstrukce 

především od 19. století.

      Samotný proces od volného spojení (má tu  žádost podanou) k jeho 

gramatikalizaci prostřednictvím krátkého, tj. predikativního tvaru PPP v akuzativu 

(má tu žádost podánu…) představuje několik kroků. Na konci tohoto řetězu by bylo 

třeba očekávat "cílovou podobu perfekta", kde se PPP shoduje nikoliv s objektem, 

nýbrž se subjektem tak, jak tomu bylo i v jiných analytických esse-konstrukcích, tj. 

např. v "praslovanském perfektu" (srov. např. *synъ jestь chvalilъ materь) či 

staročeském pasivu (srov. stč. slovo v božství schováno (Píseň Ostrovská, 13. st.), kde 

lokativ naznačuje výsledný stav, nikoliv pohyb, tj. děj). Jde přitom  nejen o případy  

typu Jaké kroky má připraveno Ministerstvo financí, či (tento) způsob mělo zavedeno 

více obcí, kde by mohlo jít o absolutní užití PPP (jako v němčině), ti v neutru, ale též 

doklady typu dárečky má připraven olomoucký McDonalds, kde je těsná vazba 

subjekt –  predikát, tj. kongruence se subjektem, již zcela nepochybná. 

    Doklady jako ten poslední jsou stále ještě v menšině, přesto jasně  ukazují, jak je 

tento proces natolik živý, že všechny jeho fáze jsou přítomny – nejde zde tedy (ani 

z hlediska uživatele jazyka)  o diachronní perspektivu, ale o synchronní dynamismus, 

o plynulou škálu (řetěz) počínající od konkrétní, čistě syntaktické, obecně české 

konstrukce (typu objekt + atribut) – odpovídající "pasivním" konstrukcím typu dopis 

byl napsaný (s dvojčlenným verbo-nominálním predikátem). 

      Závěr

      Tato studie měla kromě vlastního předmětu výzkumu za cíl ukázat, že moderní 

metody v poznávání lingvistických dat, s bohatstvím a rozmanitostí i zcela nových a 

nečekaných údajů, nabízejí i nové, a to mnohem úplnější a přesnější možnosti 

výzkumu. Její výsledky vděčí tomuto novému oboru za mnohem hlubší pohled do 

jednoho z nejdynamičtějších systémů formální české gramatiky. Je to vhled, který 

zároveň upřesňuje umístění češtiny a bulharštiny v rámci areálu evropských 

perfektních časů, v rámci evropského habere-arealu a rovněž v rámci Evropského 

lingvistického areálu (ELA).


