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O. ÚVOD 

Tématem této práce je srovnání gramatických systémů čínštiny u Ma Zhen a Oldřicha 

Švarného. Srovnání provedu na základě rozboru Ma Zhenina systému popsaného v díle 

Jianmíng Sh~vimg Hanyú Yiífa í'~ ll}j ~ ffi ~J.. i:s-i1"\-~t "Stručná praktická gramatika čínštiny", a 

Švarného systému popsaného v učebním materiálu Gramatika hovorové čínštiny v příkladech 

(dále jen GHČP) a Úvod do studia hovorové čínštiny. 

Některé rozdíly vyplývají již jen z toho, že oba učební materiály jsou určeny jinému typu 

čtenáře či studenta. Švarného učební materiál je koncipován jako kurs základní gramatiky 

určený studentům, kteří se studiem čínštiny jako cizího jazyka teprve začínají. Jedná se 

vlastně soubor příkladových vět, jež je opatřen nepříliš rozsáhlým teoretickým úvodem a 

vysvětlujícími komentáři. Ma Zhen oproti tomu svou gramatiku adresuje studentům vyšší 

úrovně čínštiny, tedy buď studentům čínským zabývajícím se gramatickou analýzou čínštiny, 

nebo pokročilým studentům čínštiny jako cizího jazyka, kteří již dosáhli určité úrovně. 

Vzhledem k tomu, že Švarný se ve svém učebním materiálu uceleně a systematicky věnuje 

v podstatě pouze gramatickým funkčním charakteristikám a stručné charakterizaci větných 

členů, ne však syntaktické analýze, za základ práce a její osnovu budu brát systém Jianmíng 

Sh~w}ng Hanyú Yzífa, kjejímž jednotlivým kapitolám se budu snažit dohledávat popis 

odpovídajících jevů ve Švarného materiálu. V případě potřeby budu konzultovat se Švarného 

učebním slovníkem. 

Hlavní část práce tedy na základě postupu, který zvolila Ma Zhen, dělím na tři velké 

kapitoly. V první kapitole nazvané Slovní druhy a gramatická funkční charakteristika slov 

rozeberu ve dvanácti podkapitolách jednotlivé slovní druhy, resp. odpovídající funkční 

charakteristiky, tedy rozdílné pojetí těchto kategorií u Ma Zhen a Švarného, popis 

jednotlivých druhů či charakteristik a slova, která jednotlivým druhům či charakteristikám 

připisují. V kapitole druhé pak přistoupím k syntaktické analýze, kde již budu postupovat tak, 

že popíši jednotlivé druhy vazeb, které Ma Zhen rozeznává, a poté se budu snažit dohledat, 

jak dané vazby či odpovídající jevy popisuje Švarný. Třetí kapitolou nazvanou Jednoduchá 

věta navážu na kapitolu druhou a popíši v ní jednotlivé členy syntaktických vazeb 

vytvářejících jednoduchou větu a vztahy mezi těmito členy. Postup zvolím podobný jako 

v kapitole druhé, tedy popis Ma Zhenina rozboru a následné porovnávání s konkrétními jevy 

u Švarného. 
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V práci používám transkripci pzn.vzn J.jf ~- a zjednodušených znaků. Všechny jazykovědné 

termíny uvádím česky, tam kde to považuji za důležité, uvádím při prvním výskytu termínu i 

čínský ekvivalent vždy v pořadí český termín - čínský termín v transkripci plny ln - čínský 

termín ve znacích, tedy např. předmět blnyií ~i:!\-. Překlady termínů, které používá Ma Zhen, 

jsou mé vlastní, v některých případech jsem ke konzultaci využila francouzského překladu Ma 

Zheniny gramatiky Petite grammaire pratique du chinois. U Švarného uvádím čínské 

ekvivalenty českých termínů jen tehdy, pokud tak činí on sám. 

Překlady příkladových slov, konstrukcí či vět u Ma Zhen jsou také mé vlastní, v některých 

případech jsem byla vzhledem k tomu, že se jednalo o věty vytržené z kontextu, nucena 

doplnit některé mluvnické kategorie, nezbytné pro překlad do češtiny. Překlady Švarného 

příkladových slov, konstrukcí či vět jsou dílem mé vlastní, dílem překlady původní, uvedené 

v GHČP. Příkladové věty a konstrukce jsou uvedeny vždy v pořadí čínsky v transkripci plny ln 

-čínsky ve znacích- v uvozovkách česky, tedy např. Shéi? 111? "Kdo?". 

Jelikož příkladové věty, které uvádí Ma Zhen jsou včleněny do samotného textu 

jednotlivých kapitol její gramatiky, jejich citaci také nijak zvlášť nevyděluji. U Švarného 

příkladových vět uvádím v závorce za větou číslo příslušné nahrávky a dané konkrétní věty ve 

formátu, např. YD 60, 1. 
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1. Slovní druhy cíle i ift] ~ a gramatická funkční charakteristika slov 

yúfó gongnéng tezhěng i-tHtr}J~~t~{iE 

Oldřich Švarný v GHČP používá termínu gramatická funkční charakteristika slov, jelikož 

se nejedná o klasické slovní druhy, jak je známe z češtiny. V češtině je však příslušnost 

kjednotlivým slovním druhům srozumitelná i mimo dané větné a situační okolí. Slova svým 

tvarem, který vzniká odvozením a flexí, totiž vytvářejí svůj vlastní gramatický kontext. 

V čínštině jsou však slova svou formou nerozlišitelná, nepřibírají žádné elementy, s kterými 

by vytvářely určité tvary, neskloňují se, ani nečasují. Přesto však mohou zastávat ve větě jen 

určité funkce a ve svém výskytu na sebe bývají vázána. Právě tyto vlastnosti každého slova 

v čínštině se nazývají gramatická funkční charakteristika. Fungování slov různých 

gramatických funkčních charakteristik je do značné míry podobné fungování systému 

slovních druhů v češtině, označují se tedy obdobně: funkční charakteristika podstatného 

jména, funkční charakteristika slovesa apod., nebo prostě jen podstatné jméno, sloveso atd. 

Znamená to, že dané slovo může ve větě zastávat funkci, která je vymezena dané funkční 

charakteristice. Gramatických funkčních charakteristik je určitý omezený počet a příslušnost 

jednotek k jednotlivým charakteristikám není prediktabilní. Stejně tak není prediktabilní to, že 

často jedné a téže jednotce, zejména jednoslabičné, přísluší více funkčních charakteristik. 1 

Jako příklad báze s příslušností k více funkčním charakteristikám uvádí Švarný bázi zai ft, 

která může vystupovat jako intranzitivní sloveso ve významu "být přítomen, být naživu", 

tranzitivní sloveso pojící se s lokativním předmětem ve významu "být někde, nacházet se 

někde", jako prepoziční sloveso, které spolu se svým předmětem označuje místo, kde probíhá 

nějaký děj, jako postpoziční sloveso, které klademe za sloveso s významem pobývání někde a 

umísťování někam, a jako příslovce označující děj právě probíhající. Jako slova pak Švarný 

označuje jednotky, kterým přísluší některá, popřípadě i více ze stanovených funkčních 

1 Např. Švarný uvádí, že bez kontextu nejsme schopni předpovědět fungování báze bing ')VJ v obou 

charakteristikách (jako podstatné jméno ,.nemoc". i jako intranzitivní sloveso "být nemocen. onemocnět"), stejně 

tak nevíme, proč báze wún !iJii může fungovat jako slovo s funkční charakteristikou podstatné jméno nebo 

měrová jednotka, zatímco báze píng )fl[ vystupuje pouze jako měrová jednotka ,.láhev", tedy množství tekutiny, 

jež se vejde do jedné láhve, a láhev jako podstatné jméno se musí říci píngzi )fl[ Ť. (Švarný, O. Gramatika 

lw\'Ororé Nn§tiny v pNkladech ll a. 93) 
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charakteristik, jímž je přiznán statut slova. Jednoslabičné báze, kterým nepřísluší žádná ze 

stanovených funkčních charakteristik, nenazývá Švarný slovy, nýbrž morfémy, tj. složkami 

kompozit. Ve svém přehledu funkčních charakteristik vychází Švarný ze seznamu druhů slov 

a jejich dalšího rozlišení na dílčí skupiny uvedeného v Sh(vong Himyú Keběn - Practical 

Chinese Reader I. V GHČP jednotlivé funkční charakteristiky zpřesňuje a dále dělí, nebo je 

naopak na základě porovnání čínštiny s jinými jazyky stahuje v jednu charakteristiku 

obecnější. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech ll a. 92-95) 

Ma Zhen ve své Jiánmíng Sh(vong Himyú Yúfá rozděluje slovní zásobu současné čínštiny 

na 13 slovních druhů cílei iri] *=· Termínu gramatická funkční charakteristika vůbec nepoužívá, 

její chápání slovních druhů je však podobné Švarného chápání systému funkčních 

charakteristik. Jednotlivá slova nazírá jako stavební materiály, ze kterých se skládá věta, 

přičemž každé slovo má v tomto procesu jiné využití, jedno a totéž slovo může také 

samozřejmě zastávat více funkcí. Slovní druhy odlišuje z hlediska možnosti jejich 

gramatického použití, rozděluje je podle toho, jaké jsou schopny plnit funkce při výstavbě 

věty. (Ma, Zh. Jiánmíng sh('-NJng hlmyú yiífá. 9-11) Její pojetí slovních druhů je však 

svázanější a konzervativnější, jednotlivé slovní druhy nerozděluje ani nespojuje tak, jak to 

dělá Švarný s funkčními charakteristikami, zachovává tedy model třinácti slovních druhů, 

uvnitř kterých dále určuje různé skupiny a poddruhy. 

1.1 Podstatná jména míngcí z; iP] 

Švarný v rámci funkční charakteristiky podstatné jméno rozlišuje tři podskupiny: 

podstatná jména v užším slova smyslu, např. Jim tiX "vařená rýže/jídlo", rén A "člověk", jia 

* "domov", mama P~W!J "maminka", chě ·tp "vůz", zhuazi *=f "stůl", huóchězhim x 'fft~ 
"nádraží", shehu"izhúy"i i+~.±X. "socialismus" atd., jména místa chusuó míngcí )ti':Jiff~iri], 

např. lžtou!libian!limian ID Ydill:řiii ID rtii "uvnitř", dixia ~r "dole", zheli iKill "zde, tady", 

fl(t/i A~ IJl. "tam, tady", náli U~~ illlnár P}j~) L "kde?", Běijfng -lt:M "Peking" atd., a jména času 

shíjiancí ~i'B]ii1Jishíjian míngcí ~i'BiiSiril, např. jfntian A,'}( "dnes", xfngqTtian ~JtJj'J( 

"neděle", yi/u)u LU.JB "potom", sanyue. · fj "březen", gangcái ~Jij)j- "právě, před chviličkou". 

Švarný zdůrazňuje vazbu obecného podstatného jména jako členu blíže určujícího na prvním 

místě se jménem místa jako členu blíže určovaného na místě druhém. Jména místa se v tomto 

případě označují fiingtveicí 1i 1.\L iri], něco jako "slova umístění" a Švarný je v GHČP 

vzhledem kjejich postavení za podstatným jménem obecným označuje jako záložky. Jako 

6 



ph1dady spojení jmen místa se záložkami uvádí např. guizi litou ~tJ:.::r-liL~ "ve skříni, uvnitř 

skříně"', ::Jwozi shangmian * .::r- 1:. ctri "na stole" atd. Za nejfrekventovanější označuje 

jednoslabičné záložky shang 1:. "nahoře, na ... " a li lil. "uvnitř, v ... "'. Švarný přirovnává 

použití těchto vazeb se záložkami k použití vazeb předložek s podstatnými jmény v jiných 

jazycích. Vazby se záložkami vyjadřují ovšem jen stacionární vztahy, ne směrové. Podobným 

způsobem se ve funkci záložek používají i některá jména času, např. san nián yihou · 4 ~Fw 

"po třech letech, doslova tři roky potom". (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny 

v příkladech II a. 95-98) 

Ma Zhen také v rámci slovního druhu podstatná jména rozlišuje tři skupiny. Podstatná 

jména označující osoby či věci, která korespondují se Švarného podstatnými jmény ve 

vlastním slova smyslu, dále slova označující čas či umístění nebo místo. Mezi jména místa 

však nezahrnuje slova jako zheli, nali, která označuje jako deiktická slova a slovo náli, které 

považuje za tázací zájmeno. Nevěnuje zvláštní pozornost vazbě obecných podstatných jmen 

se záložkami. Vysvětlení tohoto jevu u Ma Zhen vyplývá z kladení důrazu na vlastnost 

podstatných jmen se vzájemně modifikovat, tedy tvořit vazbu podstatného jména jako členu 

blíže určujícího s jiným podstatným jménem jako členem blíže určovaným. Tento jev tedy 

řeší v rámci syntaxe, jako určitý druh syntaktické vazby, na rozdíl od Švarného, který v rámci 

rozboru funkční charakteristiky podstatné jméno vyděluje zmíněná slova umístění schopná 

plnit funkci záložek. (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vong hanyú .vúfá ll-12) 

1.2 Slovesa (dongcí ~}JiP]) 

Ma Zhen definuje slovesa jako slova popisující činnost, konání, chování, existenci, změnu 

či přání, která mohou plnit funkci přísudku weiyií i~ i1.1- ve větě, přibírat adverbiální určení 

::.huiingyú ;jl\: i\3- a mohou být modifikovány záporným adverbiem bil -+. Uvnitř tohoto 

slovního druhu odlišuje pouze slovesa tranzitivní jíwu dongcí & !tíJ] Z)J iPJ a slovesa 

intranzitivní lnljíwu dongcí /f~&!tíJJt;l]iP]. Dále vyděluje malou skupinu sloves, která mohou 

být modifikována adverbiem hěn 1~ "velmi", např. xiáng fl! "chtít, zamýšlet", xihuan %xX 

"mít rád", cli ·it_ "milovat" atd. a zmiňuje reduplikaci a způsob, jakým se reduplikace provádí. 

(Ma, Zh. Jiánmíng sh(w}ng hanyú yiífá. 12) 

Švarný taktéž odděluje slovesa tranzitivní, tzv. přechodná pojící se s jedním, popřípadě 

dvěma předměty a intranzitivní, tzv. nepřechodná. Další skupinu u Švarného tvoří tzv. slovesa 

konexní, jako jsou např. jil/o ll4 "přikázat (někomu činit něco)", ráng il "nechat (někoho 
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činit něco)", qing ifi "prosit (někoho, aby činil něco)", která vytvářejí tzv. teleskopickou 

konstrukci. Ma Zhen tato slovesa nevyděluje v rámci slovních druhů a jejich podtypů, ale 

věnuje se teleskopické konstrukci jako typu vazby, která může tvořit přísudkový komplex 

v rámci syntaxe. (viz. kapitola 3.2.2) Na rozdíl od Ma Zhen, která je řadí dohromady 

s ostatními slovesy, Švarný odděluje slovesa identifikace, jako např. shl tf: "být (někým, 

něčím)", jiclo ll~ "nazývat se/jmenovat se (nějakým jménem)", dang ~ "být (někým), 

zastávat funkci (někoho)", chéng )JX; "stát se (něčím, někým)", po kterých následuje předmět 

identifikace (zvaný též postverbální jmenný člen identifikace), a slovesa vyjadřující existenci, 

trvání, vznikání či zanikání, po kterých následuje předmět existence (zvaný též postverbální 

jmenný člen existence), který je vždy neurčitý, zatím neznámý. Mezi slovesa existence 

Švarný řadí slovesa .vóu 1f "být/ existovat", duo $ "být mnohý", sháo d> "nedostávat se" atd. 

Dále Švarný jako samostatnou funkční charakteristiku uvádí modální slovesa néngyuim 

dongcí ~-Ě~4riil], např. _vao '?f "chtít (činit něco)", néng ~~"moci, být schopen (činit něco)", 

kěyi PJlj "moci, smět (činit něco)", děi {I,=} "musit (činit něco), a fázová slovesa, např. lái * 
"přicházet (něco činit, abych něco činil)'', qú k "jít (něco činit, abych něco činil)'', kaishi 7f 

~~ "začít (něco činit)", která definuje jako pomocná slovesa stojící před přísudkovým nebo 

prepozičním slovesem. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 102-104) 

Ma Zhen slovesa, která Švarný označuje jako modální, označuje jako pomocná slovesa 

zhťulóngcí .flht;}JiR'], ale nijak je nevyděluje z kategorie tranzitivních sloves. Spojení Švarného 

fázového slovesa se slovesem následujícím Ma Zhen charakterizuje v rámci syntaxe jako 

případ konstrukce se spojenými slovesy (viz. kapitola 3.2.2). Spojení modálního slovesa se 

slovesem následujícím pak chápe jako spojení tranzitivního slovesa a jeho předmětu (viz. 

kapitoly 2.2 a 3.3.2 ). (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vóng hányú yúfa. 12) 

Švarný zvláštními signály označuje tzv. objektová slovesa, tak že obě jejich slabiky píše se 

spojovací čárkou a ve slovnících je označuje značkou v - n (verbum - nomen). To, že je 

nepíše zvlášť, odůvodňuje tím, že tyto struktury jsou sice obdobou syntaktického vztahu 

sloveso - předmět, ale jsou semi-morfologického charakteru, tedy na přechodu ke 

kompozitům, protože buď verbální nebo jmenná složka nemohou mimo rámec struktury v-n 

vystupovat jako samostatná slova. Často jsou také daná spojení již idiomatickým ustrnulým 

výrazem s významem, který již nejde odvodit z jeho jednotlivých složek, jedná se např. o jié

hiln tM~ "uzavřít manželství, oženit se, vdát se", zuó-gong Wx: T "dělat (manuální) práci, 
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(manuálně) pracovat"' atd. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 119-

120) 

Ma Zhen se o slovesech, která Švarný označuje jako objektová, nikde nezmiňuje, řadí je 

mezi ostatní intranzitivní slovesa. Jejich nevydělením ze sloves intranzitivních však Ma Zhen 

nezohledňuje jejich rozdílné chování, např. rozdílný způsob přibírání slovesných numerativů 

a vida-časových sufixů. 

1.3 Adjektiva xíngróngci %~iP] 

Švarný dělí adjektiva na adjektiva predikativní, tj. taková, která sama o sobě, zpravidla 

uvedena nějakým adverbiem vyjadřujícím stupeň dané vlastnosti, mohou zastávat funkci 

přísudku ve větě, např. hao .!ff "být dobrý, zdravý, pěkný"', shao 0.> "být nečetný, být v malém 

počtu", piiwliang ~YJ?;'[. "být hezký", kěhen oH~ "být nenáviděníhodný", a na attributivy, tedy 

nepredikativní adjektiva, např. nil -J;:. "ženský, ženského rodu", nán !J3 "mužský, mužského 

rodu", fang li "hranatý", jfn iť: "zlatý". Ta jsou zpravidla jednoslabičná, vyskytují se jen 

v přívlastku a pro postavení v přísudku vyžadují před sebou sloveso shi ~ "být" a pomocné 

slovo de É!"J, jehož připojením se z nich stává jmenný výraz. Na rozhraní mezi predikativními 

adjektivy a attributivy staví Švarný slova označující barvy, která mají jak vlastnosti 

attributivů (predikát tvoří až ve spojení se sponou shi a ukazatelem de) i predikativním 

adjektivům (vystupují v predikátu opatřeny příslovcem). 

Vzhledem k vlastnostem predikativních adjektiv stanovuje Švarný novou obecnější 

funkční charakteristiku predikativ, která v sobě zahrnuje slovesa a adjektiva. V rámci této 

funkční charakteristiky pak adjektiva tvoří užší skupinu s intranzitivními slovesy, i přes 

rozdíly v tom, jaká přibírají adverbia, ve způsobu jak blíže určují podstatné jméno atd. 

(Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 105-1 06) 

Ma Zhen adjektiva definuje jako slova vyjadřující určité vlastnosti nebo stav. Adjektiva, 

která vyjadřují vlastnosti, mohou zastávat funkci přísudku, přívlastku, komplementu, některá 

mohou být adverbiálním určením, mohou být modifikována adverbii hěn a bu a mohou být 

reduplikována, např. xiao 1j\ "být malý", xžn iJT "být nový", -::.hengque i[ílffJ "být správný" atd. 

Tato adjektiva jsou totožná se Švarného predikativními adjektivy. Dále Ma Zhen rozlišuje 

další dvě skupiny adjektiv, která se od "pravých'' adjektiv liší. Z důvodu přehlednosti je však 

řadí pod stejný slovní druh. Adjektiva stavová ::Jwiingtili xíngróngcí ik 1.51ť 'ff- iP], např. 

tonghóng iffi. ~I "červenočervený", bTngliáng llj< /}jť "ledově chladný", húlihútu iM ID 'l\ln i~ 
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"zmatený", xuébái '§ É3 "sněhobílý" atd. vyjadřují stav nebo situaci a mohou být přísudkem, 

přívlastkem, komplementem, nemohou však být modifikována adverbii hěn a bu. Adjektiva 

rozlišovací qilbié xíngróngcí [2~J}Ij ff;~ iP], např. nil -9:. "ženský", gong 0 "samčí", mu -ff1: 

"samičí, mateřský", gi5nggong 0 ~ "veřejný", suóyóu ?fi :ff "všichni, všechny" mohou 

zastávat funkci přívlastku, nemohou však být přísudkem, komplementem, nemohou přibírat 

komplement, ani adverbia hěn a lni. (Ma, Zh. Jiánmíng sh(yong himyu yiífá. 13-14) Posledně 

jmenovaná skupina se tedy shoduje se Švarného attributivy. 

1.4 Číslovky shuci ~J:iP] 

Dělení číslovek je u Ma Zhen i Švarného v podstatě totožné, oba dva rozeznávají číslovky 

základní a číslovky řadové, zpravidla uvedené předponovou slabikou ďi ~. Švarný však 

číslovky řadové řadí do funkční charakteristiky deiktické slovo. Švarný se, vzhledem k tomu, 

že jeho čtenáři mají být cizinci učící se čínsky, věnuje daleko podrobněji popisu toho, jak se 

číslovky tvoří a různým pravidlům a výjimkám v jejich skládání a použití. 

1.5 Měrová slova2 liimgci -itiB] 

Švarný měrová slova definuje jako slova jmenného charakteru, která se vyskytují pouze ve 

spojení s číslovkami nebo deiktickými slovy. Měrová slova dělí na měrové jednotky, 

numerativy, měrová jména a slovesné numerativy. Měrové jednotky definuje jako označení 

skupin jednotlivin, nebo určitých množství jmen látkových. Důležité je pro Švarného to, že 

jejich lexikální význam zůstává zachován, je tedy nutné je překládat. Řadí mezi ně například: 

qún tf "skupina", píng )ft[ "láhev", běi :ff "sklenice", označení fyzikálních veličin }ln ff 

"čínská libra - 0,5 kg", wá PL "watt", mí * "metr", i některé měrové jednotky velmi 

obecného významu, které se někdy ani nepřekládají zhóng frf "druh", yimg ~"druh, způsob", 

xiě Jt-'2 "obecné označení plurality". Dále mezi měrová slova Švarný zařazuje numerativy, 

slova označující jednotliviny. Ta se zpravidla nepřekládají. Popisuje numerativy specifické, 

pojící se se jmény určitých vlastností, např. tiáo ]k, který se používá pro podlouhlé předměty 

a živočichy, běn ~. který se používá pro knihy, wei f~'L, což je zdvořilostní numerativ pro 

osoby, a numerativy pojící se se jmény méně jasně spojenými nějakým výrazným rysem. 

2 Užívám Švarného výrazu měrová slova. V angličtině se liángcí řeknou measure words, ve francouzském 

překladu Jiánmíng shíw)ng lulnyú yúfú je pro tento slovní druh použit výraz spéc(ficat(f. 

10 



Numerativ ge Ť Švarný označuje jako obecný numerativ. Další skupinou jsou měrová jména, 

která se také vyskytují pouze ve spojení s číslovkou nebo deiktickým slovem, za nimi však již 

nenásleduje žádné podstatné jméno. Jsou to např. tiiin 7;. "den", nián 4 "rok (kalendářní)", 

_ve In "stránka (v knize)''. Slovesné numerativy Švarný definuje jako slova, která se ve spojení 

s číslovkami kladou za slovesa jako vyjádření toho, kolikrát se daný děj odehrál, např. cl {X, 

huí @], xia T "-krát". (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 108-111) 

Ma Zhen oproti tomu dělí měrová slova na základě jejich sémantického významu na 

měrová slova jmenná, měrová slova slovesná a měrová slova časová. Mezi měrová slova 

jmenná řadí např. obecný numerativ ge, zhóng, tiáo, fin, chi R "čínský metr- asi 113metru". 

Ma Zhen tedy to, co Švarný rozlišuje jako numerativy a měrové jednotky, zahrnuje do jedné 

skupiny jmenných numerativů. To může být dáno tím, že na rozdíl od Švarného nemusí řešit 

problematiku překladu do jiných jazyků. Mezi měrová slova slovesná Ma Zhen zahrnuje 

v podstatě stejná slova, která Švarný označuje jako slovesné numerativy. Jako příklady 

měrových slov časových uvádí Ma Zhen slova jako nián if: "rok (kalendářní)", tiiin 7;. "den", 

xiaoshí /J\111 "hodina", miao fY "vteřina", tedy slova, která Švarný, vzhledem k tomu, že se 

již nepojí s žádným dalším jménem, označuje jako měrová jména. (Ma, Zh. Jianmíng shíyong 

hlmyu yzífa. 14-15) 

1.6 Zástupná slova dc'zicf 1~ in] 

Švarný, vzhledem k tomu, že jím zvolený překlad slova daicí "zástupné slovo" nevystihuje 

všechny vlastnosti slov, která do této funkční charakteristiky zahrnuje (řadí sem nejen 

zájmena, tedy zástupná slova místo jmen, ale i slova ukazovací, která nemohou zastupovat 

slova sama o sobě, ale až ve spojení s nějakým měrovým slovem, samotné zastupované 

podstatné jméno pak může i nemusí, pokud to kontext dovoluje, být vyjádřeno), ji dělí na dvě 

na sobě nezávislé funkční charakteristiky: zájmeno a deiktické slovo. Do funkční 

charakteristiky zájmena, tj. zástupná slova ve vlastním slova smyslu Švarný řadí např. 

zájmena osobní, např. wó JJ(; "já", ni ff]\ "ty", ta ft!!. "on", zájmena otázková shéi il "kdo?" a 

shénme 1t~ "co?", zájmeno ::.iji 1'=l 2 "sám, osobně", a ukazovací zájmena zhe i3: "toto, to" a 

ncz )]~ "tamto, to", která se však vyskytují pouze ve funkci podmětu. Mezi deiktická slova 

Švarný řadí např. ::.he :lX "tento, tato, toto", ná Rl~ "tamten, tamta, tamto", na Jl}j~ "který, která, 

které", di-yl ~~"první", měi 4fi: "každý", ge .:f?r. "každý", shénme ft i- "jaký, jaká, jaké" atd. 

Tato slova, zpravidla jen s připojeným měrovým slovem (podobně jako číslovky), vystupují 
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jako bližší určení podstatných jmen. Ve Švarného systému tedy některé velmi frekventované 

jednotky mohou mít funkční charakteristiku zájmeno a deiktické slovo současně (např. zhe, 

ll(l, shénme). (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 98-102) 

Ma Zhen zástupná slova charakterizuje jako slova, která mají zástupnou nebo ukazovací 

funkci a dělí je podle významu slov, která zastupují, na osobní zástupná slova réncheng daicí 

A,ff,f-ciP"], deiktická zástupná slova zhishi daicí 1li;J~f-ciPJ a otázková zástupná slova yíwen 

dáicí M: fo] fc i,P]. 3 Zástupná slova osobní, do kterých Ma Zhen zahrnuje Švarného osobní 

zájmena, zájmeno ziji a navíc i slova, kterým Švarný přiřazuje funkční charakteristiku 

podstatné jméno, jako např. dajiii :A'* "všichni", biéren )JiJA "jiný člověk, ostatní, jiní", 

rénjia AJ;.. "někdo, lidé". Mezi deiktická zástupná slova řadí Ma Zhen zhe a na, přičemž, 

oproti Švarnému nijak nerozlišuje jejich výskyt samostatně ve funkci podmětu a ve spojení 

s měrovým slovem, popřípadě podstatným jménem. Navíc, Ma Zhen mezi ukazovací zástupná 

slova řadí také slova zheli ~ill a zher ~JL "zde, tady", kterým Švarný přiřazuje funkční 

charakteristiku podstatné jméno a označuje je jako jména místa, a slovo zheme ~..Z, "takto", 

které Švarný označuje jako adverbium a zhemeyang ~..Z, ~ "takto, tímto způsobem", 

nárneyang tl~ ..Z, fF "takto, tamtím způsobem". Jako příklady zástupných slov otázkových 

uvádí Ma Zhen stejně jako Švarný shéi, shénme, ale také slovo ji JL "kolik? (počet 

nepřesahující 10)" a duoshao $ d> "kolik? (počet přesahující 1 0)", která Švarný označuje 

jako tázací deiktická slova. Dále pak slovo, které Švarný označuje jako jméno místa nar P]~)L 

"kde?", a u Švarného deiktické slovo na. Ma Zhen mezi otázková zástupná slova řadí i slovo 

zěnme ~..Z, "jak?", které Švarný označuje buď jako tázací příslovce, nebo v omezeném 

výskytu jako tázací deiktické slovo a dokonce i celý výraz zěnmeyang ~..Z,tf "být jaký?", 

který Švarný chápe jako spojení tázacího deiktického slova zěnme s měrovým slovem yáng. 

(Ma, Zh. Jianmíng sh(vóng hányií yiífa. 15-16) 

1.7 Adverbia.filcí iiJ i'2ij 

Ma Zhen definuje adverbia jako slova, jejichž gramatická funkce je omezena pouze na 

adverbiální určení. Výjimkou jsou pouze adverbia hóo PJ "dobře" a jít& "extrémně", která 

3 I když překlady termínů réncheng dáicí, ::.hishi dáicí a yíwen dáicí jsou osobní, ukazovací a otázková zájmena, 

používám termínů osobní, ukazovací nebo deiktická a otázková zástupná slova, neboť chci zachovávat význam 

slova dúicí jako zástupného slova a neboť slovní druhy slov, která tato slova zastupují, se neomezují pouze na 

jména. 
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mohou fungovat i jako komplement biíyií Hitt. Slovní druh adverbia dělí Ma Zhen podle 

jejich významu na sedm poddruhů: 

adverbia vyjadřující stupeň chéngdu fi'tcí ,f!ff_:~~]~!Jiiij, např. hěn {[Q "velmi", zul ik "nej-", 

feicháng ~F~ "neobyčejně" 

adverbia vyjadřující rozsah, rozmezí Jimwéi Ftcí m ~ ll'\lJ iii!, např. dau ·~~ "všichni, 

v h " - ' tt d h d " h" u . " v sec ny , .vzgong -/, " o roma y , z z /, "pouze, Jenom 

časová adverbia shíjian f~'tcí atfBJJl'\!JinJ, např. zheng li "právě, právě ted"', gang !x]lj "právě 

před chvílí", wóngwiíng 1111 "často" 

záporná adverbiafóuding fucí ťfí.Ell'\IJiii], bu /f~ "ne-" (záporka), méi 11t= "ne-" (záporka 

pro minulost a sloveso yóu 1f "mít/existovat"), bié )J!J "ne-" (rozkazovací záporka) 

frekvenční adverbia píndu ji'tcU~I}IJ}[jj'\ljin], např. you X "opět, znovu" (v minulosti), hái ~ 

"ještě", zai w "znovu" (do budoucnosti) 

modální adverbia _viíqi fucí i:g.:'=( Jl'\!J in]' např. que i;p "nicméně", jiiínzhí r8J 1[ "zkrátka, 

vskutku", pian f,\iij "a zrovna/schválně" 

adverbia vyjadřující způsobfangshifucí 1J.r~Jl'\1Jin], např. an'an BffBff "potají", yzqí --Ji: 

"zároveň", xianghu ;f§l:L "vzájemně". (Ma, Zh. Jiónmíng sh(vong hanyú yiífií. 16-17) 

Švarný taktéž zdůrazňuje postavení adverbií výhradně před predikátem. V souladu se 

zaměřením celého učebního materiálu upozorňuje na odlišnost českých adverbií místa a času, 

kterým díky jejich vlastnostem, především díky jejich schopnosti být přívlastkem jiných 

podstatných jmen, přisuzuje funkční charakteristiku podstatné jméno, přesněji jméno místa a 

jméno času. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 111-112) 

1.8 Předložky a prepoziční slovesajiecí -friíij, postpoziční slovesa 

Švarný odmítá název předložky vzhledem ke slovesnému charakteru slov náležejících této 

funkční charakteristice, který se projevuje především pravidly o kladení záporek a adverbií 

vůbec. Za obdobu českých předložek považuje Švarný záložky. 

Ma Zhen naopak trvá na názvu předložky, i přestože zmiňuje slovesný původ většiny 

předložek v současné čínštině. Odmítnutí zařazení předložek spolu se slovesy odůvodňuje 

jejich odlišným syntaktickým chováním. Především tím, že předložky nemohou fungovat 

samostatně, nemohou samy o sobě zastávat funkci podmětu ani přísudku. Spolu se slovem, 

které předložku následuje (to je nejčastěji jmenné povahy) tvoří vazbu předložka - předmět 
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jie-bln cí::.zí fr~illJm, tzv. předložkovou konstrukci jiecí jiégou friPJFnfÍJ. Avšak ani ta 

nemůže stát samostatně, ani zastávat funkci podmětu či přísudku. Ma Zhen však konstatuje, 

že existuje skupina slov, která stále fungují i jako slovesa, přísluší jim tedy slovnědruhová 

příslušnost sloves i předložek. (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vong hlmyzí yzífá. 17 -18) 

To samé říká Švarný, když přiznává častý již pouze formální význam prepozičních sloves, 

který je obzvláště patrný v případech bází, které fungují zároveň jako běžné tranzitivní nebo 

konexní sloveso, např. ::.cli fr jako tranzitivní sloveso ve významu "nacházet se (někde)" a 

jako prepoziční sloveso, jež spolu se svým předmětem označuje místo, kde se něco děje, a 

dao iiJ jako tranzitivní sloveso ve významu "dorazit (někam)" a jako prepoziční sloveso 

označující spolu se svým předmětem místo, kam děj směřuje. Švarný chápe prepoziční 

slo~eso se svým objektem jako člen blíže určující, vždy stojící před přísudkovým slovesem 

nebo adjektivem, které určuje a se kterým původně tvoří spojený sled dvou predikativních 

vazeb. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 112-113) 

Ma Zhen ten samý jev popisuje jako předložkovou vazbu ve funkci adverbiálního určení 

::.huangyú il\i1%, které uvádí osoby či věci, čas, místo, způsob, rozsah a další okolnosti daného 

děje či vlastnosti. 4 K výrazně rozdílnému pojetí však Ma Zhen dochází, když některým 

předložkovým vazbám přisuzuje i funkci komplementu biřyzí ~H1%. Např. slovní spojení sheng 

::.cli Běijlng 1:it-lt:M "narodit se v Pekingu" Ma Zhen chápe jako spojení predikátu tvořeného 

slovesem sheng "narodit se" s komplementem časovo-místním shídi bzíyú fPt l'fu ·~~ i1% 

vyjádřeným předložkovou vazbou složenou z předložky zai a jména Běijlng. (Ma, Zh. 

Jiánmíng sh(vong lulnyú yzífá. 18) Tento jev Švarný charakterizuje jako spojení přísudkového 

slovesa sheng s postpozičním slovesem zeli a lokativním předmětem Běijlng. (Švarný, O. 

Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 145). Dále Ma Zhen říká, že některé 

předložkové vazby mohou po spojení s částicí de 81 plnit funkci přívlastku dingyú !Ei\3-. Např. 

ve spojení dui gi5ng-:.uo de tclidu xtT ffá{]:;-§1]: "vztah k práci", je přívlastkem předložková 

vazba předložky dui "k, vůči" s podstatným jménem gi5ng::.uo "práce" následovaná částicí de, 

a slovem určovaným je slovo taidu "vztah". (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vong hanyú yzífá. 18) 

4 Přesnější překlad termínu ;:lwángyú by byl "určení okolností", používám však výrazu adverbiální určení, i 

přestože se ne vždy jedná o adverbium. Jedná se o určení předcházející predikativu, tedy slovesu nebo adjektivu. 

Zluulngni je člen vyjadřující stav či způsob. 
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------------------------------------------------------------------- ----------

1.9 Spojky lián cf a iP] 

Švarný se této funkční charakteristice věnuje opět na základě češtiny a rozdílného použití 

spojek v čínštině. Zdůrazňuje oproti češtině malé používání souřadicích spojek mezi slovy či 

slovními spojeními a neexistenci souřadicích větných spojek a ekvivalentu českého "že", 

uvádějícího větu předmětnou. Říká, že adverzativní a podřadicí spojky se používají méně 

často než v češtině, bývají to dvojslabičná kompozita, původně zpravidla adverbium - sloveso 

(častá je například přípona shi JE:, původně sloveso shi "být", např. kěshi PJ JE:, danshi {Ei.JE: 

"ale" atd.). Švarný vzhledem k tomu, že se spojky používají nejčastěji v čele souvětí, navrhuje 

používání termínu "iniciální slovo" místo spojka. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny 

v příkladech II a. 113-114) 

Ma Zhen dělí spojky podle povahy elementů, které spojují, na spojky spojující pouze slova 

a slovní spojení, např. hé ;fU "a, s", gen ]J![ii "a, s"5
, huo .!.lX; "nebo" (slučovací), pouze větné 

spojky, např. sul rán lD. ý/,1; "přestože, ačkoli", suóyi ?ff l2L "a tak", ylnci ~ .t!t "a proto", a 

spojky, které mohou spojovat jak slova a slovní spojení, tak věty, např. háishi ~ ~ 

"nebo" (otázkové vylučovací), huozhě .!.j)(;1f "nebo" (slučovací), érqiě rm_fi "navíc, k tomu 

ještě". Ma Zhen ještě zmiňuje rozdílné druhy vztahů mezi jednotlivými členy, které různé 

spojky vyjadřují. (Ma, Zh. Jičmmíng shíyong hanyu yiífií. 18-19) 

1.1 O Pomocná slova zhuci M iP] a modální částice yiíqici i~~ iP] 

Do pomocných slov Ma Zhen i Švarný řadí vido-časová pomocná slova le T, ukazatel 

uskutečnění, dovršení děje, :::.he i!', ukazatel trvání děje nebo děje, který přešel ve stav, guo ii, 

ukazatel děje uskutečněného, popřípadě opakovaně uskutečněného v minulosti. Švarný je 

nazývá vido-časové slovesné gramatické ukazatele dongtai zhucí Z}J :§.WJ iP], Ma Zhen je 

nazývá vido-časová pomocná slova shítai zhúcí tt~l!JJiP]. Druhou skupinou, kterou i Ma 

Zhen i Švarný řadí mezi pomocná slova, jsou strukturní pomocná slovajiégou zhucí ťrffigfi)J 

iilJ. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 114-115. Ma, Zh. Jiiínmíng 

sh(vong hányú _vúfií. 19) 

Švarný strukturní pomocná slova charakterizuje jako gramatické ukazatele vyjadřující 

určité gramatické charakteristiky slov jiných než sloves a strukturní vztahy mezi složkami 

5 Ma Zhen bázi gen přisuzuje slovní druh sloveso, předložka a spojka. Švarný ji uvádí pouze jako prepoziční 

sloveso a sloveso. 
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určitých druhů syntagmat. Do této podskupiny řadí ukazatel de, nejfrekventovanější 

gramatický ukazatel, který se připojuje k přivlastňovacím a kvalitativním přívlastkům (ve 

znakovém písmu se zpravidla píše 81), k dvojslabičným a víceslabičným výrazům ve funkci 

adverbiálního určení (zpravidla se píše llh) a k predikativům, za nimiž následuje komplement 

stupně (zpravidla se píše {~ ). Jako další strukturní pomocné slovo Švarný uvádí ukazatel 

plurality men ii'J. Švarný upozorňuje na to, že je velice důležité považovat oba dva druhy 

pomocných slov skutečně za slova, neboť se, i když jsou často nazývány gramatickými 

příponami, nepřipojují ke slovům, aby s nimi vytvářely nějaké slovní formy, nýbrž se 

připojují k větným členům, nebo spojují (a zároveň oddělují, odlišují) jednotlivé složky 

syntagmat. Švarný považuje za vhodné používání termínu ukazatel (markr). Ukazatele řadí 

spolu s dalšími slovy převážně nebo částečně formálního významu mezi nejfrekventovanější a 

nejdůležitější slova moderní čínštiny. (Švarný, O. Gramatika hovorové čín§tiny v příkladech 

II a. 114-116) V přepisu do pinyinu vida-časové ukazatele píše dohromady se slovy jim 

předcházejícími. Tím například odlišuje le v použití vida-časového ukazatele (píše 

dohromady) a v použití větné částice (píše zvlášť). Např. ve větě: Dldi chlle jim jiu chuqu le. 

~ if,IJZ; T t&ffJU±:lk Ta "(Mladší) bratr dojedl a šel ven." (YD 82, d2) je první le použito 

jako slovesná přípona, chlle zde znamená "dojedl", tedy završil činnost, a le na konci věty se 

vztahuje k celé výpovědi, vyjadřuje změnu stavu, zde tedy odchod ven. 

Ma Zhen jako nejčastější strukturní pomocné slovo také uvádí částici de a její tři využití. 

Navíc zdůrazňuje schopnost de (de 81 pojícího se s přívlastkem) vytvářet konstrukce s de 81 

'f-tfj:f~ de zl jiégóu, kdy se de pojí se jménem, slovesem, adjektivem nebo celou syntaktickou 

konstrukcí. Vzniklá konstrukce se chová jako jméno a může zastávat funkci podmětu i 

předmětu (podrobněji viz. kapitola 3.2.1) . Ma Zhen mezi strukturní pomocná slova dále řadí 

slovo suó [;ff, které stojí před tranzitivním slovesem a dohromady s ním vytváří jmennou 

konstrukci, např. suó shuo ?Jr iŘ. "to, co se řeklo/to řečené". Spolu s částicí de mohou 

konstrukce se suó tvořit přívlastek, např. ve spojení suó shuo de hua Jí!fi5?.81i;lT "slova, která 

byla řečena". (Ma, Zh. Jičmmíng sh(vong lulnyií .vzifa. 20-21) Švarný suó definuje jako zvláštní 

ukazatel trpného rodu používaný spíš v psaných textech než v hovorové řeči. Jako příklad 

uvádí ta suó ::.lul de fáng:::J ft!!.Jí!f{i: (J{j f}J~ "jím obývaný dům", které definuje jako méně 

hovorové než ta ::.lul de fáng::.i ftf!.1íá1iJJ~ ve stejném významu. (Švarný, 0.; Uher, D. Úvod 

do studia hovorové Nn§tiny. 122) 
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Švarný dále na rozdíl od Ma Zhen do této funkční charakteristiky zahrnuje modální 

pomocná slova yúql z.hi'tcí ig. "=(. .!.!}] iP], kterým říká větné částice. Ma Zhen však pro ně 

vyhrazuje samostatný slovní druh modální slova .vzíqicí ifr"=( iP]. Švarný je definuje jako 

částice, které se připojují na konec věty za účelem vyjádření určitých gramatických 

charakteristik (např. otázky, vybídnutí atd.), modality nebo nálady. Jedná se např. o větnou 

tázací částici ma JIL~, ukazatel trvalého vidu nebo otázky ne rlfl:, vybízecí a rozkaz zmírňující 

větnou částici ba U~, která také může naznačovat nejisté tvrzení, utvrzující větnou částici ma 

llft'f, řadí sem i výše zmíněnou větnou částici le 7, která vyjadřuje změnu stavu vzhledem 

kjistému (zpravidla přítomnému) okamžiku atd. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny 

v příkladech ll a. 115) U Ma Zhen tedy tato modální pomocná slova vytvářejí další slovní 

druh. Jako nejčastěji používaná uvádí stejně jako Švarný ba, ma, ne, dále také a ll~~. které 

různě emocionálně věty zabarvuje, le 7, Ia utL, které je spojením le a a, bale ti 7, které 

se připojuje na konec věty přibližně ve významu českého "a je to/a to je vše/a basta". Ma 

Zhen také na rozdíl od Švarného zmiňuje použití modálních slov uprostřed věty, především 

v pozici za podmětem nebo adverbiálním určením. Např. ve větách Dul xiáo Wáng a, jii't děi 

yóu naixfn. xt/J\::Ell~~. ,'fJt{~"1fjll]f•L.'o "S Wangem, s tím je třeba mít trpělivost." a Ta .r·a, 

z.áo jili xiáng zóu le. 1ffin;t, Ef.J]tJt}'J:UE 7 o "On? Ten už dávno chtěl jít." (Ma, Zh. Jiánmíng 

sh(vong han.vzí yiífá. 20-21) 

1.11 Citoslovce timcí U)( iP] 

Ma Zhen mezi citoslovci nachází slova vyjadřující jisté city, např. c'zll~~. ai nJt aiyo n)tP~, ó 

rtJX atd., a slova sloužící jako odpovědi, např. wei P~ "haló" atd. Říká, že citoslovce nikdy 

nevytvářejí syntaktické vztahy s ostatními slovy, vždy tvoří větu samy o sobě. (Ma, Zh. 

Jiánmíng sh(vóng hanyií yzifá. 21) Stejně tak Švarný citoslovce řadí mimo rámec slov 

s ostatními funkčními charakteristikami, které jsou složkami větné struktury. Švarný navíc 

upozorňuje na to, že tónová charakteristika, kterou u citoslovcí uvádějí čínské slovníky, je 

spíše jen aproximací obvyklých intonací, se kterými se tato slova vyslovují. (Švarný, O. 

Gramatika hovorové čín.iftiny v příkladech II a. 116-117) 

1.12 Onomatopoická slova xiimgshěngcí ~F il:lj 

Švarného postavení citoslovcí mimo rámec slov, která se účastní větné struktury, stejně 

tak poznámka o pouze přibližných tónových hodnotách vyskytujících se ve slovnících se 
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vztahuje i na onomatopoická slova. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II 

a. 116-117) 

Ma Zhen onomatopoická slova definuje jako slova napodobující, imitující zvuk. Mohou 

sama o sobě tvořit větu, stejně tak mohou zastávat funkci adverbiálního určení a ve spojení 

s de mohou být přívlastkem. (Ma, Zh. Jičmmíng sh(vong hányií yúfá. 21) 

Ma Zhen na konci seznamu a charakteristiky slovních druhů uvádí, že šest z nich -

podstatná jména, slovesa, adjektiva, číslovky, měrová slova a zástupná slova jsou slovy 

plnovýznamovými shící '*iRl, která si ponechávají svůj lexikální význam a mohou sama o 

sobě být členy syntaktických konstrukcí. Oproti tomu dalších pět slovních druhů - adverbia, 

předložky, spojky, pomocná slova a modální částice řadí mezi slova prázdná xficí miRJ. 

Prázdná slova nemohou být důležitými komponenty syntaktické konstrukce, jako je podmět, 

přísudek, předmět, centrální slovo konstrukce atd. Citoslovce a onomatopoická slova Ma 

Zhen staví mimo obě zmíněné kategorie. (Ma, Zh. Jiánmíng sh(v(}ng hányií yiífá. 21-22) 

Švarný se v kapitole nazvané Charakteristika slov v čínštině podle funkčních charakteristik 

zamýšlí nad tím, zda slova, kterým lze přičíst jednotlivé funkční charakteristiky, inklinují 

k jedno nebo víceslabičnosti. Dále také rozděluje jednotlivé funkční charakteristiky na 

samostatné, vázané a pomocné podle jejich schopnosti či neschopnosti vystupovat samy o 

sobě. Mezi funkční charakteristiky samostatné (autosémantické) řadí především podstatné 

jméno, jméno místa a času, zájmeno a predikativ, tedy sloveso a adjektivum. Funkční 

charakteristiky vázané (synsémantické) definuje jako funkční charakteristiky slov, která si 

alespoň částečně uchovávají svůj lexikální význam, ale ve funkci samostatného větného členu 

mohou vystupovat pouze v těsném bezprostředním spojení se slovy jinými. Mezi tyto funkční 

charakteristiky Švarný řadí číslovky, deiktická slova, měrová slova, jednoslabičné záložky, 

modální slovesa, adverbia a prepoziční i postpoziční slovesa. Nakonec funkční charakteristiky 

pomocné jsou funkční charakteristiky slov, která nemají vlastní lexikální význam, nýbrž 

pouze vyjadřují gramatické vlastnosti jiných slov. Např. ukazatele men, le, z.he, guo, de. 

Švarný však zároveň upozorňuje, že dané rozdělení je především orientační. (Švarný, O. 

Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 120-122) 
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2. Syntaktické vazby6 cízú iP] ~_§_ 

Syntaktická vazba, nebo syntagma je u Ma Zhen jazyková jednotka, která se skládá ze slov 

spojených na základě určitých gramatických pravidel. Syntagmata jsou pak stejně jako slova 

stavebními jednotkami vět. Ma Zhen tedy nejprve definuje jednotlivé typy základních vazeb, 

v další kapitole pak přechází k charakterizaci jednotlivých členů vazeb, které se účastní 

stavby věty. Věty vznikají spojováním těchto vazeb a definováním modality. V současné 

čínštině Ma Zhen na základě odlišných vztahů mezi jejich členy rozeznává pět základních 

typů syntagmat. 

Švarný nemá podobně systematické dělení na jednotlivé druhy syntagmat jako Ma Zhen. 

Nerozlišuje vztahy mezi jednotlivými elementy na úrovni syntagmatu a na úrovni věty. Budu 

tedy postupovat tak, že se přidržím osnovy Ma Zhen a rozeberu jednotlivé typy syntaktických 

vazeb, jejich členy a další konstrukce, které vytvářejí. Zároveň ve Švarného učebním 

materiálu budu sledovat, zda, a pokud ano tak jak, se k daným jevům vyjadřuje. 

2.1 Syntaktická vazba blíže určující- blíže určované piiin-zheng cízu fJ!ffllE iP] ~ll 

Syntaktickou vazbu členu blíže určujícího s členem blíže určovaným Ma Zhen definuje 

jako spojení dvou členů, přičemž druhý v pořadí označuje nějakou konkrétní nebo abstraktní 

věc, činnost, pohyb nebo vlastnost, nazývá se centrální slovo konstrukce zhongxfnyií r=p •L.' 1,-g-, 

a člen první ho nějakým způsobem určuje, vymezuje, nazývá se determinant neboli člen 

určující xiiishiyz'í 11Í"1fpill. Člen určující může informovat o vlastnostech věci, např. giinjing 

yifu T (}~~li "čisté oblečení", o materiálu, ze kterého je věc vyrobena, např. mutou zhuozi 

*=**~ "dřevěný stůl", o stavu, ve kterém se daná věc nachází, např. hónghóng de li{m n 
~IS<JJ~ "červený obličej", o příslušnosti nebo náležení k dané věci, např. ta de shii 1mé<J-t; 

"jeho kniha", o počtu dané věci, např. wz'í tái fiqi Ji tl rfl-=l* "pět přístrojů", o způsobu, jakým 

6 Volím český termín syntaktické vazby, někdy též podle francouzského překladu Ma Zhen používám termín 

syntagma (fr. syntagme), doslovný překlad by byl "skupiny slov, spojení slov". Termínu syntaktická vazba 

používám, neboť podle mého názoru vystihuje určitou ustálenost slovního spojení dvou, resp. více členů, které 

jsou spojeny na základě určitých gramatických pravidel. Ma Zhen používá termínu cí;:zi pro syntagmata základní, 

syntagmata zvláštní označuje jako jiégóu ~h t1J "konstrukce/struktury··, např. konstrukce se dvěma předměty 

slwiingbfn jiégliu !íX. A ~h t~J, předložková konstrukce/vazba jiecí jiégóu fr ioHfi t~J atd. Strukturalisté mají oproti 

Ma Zhen tendenci užívat termínu jiégóu pro všechna syntagmata, čímž však není odlišen hierarchický vztah 

mezi syntagmatem a větou. (Ma. Zh. Petite grammaire pratique du chinois. 79) 

19 



je činnost vykonávána, např. fijí láodong f5H& # Z}J "aktivně pracovat", o časovém určení 

dané činnosti, např. like huídá J'I~!j@]~ "okamžitě odpovědět", o stupni dané vlastnosti, např. 

foicháng gang} ing ~~~ Tii"r "neobyčejně čistý" atd. 

Konstrukce se liší podle charakteru druhé složky. Determinant, který blíže určuje jmenný 

výraz, Ma Zhen nazývá přívlastek dingyií !E~B-, ten který určuje predikativní výraz, nazývá 

adverbiální určení z/uulngyií ~i% (o problematice překladu termínu zhuimgyií do češtiny viz. 

poznámka 4 ). 

Mezi přívlastek a centrální slovo konstrukce lze v určitých případech vložit částici de á{], 

např. mi'ttou de zhuózi :f:~á{]*i'"- "dřevěný stůl"7 , mezi adverbiální určení a centrální slovo 

konstrukce lze někdy vložit částici de llh, aniž by se změnil charakter konstrukce. (Ma, Zh. 

Jiánmíng sh(vong himyií yiífá. 26-27) 

Vazbu, kterou Ma Zhen popisuje jako vazbu adverbiálního určení s predikativním 

centrálním slovem konstrukce, Švarný definuje jako predikativní komplex, jehož jádro tvoří 

sloveso či adjektivum blíže určené preverbálním adverbiálním určením zakončeným nebo 

nezakončeným gramatickým ukazatelem de. Vazbu, kterou Ma Zhen definuje jako vazbu 

přívlastku se jmenným centrálním slovem konstrukce, Švarný popisuje jako jmenný komplex, 

jehož jádrem může být podstatné jméno, zájmeno, jméno místa či jméno času, kterému 

předchází, a které blíže určuje a rozvíjí přívlastek, tj. bližší určení přivlastňovací, číslovkové, 

deiktické a kvalitativní, včetně struktur zakončených ukazatelem d~. (Švarný, O. Gramatika 

hovorové čínštin}' v příkladech II a. 122-124) Švarný se však vyhýbá používání termínu 

adverbiální určení a často to, co Ma Zhen označuje jako zhuangyií, tedy určení okolností, tedy 

adverbiální určení, označuje různými specifičtějšími termíny, např. určení času, určení 

způsobu atd. 

Švarný také ze souladu obecného slovosledového pravidla čínštiny (v syntagmatech je člen 

na druhém místě obvykle prominentnější než člen na místě prvém) se základní zásadou 

pořádku slov (člen blíže určující stojí vždy před členem blíže určovaným) vyvozuje závěr, že 

člen blíže určovaný stojící na druhém místě bývá prominentnější než člen blíže určující stojící 

před ním. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 130) 

7 Překlad volím stejný jako u spojení nultou -;.huió. přítomnost de by však bylo možno vyjádřit překladem "stůl. 

který je dřevěný", ve kterém by vyniklo. že spojení. ve kterých není použito de, jsou těsnější. 
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2.2 Syntaktická vazba predikát- předmět shu-bfn cízií :ií~iP]~_§_ 

Jako další druh syntagmatu Ma Zhen popisuje vazbu predikát- předmět. První člen této 

vazby Ma Zhen definuje jako popisující nějakou činnost či pohyb, člen řídící a jádro 

konstrukce, nazývá ho predikát sht't_vií :i&itl-, člen druhý definuje jako objekt ovlivněný, řízený 

danou činností, jako předmět dané činnosti, jako člen, který je na členu prvním závislý. Jako 

příklady vazeb predikát - předmět Ma Zhen uvádí např. kim diimyžng :W Eg~ "koukat se na 

film", až klzn dianyžng ~cťfrg~ "rád se dívat na filmy'', tóngyi qu [Bl~ 1,; "souhlasit s tím, 

že se tam půjde", huí xuéxiilo @l'Ti'St "vrátit se do školy", xlwang lái Běijlng :ffi-~*-I~Ji:t 

"doufat v příjezd do Pekingu", jinxíng xuéxí illff'T:;:] "pokračovat ve studiu", biingzhu 

tóngxué fťH!h!Bl'T "pomoci spolužákovi", xž yifu 17t:&Mii "prát oblečení". Mezi predikát a 
. 

předmět lze v mnoha případech vložit částice le T, zhe -%, guo :tl, stále se však bude jednat o 

vazbu predikát - předmět. 

Švarný definuje předmět jako jmenný člen následující po slovesech (nebo slovesných 

komplexech) tranzitivních, identifikačních a slovesech (nebo slovesných komplexech) 

existence. Rozlišuje jednotlivé druhy předmětů (podrobněji se tomuto tématu budu věnovat 

v kapitole týkající se rozboru jednotlivých členů vazby), zásadní rozdíl je ale v tom, že mezi 

předměty počítá jen výrazy jmenného charakteru. Některé konstrukce, které Ma Zhen chápe 

jako vazbu predikát- předmět, Švarný chápe jako vazbu modálního nebo fázového slovesa se 

slovesem přísudkovým (např. ai kan dilznyžng, jinxíng xuéxí atd.). (Švarný, O. Gramatika 

hovorové čínštiny v příkladech II a. 139) 

Některé konstrukce, které Ma Zhen analyzuje jako vazby predikát - předmět, Švarný 

označuje jako vazby predikát - komplement (podrobněji o rozdílném chápání předmětu a 

komplementu kapitoly 3.3.3 a 3.4.2) 

2.3 Syntaktická vazba predikát- komplement s hu-bu cízií Jí ~HPJ ~_§_ 

Třetím druhem vazby je u Ma Zhen vazba predikátu s komplementem. První člen vazby 

popisuje určitý pohyb, činnost či vlastnost, druhý člen doplňuje první část o popis výsledku 

dané činnosti, vyjádření toho, zda je, nebo není možnost výsledku dosáhnout, stupně dané 

vlastnosti atd. První člen vazby, tedy sloveso či adjektivum, je jádrem konstrukce, nazývá se 

predikát sht'tyií Jiifl-, druhý člen se nazývá komplement búyií ~Htl-. V některých případech je 

mezi přísudek a komplement vložena částice de f'1-·, někdy je možno de do vazby vložit, i 

když tam púvodně není, vazba zůstane i nadále vazbou predikát - komplement, může však 
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dojít k posunu významu. Jako příklady vazby predikát- komplement Ma Zhen uvádí např. xi 

ganjing iJc Tii't "umýt dočista", xi de ganjing i:Jt{~Ti$- "být schopen umýt dočista", xi de 

ganganjingjing i:lt{~ T Ti1-ifr "umýt/být umyto dočista", xiěhao E-g !ff "napsat/dopsat", xiě 

de hao '~{~Pf "být schopen napsat/dopsat", xiě de hěn hóo '~{~HU-J "napsat/být napsáno 

dobře". (Ma, Zh. Jianmíng sh(v()ng hlmyií _vzifa. 28-29) 

Švarný komplementy definuje jako postverbální větné členy, rozděluje je do několika 

skupin, jejichž vlastnosti označuje za natolik odlišné, že považuje za nezbytné označovat je 

celým názvem i s přívlastkem příslušejícím dané skupině. (Švarný, O. Gramatika hovorové 

čínštiny v příkladech II a. 141) Podrobnějšímu popisu, rozdělení na jednotlivé druhy a 

porovnání s chápáním komplementů u Ma Zhen se budu věnovat v kapitole pojednávající o 

predikátu a komplementu jako členech je~noduchých vět. 

2.4 Syntaktická vazba podmět- predikativní komplex zhií-wei cizií ±i~iP]~_§_ 

Jako další základní syntaktickou vazbu Ma Zhen popisuje vazbu podmětu8 s predikativním 

komplexem9
. Tato vazba se opět skládá ze dvou částí, první část je tématem sdělení, nazývá 

se podmět zhiíyzí -=E iiL druhá část podává informace o podmětu , popisuje, co daný podmět 

dělá, jaký je, kdo nebo co je, nazývá se přísudek weiyií i~i-\3-. Jako příklady této vazby Ma 

Zhen uvádí xuésheng xuéxí 7±7)] "student studuje", yijian zhengque ;~_IIi!.liliffl "názor je 

správný", shii maile -p; -'k Y "knihy jsou koupeny", ta s hi gongrén fm:It TA "je dělník", zhe 

shl gangbi ~;'ti[XJ~ "toto je pero". Vložením spojení shibushi? ~/f~~? "je (nebo není) to 

tak?" mezi podmět a přísudek vytvoříme otázku. Např. Xuésheng shibushi xuéxí? 7:':1:.~/f~ 

ft 'y )_]? "Je to tak, že student studuje?"; Yijian shibushi z.hengque? ~!lt!.~/f:.:jtl[ liffl? "Je to 

tak, že názor je správný?"; Shii shibushi maile? T]~/f~JE=*T? "Je to tak, že knihy jsou 

koupeny?"; Ta shibushi gongrén? ftB)fA.;;ltT_A? "Je dělník?"; Zhe shibushi gangbi? ~~ 

-+J.t-f[x]:"§? "Je toto pero?" (Ma, Zh. Jianmíng sh(vimg himyií yzifa. 29-30) 

Švarný uvádí, že vztah mezi podmětem a přísudkem je vzhledem k neexistenci odlišení 

rodu, čísla a osoby shodou mezi nimi poměrně volný. Říká, že podmět je ve větě vždy na 

prvém místě. je vždy určitý a známý, a stejně jako Ma Zhen jej chápe obecně jako téma, o 

x Volím český termín podmět. Jedná se však spíše o podmět ve smyslu téma výpovědi, ne čistě ve smyslu 

včtného členu. jak jej chápeme v českých větných rozborech. 

~Volím český termín predikativní komplex vzhledem k tomu, že se jedná o predikát spolu se všemi členy, které 

jsou na predikátu závislé. 
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kterém se ve větě něco vypovídá. Múže to být nejenom jméno označující činitele nebo 

nositele vlastnosti (příp. v pasívní větě příjemce nebo postiženého dějem), ale i jméno místa 

nebo jmenný komplex charakteru jména místa. (Švarný, O. Gramatika hovorové čím~tiny 

v pNkladech ll a. 138) Podrobnějšímu popisu se opět budu věnovat v kapitole podrobněji 

rozebírající členy podmět a predikativní komplex v jednoduchých větách. 

2.5 Souřadná syntaktická vazba liánhé cízií ~15-iP]~_§. 

Dalším typem vazby je u Ma Zhen vazba souřadná. Na rozdíl od všech předchozích typú 

múže být tvořena více než dvěma členy. Jednotlivé členy této vazby patří ke stejnému 

slovnímu druhu a mají stejné gramatické funkce. Mezi jednotlivými členy nemusí i múže být 

pauza, která v psaném jazY.ce bývá vyjádřena speciální čárkou (, ) oddělující jednotlivé členy. 

Ma Zhen rozeznává dva poddruhy souřadných vazeb. Souřadnou vazbu, mezi jejímiž členy je 

vztah slučovací binglie guanxi jf 3iiJ ~ * a jejíž jednotlivé části mohou být spojeny 

spojovacími slovy, např. hé ~U "a", ér ·rm "a", yóu 'X. "i/také", bingqiě # _fi "a navíc" atd. 

Např. Běijlng, Shánghói hé Tianjln _jtJ~, _l)ij;J'U?.:i$: "Peking, Šanghaj a Tianjin", táolún 

bingqiě tongguo iJ~Q:jf _fiJlliií "prodiskutovat a (navíc) schválit", you chángge you tiiwwú 

'X.. Pl§ m'Á '.J...]J'j[~ "i zpívat i tancovat" atd. Druhým podtypem je u Ma Zhen souřadná vazba, 

mezi jejímiž členy je vztah vylučovací xuánzé guanxi :i&~A~, např. qit háishi bit qit L~ 

ft/j-.;k "jít nebo nejít", yóu méi yóu 1f1jt1f "mít nemít" (otázková forma tvořená spojením 

kladného a záporného tvaru predikátu), ni huozhě ta ftf\pj(;::tf-flli "ty nebo on" atd. (Ma, Zh. 

Jiánmíng sh(w)ng hányú yiífá. 30-31) 

Švarný výše zmíněný jev charakterizuje jako několikanásobný větný člen. 

2.6 Složená syntaktická vazbafozá cízií 3!*iP]~_§. 

Jednotlivé členy syntaktických vazeb mohou být tvořeny jednoduchými slovy, ale 

samozřejmě také složitějšími syntagmaty, tedy dalšími syntaktickými vazbami. Konstrukce, 

jejichž jednotlivé členy nejsou pouze slova nýbrž složitější vazby, Ma Zhen nazývá složené 

syntaktické vazby. Takže například konstrukce m'íll tígao kexué wénhuá shuipíng ~ )JW:r'i?J:f:t 

'7: )( f-t;j( 'jl- "aktivně zvyšovat úroveň vědy a kultury" je vazbou predikátu míli tígao a 

předmětu kexué wénhuá shuipíng, tedy vazbou predikát - předmět. Zároveň jak přísudková 

část, tak část předmětná jsou tvořeny další syntaktickou vazbou. Přísudek je tvořen vazbou 

určujícího adverbiálního určení míli "pilně, aktivně" s určovaným centrálním slovem 
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konstrukce t(f?ao "zvyšovat, pozvednout". Konstrukcí stejného typu je i předmět, ve kterém je 

kexué wénhua "věda a kultura" přívlastkem k centrálnímu slovu shuípíng "úroveň". Přívlastek 

kexué wénhua lze dále ještě popsat jako souřadnou vazbu tvořenou členy kexué "věda" a 

wénhua "kultura". 

Ma Zhen říká, že kromě vazeb souřadných jsou syntaktické vazby všech typů jednotkami 

tvořenými vždy dvěma rozdílnými na sobě závislými členy. Dále Ma Zhen zdůrazňuje 

důležitost postupného rozboru složených konstrukcí na jednodušší a jednodušší dvoučlenné 

vazby, až na úroveň slova, tedy hledání bezprostředních složek. Rozbor se nazývá analýza na 

bezprostřední složky zhíjie chéngfon jěnxifó l[.f:i(JJX:?t7Hfř1t, nebo úrovňová analýza céngci 

fonxifó ~{)\?j-ffř1t. (Ma, Zh. Jiónmíng shrvong han.vzl.vúfó. 30-33) 

3. Jednoduchá věta danft't -'fl 15] 

3.1 Stavba věty 

Ma Zhen větu definuje jako základní jednotku promluvy, která má určitou vypovídající 

hodnotu, nese význam, intonaci a modalitu. Mezi jednotlivými větami jsou pauzy, které se 

v psaném jazyce vyjadřují pomocí tečky, otazníku nebo vykřičníku. 

Ma Zhen uvádí, že častým typem vět jsou věty skládající se z podmětu a predikativního 

komplexu zhií-wei ju _± i~ 1:i] . Tyto dva členy samozřejmě mohou být tvořeny jak 

jednoduchými slovy, tak složitějšími syntaktickými konstrukcemi různých druhů. Stále však 

zůstává zachována základní vazba podmět - přísudkový komplex. Jak už bylo řečeno, ve 

složitějších konstrukcích se uplatňuje analýza na bezprostřední složky, kdy se nejprve 

rozhodne, o jaký typ vazby se jedná, a konstrukce se rozdělí na dvě části, tedy členy dané 

základní vazby. Každý z členů této základní vazby je opět konstrukcí určitého typu skládající 

se ze dvou členů, které se opět skládají z dalších dvou členů atd. Nahlédnuto z opačného 

konce tedy vždy dvě jednotky se spolu podle určitých gramatických pravidel spojují a 

vytvářejí tak jednotky nové, které pak spolu navzájem vytvářejí další, ty pak znovu ve dvojici 

další, a tak dále až na úroveň věty. 

Ma Zhen tedy říká, že nejčastějším typem vět jsou věty typu podmět - predikativní 

komplex. Mezi větami, které naopak jsou tvořeny vazbami jiného typu, tedy .fei zhií-wei jťt :iF 

-=Ei~t] Ma Zhen rozeznává dvě podskupiny. 
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Věty, jejichž význam je jasný i bez kontextu, ze kterého byly vytrženy, které nazývá věty 

bez podmětu wúzhz'íjťt 7C± ti], např. Clu/ taiyáng Je. t±l * 1)13 To "Vyšlo slunce.", věta 

tvořená vazbou predikátu a předmětu, a Bié dong! 31jt:}J! "Nehýbat se!", věta tvořená vazbou 

adverbiálního určení blíže určujícího centrální slovo konstrukce. 

Druhou podskupinu tvoří věty, které bez kontextu nejsou kompletní a plně srozumitelné. 

Ty mají většinou nevyjádřený podmět, proto je Ma Zhen nazývá nekompletní věty typu 

podmět- přísudkový komplex bu wánquán zhu-wei ju /f~jG~__:Ei~{iJ, např. Yijlng huílái Je. 

E.t2@] *To "Už se vrátil." (není však jasné kdo), věta tvořená vazbou adverbiálního 

určení a centrálního slova konstrukce, a La de yánlei dou diao xialai Je. ft:f~§~i[j :jlf~:f!~Cf * 
To "Pálivé tak, až z toho tečou slzy." (není však jasné, co je takto pálivé), jedná se o větu 

tvořenou vazbou predikátu s komplementem. 

Ma Zhen ještě zmiňuje věty, které jsou tvořeny pouze jedním slovem. Ty nazývá 

jednoslovné věty dúciju 1~iP]W] a jako jejich přfklad uvádf Shéi? i-tf? "Kdo?"; Wó. liGo 

"Já." atd. (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vong hilnyií yiífa. 34-36) 

3.2 Podmět a predikativní komplex 

3.2.1 Elementy tvořící podmět 

Ma Zhen jako nejčastější elementy tvořící podmět, tedy téma věty, uvádí jméno osoby či 

věci a zástupné slovo. Do výčtu slovních druhů, které dále mohou plnit funkci podmětu, 

zařazuje podstatná jména místa a času, stejně tak číslovky a vazby číslovek s měrovými slovy, 

např. ve větě Wz'í běn tťli duo Je. 1i4=:-t ~To "Pět je přfliš !" (řeč je o knihách). Podmětem 

může být u Ma Zhen i sloveso či adjektivum, např. ve větě DuanJian du'i shenti hěn yóu 

háochu. íl'íU~St 5! 11' {~ 1Hf~ o "Cvičení je dobré pro zdraví." 

Podmět je ale samozřejmě daleko častěji tvořen celou syntaktickou vazbou. Všech pět výše 

rozebraných syntaktických vazeb může tvořit podmět, tedy téma věty. 

Přfkladem věty s podmětem tvořeným vazbou určujícího a určovaného jsou věty: Na 

lwante de shengyTn buduan cóng z.uóqiánfang chuántái. }.l~x.X5f- áí r Ř. /f' lffi J.Ah:-!W7J 1-&* o 

"Ten radostný zvuk nepřetržitě přicházel zpředu zleva.", kde je podmět tvořen vazbou 

určujícího - zde přívlastku huanJe "radostný" a určovaného podstatného jména shengyln 
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"zvuk"; Bll xuéxí shi bll xíng de. +731:ft/l~l.r8{]o "Nestudovat, to by nešlo.", kde je 

podmět tvořen vazbou adverbiálního určení tvořeného záporkou bll a slovesa xuéxí "studovat". 

Věta Gán shelwi-::.hlřyi guangróng. T ft~ 3:: 5I... 7't '5R o "Budování socialismu je 

povznášející." je větou s podmětem tvořeným vazbou predikátu gán "dělat, vytvářet, 

budovat" a jeho předmětu shehuiz.hiíyi "socialismus". 

Podmět tvořený vazbou predikátu a komplementu je ve větě Chl de tái kuái bll yzding hao. 

llZ;{~i;:·r}(/f~-!E~fo "Jíst příliš rychle nemusí být dobré.". Komplement stupně tai kuai 

"příliš rychle"je pomocí de připojen k predikátu chl "jíst" 

Věta Ta qll bijiáo héshi. 11!!. k l:t~~if!:o "Je poměrně vhodné, aby šel on." je větou 

s podmětem tvořeným vazbou podmětu ta "on" s predikativním komplexem qli "jít, jít někam, 

odejít". 

Příkladem dalšího druhu podmětu je podmět věty Didi meimei dou kan dianying. ~ 3ťJ ~ 

~?)f>~ Ef!.~ o "(Mladší) bratr i (mladší) sestra koukají na film.", který je tvořen souřadnou 

vazbou podstatných jmen didi "mladší bratr" a meimei "mladší sestra". Souřadná konstrukce 

tvořená adjektivy také může být podmětem, např. Cháng ér kong bll hóo, duan ér kong hao 

ma? Yě bll hao. tE:rm~ť:>fftf, ~Hrm~Mn!?J? ll!./f~Mo "Dlouhá a prázdná (esej) není dobrá, 

krátká a prázdná dobrá je? Také ne." (Ma, Zh. Jianmíng sh(vong hányií yzifa. 37-39) 

Švarný podmět tohoto typu označuje jako podmět několikanásobný, jehož jednotlivé členy 

se prostě kladou vedle sebe, přičemž poslední může být fakultativně připojen spojkou a u 

slovesa se zpravidla klade vhodné příslovce vyjadřující pluralitu. (Švarný, O. Gramatika 

hovorové čín~tiny v příkladech I a. 158) 

Kromě výše uvedených pěti syntaktických vazeb mohou podle Ma Zhen tvořit podmět i 

výše zmíněné konstrukce s de. Jedná se o konstrukce jmenného charakteru vytvářené 

spojením podstatného jména, slovesa, adjektiva nebo celé konstrukce s pomocným slovem de. 

Příkladem konstrukce s de ve funkci podmětu jsou věty: Chuan de do u zhiínbei hao le. ~ 8{] 

ff[\ lit ?i ftf T o "Oblečení je již všechno připraveno.", kde se připojením strukturního 

pomocného slova de ze slovesa chttan "mít na sobě, obléci si" stává jmenný výraz ve 

významu "to, co se obléká"; Zui kuiú de luíishi jeifi. liH}( 8{] tt~ ~ tJLa "Nejrychlejší je 

přeci jenom letadlo.", kde je podmět tvořen spojením adjektiva kLu/i "rychlý" blíže určeného 

adverbiem -;.ul "nejvíce/nej-" s pomocným slovem de ve jmennou konstrukci, jež může stát ve 

funkci podmětu. (Ma, Zh. Jianmíng sh(vóng hányzí _vúfa. 37-39) 
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Švarný by v tomto případě pravděpodobně chápal podmět jako nevyjádřený blíže určený 

přívlastkem. Jako příklad nevyjádřeného podstatného jména po přívlastku vyjádřeném 

jednoduchým slovesem uvádí větu podobnou přfkladům, které uvádí Ma Zhen jako příklady 

vět s podmětem tvořeným konstrukcí s de: Chl de he de dou mai le, zai mai dianr chou de ba. 

llz 81 I~ Bílí~* T fiL~,~ J Udl Bi U~ o "Jídlo i pití už jsme nakoupili, kupme ještě nějaké 

kuřivo.'' (YD 145, al) Ma Zhen tedy jako podmět označuje samotnou konstrukci s de, která je 

sama o sobě jmenné povahy, a tak může zastávat funkci podmětu ve větě a není nutné ji 

doplňovat o domýšlené nevyjádřené podstatné jméno. Švarný oproti tomu jako podmět 

označuje slovo nevyjádřené, které by následovalo po přívlastku ukončeném de. 

V přťkladových větách by se tedy dalo přidat nejspíše slovo dongxi *-iffi "věci". Podmětem 
by bylo tedy přívlastkem chř de "na jídlo, k jídlu" blíže určené dongxi "věci", přťvlastkem he 

de "na pití, k pití" blíže určené dongxi "věci" a předmětem přťvlastkem chou de "ke kouření, 

na kouření" blíže určené dongxi "věci". Tato rozdťlná chápání tedy vychází z toho, že Švarný 

spojení chl de, he de, chou de chápe čistě jako přívlastek, na rozdíl od Ma Zhen, která tato 

spojení označuje jako konstrukce s de, kterým přisuzuje jmenný charakter. Samotná spojení 

tedy chápe jako chl de "to co se jí, to co je k jídlu, tedy jídlo", tedy rovnocenné např. 

s podstatným jménem flm tJX "jídlo", he de "to co se pije, to co je k pití, tedy pití, ve smyslu 

nápoje", tedy rovnocenné např. s podstatným jménem yínliao tKl'Ol- "nápoje", chou de "to co 

se kouří, to co je ke kouření, tedy kuřivo", rovnocenné např. s podstatným jménem yiin ml 

"cigarety". Ke stejnému rozporu dochází samozřejmě i v rozdťlném pojetí předmětu tvořeným 

konstrukcemi s de. 

3.2.2 Elementy tvořící predikativní komplex 

Predikativní komplex může být tvořen jednoduchým slovesem i adjektivem, ale 

samozřejmě i v případě tohoto větného členu Ma Zhen upozorňuje na to, že daleko častěji 

bývá tvořen celou syntaktickou vazbou slovesného nebo adjektivního charakteru. Např. ve 

větě Ta xiěle liang shóu shl. iili'~TW3 f':'!·i~a "Napsal dvě básně." je přísudkový komplex 

tvořen syntaktickou vazbou predikátu :děle "napsal" s předmětem liang shóu shř "dvě básně". 

Ve větě Wó kánwán le. JX.1'fié To "Dokoukal jsem to." je přísudkovým komplexem vazba 

predikátu kc'm "dívat se, koukat se" a komplementu wán "dokončit, završit". 

Ma Zhen upozorňuje na malou skupinu sloves, která v případě, že mají u sebe předmět, 

mají jeden význam a v případě nepřítomnosti předmětu význam jiný. Např. sloveso bai 915<: 

pokud za ním nenásleduje předmět, znamená "prohrát", např. ve větě Běijlng dui báile. ~Uť, 
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~A~~7 o "Pekingské družstvo prohrálo." Pokud však za ním předmět stojí, jeho význam je 

"porazit někoho, zvítězit nad někým (nad osobou nebo věcí vyjádřenou předmětem)". Např. 

ve větě Běijlng dui baile Tičmjln dui. ~t~'ť: ~Á~~ 7:71::1$: ~A o "Pekingské družstvo porazilo 

tianjinské družstvo." (Ma, Zh. Jiónmíng sh(vong hanyií yúfó. 39-41) 

Jednotlivé druhy vazeb ve jimkci predikativního komplexu 

Predikativní komplex, ať se jedná o adjektivní nebo slovesnou konstrukci, může být tvořen 

i vazbami určujícího s určovaným i souřadnou konstrukcí. 

Jako příklady přísudku vyjádřeného vazbou určovaného predikátu se členem, který jej 

blíže určuje, Ma Zhen uvádí větu Zhe ge difang ta i mě i le . .!! 1-lt!r:if *.~ 7 o "Toto místo je 

velice krásné.", kde je přísudek tvořen adjektivem měi "být krásný" blíže určeným 

adverbiálním určením tai "velice, velmi, ph1iš", a větu Duiwu móshang chiifii. ~Á 11i L!, _ltf:j 

'})_ o "Oddíly okamžitě vyrazí.", kde je predikát, sloveso chlifii "vyrazit" blíže určen 

adverbiálním určením móshang "okamžitě". 

Ph1dadem věty s přísudkem tvořeným souřadnou konstrukcí je věta Zhe fángzi you giio 

.rou da. :iXJ1Ff Y-.. 1§1 Y-.. A o "Tato budova je i vysoká i veliká.", kde je přísudek tvořen 

adjektivy giio "být vysoký" a da "být velký" spojenými v souřadnou konstrukci za pomoci 

opakovaného spojovacího výrazu you "i, zároveň", a věta Wómen tóolun bingqiě yánjiii. JJdfJ 

~i,>J Ll:: Jf _fi ti}f){ 7 o "Diskutovali jsme o tom a zkoumali to.", kde je přísudek tvořen slovesy 

tóoliin "diskutovat, rozebírat" a }Yínjiu "zkoumat, zvažovat" spojenými spojovacím výrazem 

bingqiě "a, navíc". (Ma, Zh. Jiónmíng sh(vong hanyu yúfa. 39-41) 

Švarný by věty, které Ma Zhen definuje jako věty s přísudkem tvořeným souřadnou 

vazbou, označil jako věty s vícenásobným predikátem. Švarný říká, že jednotlivé části 

několikanásobného přísudku mohou stát prostě vedle sebe, nebo, což je i případ jedné z výše 

uvedených příkladových vět, slučovací spojení mezi nimi může být vyjádřeno pomocí 

příslovce y()u, "i, opět", které se klade před oba přísudky, popřípadě pomocí použití příslovce 

yě ili "také". (Švarný, 0.; Uher, D. Úvod do studia hovorové čínštiny. 149) 

Vazba podmět- predikativní komplex ve funkci přísudku 

Přísudkový komplex múže být tvořen i vazbou podmět - přísudkový komplex. Ma Zhen 

tyto věty označuje jako vazby podmětu s přísudkovým komplexem tvořeným vazbou podmět 

- přísudkový komplex -:.hií-wei weiyújťl ±i~'! i~ L#t] a považuje je za jednu ze zvláštností 
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čínštiny. Ma Zhen první, tedy hlavní podmět celé věty nazývá velkým podmětem da zhuyu A 

_±i#, podmět v rámci přísudkového komplexu nazývá malým podmětem xiao ::.huyu ;J\±i-'8-, 

jeho přísudek malým přísudkem xiao weiyií 1j\ i~ i!. Věty s vazbou podmět - přísudkový 

komplex ve funkci přísudku Ma Zhen dělí podle sémantických vztahů mezi malým a velkým 

podmětem na několik poddruhů. 

Prvním poddruhem je konstrukce podmět - přísudkový komplex, jejíž malý přísudek je 

zpravidla adjektivum a je ve vztahu podřízenosti vůči velkému podmětu. Tyto věty všechny 

objasňují či popisují určitý aspekt vlastností věci či osoby vyjádřené velkým podmětem. Jako 

příklady uvádí Ma Zhen např. větu Wó miíqin!shenti ylzhí hěn hao. 1t-Bt*~14:-][fltt.tfo 

"Moje matka/zdraví stále dobré."- "Moje matka je stále zdravá/má stále dobré zdraví.", kde 

je velkým podmětem, tedy hlavním podmětem celé věty wó miíqin "moje matka", . 

přísudkovým komplexem je vazba podmět- přísudkový komplex shenti ylzhí hěn hao "zdraví 

je stále dobré", jejímž podmětem a zároveň tedy malým podmětem celé věty, který je 

podřízen velkému podmětu, je slovo shenti "zdraví", a přísudkem, tedy malým přísudkem 

v rámci celé věty je ylzhí hěn hao "být stále dobrý". (Ma, Zh. Jianmíng sh(yong hlmyu yiífa. 

47-48) 

Švarný tento typ vazby nazývá vazbou se jmenným členem zřetelově vymezovacím, tzv. 

substantivem trvalé příslušnosti. Člen zřetelově vymezovací, neboli substantivum trvalé 

příslušnosti, se klade mezi podmět a přísudek (většinou adjektivum), který se do češtiny 

překládá většinou jako přívlastek substantiva trvalé příslušnosti, je tedy tím samým, co Ma 

Zhen nazývá malým podmětem. (Švarný, 0.; Uher, D. Úvod do studia hovorové čínštiny. 158) 

V příkladové větě by tedy Švarný jako člen zřetelově vymezovací, tedy substantivum trvalé 

příslušnosti označil slovo shenti, spojení wó múqin by bylo podmětem a yz::.hí hěn hóo 

přísudkovým komplexem. 

Dalším podtypem je případ, kdy je mezi oběma podměty vztah činitel - trpitel děje 

vyjádřeného slovesným členem přísudkového komplexu. Jako příklad Ma Zhen uvádí věty Ni 

báo::.hi gěi wó huán le ma? ffr\fiH!-Uii".JX;~ T -q? "Noviny jsi mi vrátil?", kde velkým 

podmětem je ni "ty", malým podmětem blwzhi "noviny" a malým přísudkem gěi wó huán le 

ma? "vrátil mi?". V této větě je tedy činitelem děje velký podmět, trpitelem nebo příjemcem 

děje je malý podmět. Takovouto stavbu, kdy činitel je na místě velkého podmětu a příjemce 

nebo objekt na místě malého podmětu, Ma Zhen označuje jako častější v hovorové čínštině. 

Situace může však být i obrácená, častější v knižním jazyce, jako je tomu například ve větě 

Jiéinkú jend(JU de hóo clwántóng, ~vómen bii néng difidilw. X~ 6~ 4 á{]~-t+HJE, .JJ(;11'J/f~~~ 1: 
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No "Pracně vybojované dobré tradice nesmíme ztratit.", kde je velkým podmětem celé věty 

a zároveň objektem děje spojení jiiinkií Jendou de hóo chuántóng "pracně vybojované dobré 

tradice", malým podmětem a zároveň činitelem děje je wómen "my" a malým přísudkem bu 

néng diiidiiw "nemoci ztratit". K přesouvání do pozice mezi velký podmět a přísudek, 

respektive na začátek věty dochází podle Ma Zhen kvůli zdůraznění příjemce, trpitele, objektu 

děje. Nezdůrazněné by tyto členy byly v postverbální pozici předmětu, v případě výše 

zmíněných vět by to vypadalo následovně: Ni gěi wó huán blwzhi le ma? ff]\~~JJ(;1Sfi:fl:>!.r~T 

n~? "Vrátil jsi mi noviny?" a Wómen bu néng diiidilwjiiinkiíjendou de hóo chuántóng. JJ(;fl'] 

/j~~~~jlj!xlf61Ef4 á{]~Jf&~JEo "Nesmíme ztratit pracně vybojované dobré tradice." (Ma, Zh. 

Jiónmíng sh(vóng hlmyií _vzifó. 48-49) 

Švarný takovéto zdůraznění předsunutím nazývá vazbou s anteponovaným větným členem, 

což je předmět na začátku věty v postavení před podmětem. V ph1dadové větě by tedy 

anteponovaným větným členem bylo spojení jiiinkií Jendou de hóo chuántóng. Švarného 

anteponovaný člen musí být vždy určitý, nejčastěji bývá vyjádřen ukazovacím výrazem, nebo 

má u sebe ukazovací slovo jako přívlastek, může však mít i jiný přívlastek, nebo to může být 

slovo označující zcela konkrétní věc nebo osobu, jako je tomu i v citovaném případě. (Švarný, 

0.; Uher, D. Úvod do studia hovorové čínštiny. 107) 

Další větou, mezi jejímž velkým a malým podmětem Ma Zhen nachází vztah činitel -

trpitel děje, je i věta Xióo Wáng ylngyií shui5 de hěn liúli. /J\3:.~i-fri5H~{~~J[;flj o "Malý 

Wang mluví plynule anglicky:'. 

Třetí podskupinou jsou věty, jejichž malý podmět je spojením číslovky s měrovým slovem 

a jejich malý přísudek obsahuje, nebo sám o sobě je také spojením číslovky s měrovým 

slovem. Např. věta Píngguó yl }ln si jióo. 1JI: *~ JT [9 m o "Jeden jin jablek (stojí) čtyři 

jiao.", kde píngguó "jablka" je velkým podmětem, yl }ln "jeden jin" je malým podmětem a 

malý přísudek je tvořen výrazem si jióo "čtyři jiao". 

čtvrtou podskupinou jsou věty, jejichž velký podmět je slovem či spojením, které je 

shrnováno nebo stručně označováno malým podmětem. Malý podmět je často tvořen osobním 

zájmenem nebo deiktickým zástupným slovem. Např. věta Zúguó, zhe bu shi piíti5ng de cír, 

-;:.he shi _vl ge zhi qln zhi ái de míngzi. zzlngui de míngzi, shénsheng de míngzi. m~' :1!/1~~ 

'~ iJft ff.J ili] ) L, 13: tt ~ 1'--~ --;~ ~ ·'if. ó{] ~ T- , ~ ť.t 8{] ~ T-, f* ~ 8{] ~ T- o "Vlast, to ne ní 

obyčejné slovo, je to nejbližší a nejmilovanější jméno, uctivé jméno, svaté jméno.", kde je 

velkým podmětem slovo zzíguó "vlast" a malým podmětem deiktické zástupné slovo zhe "to", 

které poukazuje k velkému podmětu. (Ma, Zh. Jiónmíng sh(vong lulnyií _vúfó. 49-50) 
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Ma Zhen jako přil<.lady vět jejichž přísudek je tvořen vazbou podmětu a přísudkového 

komplexu, uvádí i věty, které Švarný definuje jako věty s tázacími slovy ve funkci zdůrazněné 

obecnosti, ve kterých se větné členy, které normálně stojí za slovesem, přesouvají mezi 

podmět a přísudkové sloveso, tak aby stály před příslovcem dou nebo yě. (Švarný, O. 

Gramatika hovorové (Hnštiny v příkladech I a. 83) Větu Shénme difang tii dou qilguo. 1t-i.l!h 

1Jfllitf~L.i1o "Byl všude. (doslova Byl na každém místě.)" Ma Zhen analyzuje jako větu, 

kde je velkým podmětem shénme difang "nějaké/jakékoliv místo" a přísudkovým komplexem 

vazba malého podmětu tii "on" s malým přísudkem, které tvoří sloveso qu "jít někam (zde ve 

významu být někde)" modifikované vida-časovým sufixem guo a určené adverbiem dou 

"všechno, vše". Pořadí podmětů je obrácené ve větě Wó měi ylye dou zixi kim le. Jl(;~-VJ:t~ 

ftirn~ To "Každou stránku jsem si pozorně přečetl.", kde je yelkým podmětem wó "já" a 

přísudkový komplex je tvořen vazbou malého podmětu měi yl ye "každá stránka" a malého 

přísudku dou zixi kim le "všechny pozorně přečetl". (Ma, Zh. Jiiínmíng sh(vong hanyií yzifií. 

41-42) Rozdílné chápání, které se ovšem navzájem nevylučuje, opět odráží rozdílný přístup 

k analýze Švarného a Ma Zhen, kdy Švarný se snaží o přiblížení jednotlivých pro českého 

studenta zvláštních a neobvyklých jevů tak, aby jim plně porozuměl a uměl je používat, jazyk 

tedy jakoby skládá. Oproti tomu Ma Zhen počítá se čtenářem, který čínsky umí a pro kterého 

jazyk rozebírá a analyzuje a hledá v něm systém, do něhož by dané jevy zařadila a který by 

bylo možno aplikovat na co nejvíce možných situací. 

Kromě zmíněných pěti druhů vazeb Ma Zhen jmenuje další tři druhy vazeb, které mohou 

tvořit přísudkový komplex. Jedná se o vazbu se spojenými slovesy liándong cízií :i!4Jiii]~JL 

teleskopickou, nebo tzv. štafetovitou vazbu, nebo také pivotální konstrukci dixi cízií iffl* iP] 

~R a provázanou vazbu liánsuó cízií :i!.'fJJi iPJ m. 

Vazba se spojen_Y,ni slovesy 

Vazbu se spojenými slovesy Ma Zhen definuje jako vazbu několika sloves nebo 

slovesných konstrukcí, kterou nelze popsat jako ani jednu z pěti výše popsaných základních 

syntaktických vazeb. Činnosti vyjádřené slovesy, které tvoří členy vazby se spojenými 

slovesy, mají jednoho a toho samého činitele. Příkladem věty, jejíž přísudek je tvořen vazbou 

se spojenými slovesy je věta Wó qu túshiíguiín huún yz běn shii. JJ<:L ~ t~ffi JI-4: t~ o "Jdu 

do knihovny vrátit knihu.", kde podmětem je wó "já'' a přísudkem vazba se spojenými 

slovesnými konstrukcemi tvořenými vazbou predikátu a předmětu qu túshiiguiín ,.jít do 
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knihovny" a huán .vl běn shil "vrátit knihu". Jednotlivé členy vazby se spojenými slovesy 

mohu tvořit slovesné konstrukce různých druhů. Ma Zhen uvádí přfklady spojení dvou sloves, 

např. qťtlciinguiin L!~J.IJJ. "jít/podívat se, navštívit"- "jít navštívit", spojení dvou vazeb typu 

predikát- předmět, např. xiě xin/giwsu ni '~f§Fr5iJFf~ "napsat dopis/říct ti"- "napsat dopis, 

aby ti řekl", spojení vazby predikát - komplement s vazbou predikát - předmět 

páohuilai/ti5ngz.hl ni ~É! @] * I JJli j;Q f~ "přiběhnout zpět/oznámit ti, informovat tě" -

"přiběhnout zpět informovat tě" atd. 

Významové vztahy mezi jednotlivými členy vazeb se spojenými slovesy mohou být různé. 

Může mezi nimi být vztah časové následnosti, např. xiale ke!qu yóuyóng r T ifi:LWJ'1;j( "až 

skončí hodina/jít plavat"- "jít plavat až skončí hodina'', nebo první sloveso může vyjadřovat 

cíl, důvod nebo zpúsob či metodu, např. mái cai/qu IJ:;"'!K!L "koupit zeleninu/jít"- "jít koupit 

zeleninu", jiízhe hóngqí/zóu zdi duiwu qiánmian ~~~IJllt/:JE:fr~A {li!Wtii:i "držet zdvižený 

rudý prapor (průběhový čas)/kráčet před oddílem" - "kráčet před oddílem s pozvednutým 

červeným praporem'd 0
, nebo druhé sloveso může vyjadřovat cíl, např. mái ge ndozhi5ng/kdn 

shíjian JJ:;1-iifjjtrf!/:WH1f8J "koupit si budík/zjišťovat čas" - "koupit si budfk, abych věděl, 

kolik je hodin", liúzhe/yihou ylmg f'I! ~I~ JB F8 "odložit, dát stranou/později použít" -

"nechat na později (na pozdější použití)". Nebo oba členy vazby se spojenými slovesy mohou 

popisovat tu samou činnost z opačného úhlu pohledu, např. zuozhe/bu dong *-~1/f-.:t;}J "sedět 

(průběhový čas)/nehýbat se" - "sedět a nehýbat se", liúzhe/méi chl m ~n:stuz "odložit, dát 

stranou/nesníst (minulý čas)"- "nechat nesnědené (minulý čas)". (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vong 

hclnyií .viífá. 42-44) 

Švarný by některé z konstrukcí, které Ma Zhen označuje jako vazby se spojenými slovesy, 

označil jako souvětí (např. xidle ke- vedlejší věta časová, qu yóuyóng - hlavní věta), věty 

s zhe a dvěma slovesnými členy pak jako vyjádření současnosti dějů vyjádřených těmito 

dvěma členy (např. jiízhe hóngqí - průběhový tvar slovesa, zóu zdi duiwu qiánmian -

současně probíhající děj), některé věty by definoval jako věty s fázovými slovesy (např. qu -

fázové sloveso, ciinguan - přísudkové sloveso). 

Teleskopická vazba 

111 V Lhledem k tomu. že průběhový čas v čínštině vyjádřený spojením slovesa s vida-časovou příponou -;,he není 

vždy vhodné překládat slovesem, uvádím vždy překlady jednotlivých členů konstrukce oddělené lomítkem a 

poté i výsledný celek. ve kterém často využívám jmenné tvary sloves. 
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Teleskopickou, nebo štaťetovitou, někdy též pivotální vazbu Ma Zhen definuje jako 

konstrukci skládající se ze dvou vzájemně "štaťetovitě" propojených členů. Její první člen 

slovesné povahy je vazba slovesa s předmětem, tento předmět je z hlediska sémantiky 

zároveň činitelem, iniciátorem činnosti či děje vyjádřeného druhým členem slovesné povahy. 

Např. věta Ta qing nín qú. 1ti!.iFtf$ .L o "(On) prosí vás, abyste tam šel." je tedy vazbou 

podmětu ta "on" s přísudkovým komplexem qing nín qú "prosí vás jít tam". Přísudkový 

komplex je tvořen teleskopickou konstrukcí, jejíž první člen je vazba predikátu slovesa qing 

"prosit, žádat" s předmětem nín "vy", který je tedy adresátem činnosti vykonávané podmětem. 

Předmět prvního členu, tedy nín je ze sémantického hlediska zároveň vykonavatelem činnosti 

vyjádřené druhým slovesným členem, zde tedy qzi "jít někam". V ph1dadech teleskopických 

vazeb, které Ma Zhen uvádí, se kromě výše zmíněného slovesa qing na místě prvního členu 

objevují slovesa pái ~;& "vyslat (někoho někam/aby něco udělal)'', yaoqiú ~* "požadovat 

(po někom, aby něco udělal)'', yiw ~ "chtít (aby někdo něco udělal)'', rimg iJ: "nechat 

(někoho, aby udělal něco)", xuán 321; "vybrat, zvolit (někoho, aby dělal něco)". Mezi příklady 

Ma Zhen uvádí i spojení yóu rén zháo ni 1f AtJt1fl\ "je tu někdo, kdo tě hledá". (Ma, Zh. 

Jiánmíng sh(w)ng himyú yz'ífá. 44-45) Švarný by však tuto konstrukci takto neoznačil. Slovo 

rén "člověk, lidé" ve spojení yóu rén by označil jako preverbální jmenný člen uvedený 

slovesem .vou "být, existovat", které z něj tvoří neurčitý výraz ve významu "někdo, někteří". 

(Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech I a. 73) Stejně je tomu ve větě Yóu rén 

shuo ni hu i shuo ::.hongguÓhua. 1f A i5?.1fl\1i;i5?. ~ ~ it o "Říká se/někteří říkají, že umíš 

mluvit čínsky." (YD 60, 1) 

Švarný slovesa, která tvoří teleskopickou konstrukci, vyděluje jako jednu podskupinu 

funkční charakteristiky sloveso a nazývá je slovesa konexní. Zmiňuje v čínských učebnicích 

běžnou charakteristiku teleskopické konstrukce, která se shoduje s Ma Zhen, navíc uvádí i 

jinou možnost vysvětlení, a to že konexní sloveso se pojí s dvěma předměty, z nichž první je 

vyjádřen jménem a druhý slovesem nebo slovesným komplexem. Ve výše uvedené příkladové 

větě Ta qing nín qťi., by se tedy sloveso qing pojilo se jmenným předmětem nín a zároveň se 

slovesným předmětem qzi. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech ll a. 103-

104) 

Ma Zhen navíc zmiňuje typ teleskopické konstrukce, kdy druhým členem není sloveso, ale 

adjektivum. V takovém případě je pak předmět slovesa, které je prvním členem, nositelem 

vlastnosti vyjádřené druhým členem, tedy daným adjektivem. Např. věty guai ta lan. ti1mt~m 
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"obviňovat ho z toho, že je líný", xián nž ::ang \(lf*m± "nemít tě rád za to, že jsi špinavý". 

(Ma, Zh. Jiánmíng sh(w1ng lulnyz'í yzlfá. 45) 

Provázaná va::ba 

I:'oslední ze tří jmenovaných vazeb, vazba provázaná, je tvořena dvěma predikativními, 

tedy slovesnými nebo adjektivními členy, nebo dvěma konstrukcemi typu podmět- přísudek, 

které jsou provázány spojovacími výrazy. Vazba může vyjadřovat dva druhy sémantických 

vztahů mezi jednotlivými členy. Vztah časový, kdy děje mohou probíhat současně, např. bian 

xué bian yi i!l 'y Jl1. i'X. "studovat a diskutovat zároveň", nebo se mohou bezprostředně 

následovat, např. yl kim jiu míngbai -~1fJ};Itl:l)j Él "jakmile kouknout tak pochopit". A vztah 

logický, vyjadřuiící předpoklad, např. bti lilm bu hui /f~~fJ>f~~ "kdo necvičí, neumí", nebo 

vzájemnou závislost, např. ve větách se spojeními typu yue ... yue... ~o o o ~ "čím 

víc ... tím víc .. .''. Ma Zhen upozorňuje na to, že mezi jednotlivými členy provázané vazby 

není pauza. Pokud k její realizaci dojde, jedná se o souvětí. (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vong himyií 

.vzlfá. 45-46) Dalo by se tedy říci, že jednotlivé predikativní členy této vazby jsou oba uvedeny 

nějakým adverbiem a dohromady tvoří určitá ustálená spojení. Švarný dané konstrukce řeší 

individuálně, významy, které konstrukce skrze adverbia získávají, jsou pro něho záležitostí 

slovní zásoby. 

Jmenné konstrukce ve funkci přísudku 

Ma Zhen dále říká, že i přestože jmenné konstrukce většinou nemohou tvořit přísudek, 

existují i výjimky, kdy se jmenná konstrukce pojí s podmětem bez spony. To jsou především 

přísudky vyjadřující data, názvy svátků, počasí, místa narození, nebo popisující vzhled lidí, 

konstrukce obsahující vazbu číslovky s měrovým slovem nebo konstrukce s přívlastkem 

tvořeným číslovkou a měrovým slovem. (Ma, Zh. Jiánmíng sh(yong himyú yiífá. 42) 

I Švarný zmiňuje, že číslovková vazba tvoří přísudek samostatně, tj. bez slovesa a v záporu 

se k záporce připojuje sloveso shl. (Švarný, O. Gramatika hovorové Nn§tiny v příkladech I a. 

74) 

Druh.v podmětu ve 1•ětách se slovesným přísudkem 

Ma Zhen ve větách, jejichž přísudek je tvořen slovesem nebo slovesnou konstrukcí, 

rozlišuje tři druhy podmětů. 
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Prvním jsou podměty, které jsou činitelem, iniciátorem děje či činnosti vyjádřené 

přísudkem, např. Wó qu. IX. k o "Já tam půjdu.". 

Druhým jsou podměty, které jsou trpitelem, příjemcem, objektem daného děje či činnosti. 

Věty s podmětem tohoto typu mají pasivní význam. Za zvláštnost čínštiny Ma Zhen označuje 

to, že pasivní charakter konstrukcí nemusí být nijak formálně znázorněn. Např. ve větě Biwzhl 

klmwán le. J!ii'r\l"fie To "Noviny jsou dočteny.", ač to není nijak formálně zdůrazněno, je 

podmět blwz.hf "noviny" pasivním objektem děje, oproti tomu ve větě Beizi gěi dldi dapo le. 

fBz-=f~5fJ3fJ1Tli&:T o "Hrnek byl rozbit bratrem." je činitel děje uveden ukazatelem pasiva 

gěž. Podmět, tedy příjemce, trpitel děje musí být určitý a oběma stranám známý, nebo mít 

obecný význam. Ma Zhen sem tedy řadí i věty vyjadřující obecnost, tedy např. YT ge zl yě bu 

rťnshž. ~/f'-'ftl!./f~iA.1Qo "Neznat ani jeden znak.", kde spojení y"i ge zl "jeden znak" ve 

spojení se záporným tvarem slovesa renshi "znát" a adverbiem .vě má význam zdůrazněného 

záporu, tedy "ani jeden znak", nebo Shénme dou zhldao. 1t~ -g~~Qj,!L "Všechno znát.", kde 

otázkové slovo shénme "co" ve spojení s kladným tvarem slovesa zh"idao "znát" a příslovcem 

dou má obecný význam "všechno". Tyto věty, jejichž podmět je trpitelem, příjemcem, 

objektem děje a má obecný význam, Švarný označuje jako již zmíněné vyjádření zdůrazněné 

obecnosti nebo záporu. Další podmínkou toho, aby podmětem věty mohl být objekt děje, 

trpitel či objekt je to, že přísudek nesmí být pouze jednoduché sloveso, nýbrž sloveso složené, 

nebo alespoň opatřené některou z vido-časových přípon le, zhe, guo. 

Do třetí skupiny Ma Zhen řadí podměty, které nelze zařadit ani do první ani do druhé. Dají 

se rozdělit ještě na dvě podskupiny. 

Na podměty vět, jejichž přísudek je vyjádřen slovesnou konstrukcí nevyjadřující děj ani 

činnost. Jedná se např. o podměty spojené se slovesy jako např. shl :JY: "být", yóu 1'f "mít, 

být", ::.iii {[ "být, nacházet se někde, existovat, být naživu", xiiing %<. "podobat se někomu, 

něčemu", béiokuo §.16 "zahrnovat" atd. 

Druhou podskupinou jsou podměty, které, i přestože jejich přísudek vyjadřuje činnost nebo 

děj, nejsou jeho činiteli ani trpiteli. Jako příklady takovýchto vět Ma Zhen uvádí Zuótžéin guéi 

dii fěng. Ht](;li-lj:}c01,0 "Včera foukal velký vítr.". (Ma, Zh. Jianmíng sh(vong himyú yiífa. 

41 ). Mezi konstrukcemi, jejichž podmět je tvořen jménem času uvádí Ma Zhen i míngtžéin yáo 

k a i hul l:l}j Á'?f H~ "zítra budeme mít schůzi" (Ma, Zh. Jžanmíng sh(vlmg hiinyií yiífa. 79). 

Z příkladů lze tedy vyčíst, že Ma Zhen označuje jako podmět slovo ::.uótžéin "včera", resp. 

míngtiéin "zítra", tedy slova času, která by v daných větách Švarný označil jako určení času. 
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To je patrné z věty, kterou uvádí jako příkladovou větu určení času na začátku věty nebo mezi 

podmětem a přísudkem Qiántian, daqiántian dou xia yií le, ::.uótian ::iíoshang cái tíng. 11íi*::k 

11íi* M~r m 7 8f * E(. l /f í~ o "Předevčírem i den předtím pršelo a teprve včera ráno 

přestalo." (YD 160, a3) Švarný totiž jména času označuje většinou jako určení času. Jako 

podmět je označuje např. ve větách typu Hlmtian shl xlngqlsl. fB*1e~:if"ij 12] o "Pozítří je 

čtvrtek." (YD 8, 17) 

Další větou, kterou Ma Zhen uvádí jako pří'klad, kdy podmět není am trpitelem am 

činitelem děje, je věta Zhe jilm shl bel guai ta. ť6: 1tf: $ /f-.; tl 1m o "Z této věci ho 

neobviňujme. ". (Ma, Zh. Jičmmíng shíyong hanyií yiífa. 41) Spojení zhe jian shl, které Ma 

Zhen označuje jako podmět, by Švarný označil zřejmě jako předmět na začátku věty, tedy 

anteponovaný větný člen. Ale vzhledem k tomu, že po něm nenásleduje žádný podmět, by ho 

také chápal jako podmět, neboť "anteponovaný člen při vynechání podmětu - činitele děje -

se stává sám podmětem" (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech I a. 94). 

Pokud je podmět tohoto třetího typu tvořen jménem místa, jako např. ve větě Qiánmian 

zóulai yl ge rén. ~íiári:IE*=--1' Áo "Zpředu přichází nějaký nějaký člověk." (Ma, Zh. 

Jianmíng sh(yong lu'znyií yiífa. 41 ), pak i Švarný toto slovo místa chápe jako podmět. 

Švarného predikativní komplex, modální a fázová slovesa 

Švarný odlišuje predikativní komplex v širším slova smyslu, což je vlastně celá věta se 

všemi preverbálními jmennými členy i všemi postverbálními jmennými předměty a 

komplementy, jejímž jádrem je predikativ, kolem kterého se organizují všechny ostatní členy 

věty. Švarného chápání predikativního komplexu v užším slova smyslu je však velice 

podobné tomu, jak jej chápe Ma Zhen. Termínu predikativní komplex v užším slova smyslu 

používá Švarný k označení vazby predikativu, který je určován, rozvíjen členy v jeho 

bezprostředním sousedství. Predikativu podle Švarného může předcházet preverbální 

adverbiální určení, zakončené nebo nezakončené gramatickým ukazatelem de. Říká také 

ovšem, že mu může předcházet modální a fázové sloveso, v čemž se s Ma Zhen rozcházejí, 

neboť spojení slovesa modálního se slovesem přísudkovým Ma Zhen chápe jako spojení 

přísudku s předmětem (viz. kapitoly 3.3.2 a 3.3.3), který dále může být tvořen různými 

konstrukcemi, a spojení slovesa fázového se slovesem dalším chápe Ma Zhen jako případ 

přísudku tvořeného konstrukcí se spojenými slovesy. (viz. kapitola 3.2.2) (Švarný, O. 

Gramatika hovorové Nn5tiny v příkladech II a. 122) 
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3.3 Predikát a předmět 

3.3.1 Sémantické vztahy mezi predikátem a předmětem 

Ma Zhen uvádí, že sémantické vztahy, které existují mezi predikátem, tedy členem řídícím, 

vyjadřujícím nějakou činnost, chování, děj či vlastnost a předmětem, členem na predikátu 

závislým, mohou být různé. 

Ma Zhen dělí předměty podle jejich vztahu k predikátu na sedm typů. Jako první uvádí 

případ, kdy je předmět příjemcem, trpitelem děje vyjádřeného predikátem. V rámci předmětů 

tohoto druhu dále dělí předměty na ty, které existovali již předtím, než činnost vyjádřená 

predikátem začala být vykonávána, a které jsou jím tak přímo řízeny, např. kan shii :ff t~ "číst 

(knihu)", xi yifu i5t~~li "prát oblečení", a na předměty, které činností vyjádřenou predikátem 

vznikly, jsou tedy jejím výsledkem, např. gaifángzi :fi'i[Jjjc=f "stavět dům", zhUfan ~t)X "vařit 

rýži". 

V jiném případě může předmět být činitelem, vykonavatelem činnosti vyjádřené 

predikátem, např. lái rén le *A T "někdo přišel", zhanzhe yž ge rén !l~.:;g-1-A "stojí tam 

někdo". (Ma, Zh. Jžčmmíng sh(vimg hanyií yzífa. 57) Věty tohoto typu považuje Ma Zhen za 

jednu ze zvláštností čínštiny. Sloves, která mohou přibírat předmět, který je činitelem děje či 

činnosti jimi vyjádřené, není mnoho. Ma Zhen jmenuje např.jei -~"letět", zóu JE "jít pěšky", 

páo gg "běžet", zhim ft~~ "stát", z.uo *"sedět", zhu {± "žít, bydlet", lái * "přijít", shimgqu 1:. 

k "jít nahoru", chillai t±DR "vyjít" atd. Předmět, který je činitelem, iniciátorem děje musí být 

neznámý, často se používá ve spojení s měrovým slovem. Predikátem v těchto konstrukcích 

nesmí být samostatné sloveso, je nutné, aby se pojilo s vido-časovými příponami le, zhe, guo, 

nebo s komplementem, nebo aby mu předcházelo pomocné sloveso. (Ma, Zh. Jžánmíng 

sh(vong himyzí _vúfá. 63-64) 

Dále existují lokativní předměty, např. q~'t Kzlnmíng .t fB l:l}j "jet do Kunmingu", shang 

shiin 1:.111 "jít (nahoru) na horu". (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vong himyií yzífa. 58) 

Nebo předmět může vyjadřovat prostředek, kterým je praktikována činnost vyjádřená 

predikátem, např. xi liáng shui 15ti~~;j( "mýt studenou vodou", he xiáo bei ~~J\1f "pít po 

malých šálcích". 

Předmět může vyjadřovat počet, např. máile liáng }ln g; T M fT "koupil dva jiny", kanle 

wz'í _ve -ff T li]Y[ "přečetl pět stran". 
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Nebo předmět může vyjadřovat věc nebo osobu, která existuje nebo je vlastněna, např. 

(::.huoshang) yóu běn shil O~Ll.) 1f4>: f] "(na stole) je kniha", (ta) yóu liáng ge didi ffu1fMŤ 

~ m "(on) má dva (mladší) bratry". 

Posledním případem je předmět, který explicitně vyjadřuje, co je konkrétním obsahem 

předmětu činnosti, nejčastěji myšlenkové, vyjádřené predikátem. Do češtiny tento typ vět 

překládáme jako vedlejší věty předmětné. Např. fingshui5 ni huílai le PJTiJíffJ\@]* 7 "slyšel 

jsem, že ses vrátil", _viwéi -;,óu le 1J. )~JE 7 "myslet si (nesprávně), že už odešel". (Ma, Zh. 

Jiánmíng sh(vlmg luzn.vií yiífá. 57-58) 

3.3.2 Elementy tvořící predikát 

Všechna tranzitivní slovesa mohou zastávat funkci predikátu a přibírat předmět. Do 

kategorie tranzitivních sloves, jak již bylo zmíněno, Ma Zhen řadí i slovesa modální či 

pomocná, jejich spojení s následujícím slovesem tedy také označuje jako konstrukci predikátu 

a předmětu, např. yinggai zóu le Ri~JE 7 "je třeba jít" je u Ma Zhen spojením predikátu, zde 

přísudkového pomocného slovesa yinggai "mělo by se, je třeba" s předmětem vyjádřeným 

slovesnou konstrukcí zóu le "jít, odejít". (Ma, Zh. Jiánmíng shíyong himyií yiífá. 59) 

Švarný oproti tomu, jak jsem již uvedla, modálním slovesům vyčleňuje samostatnou 

funkční charakteristiku, a za hlavní sloveso, tedy za sloveso, které je jádrem predikátu, 

považuje až sloveso druhé. Ve výše zmíněném případě by to tedy bylo sloveso zóu. (Švarný, 

O.; Uher, D. Úvod do studia hovorové čím~tiny. 116) 

Funkci predikátu může zastávat i konstrukce se slovesným jádrem, časté jsou vazby 

určujícího a určovaného, např. jěicháng -::.hz'tyi zhe ge >venti ~~'m-1í~:Qs: 1' fo]~ "neobyčejně 

se věnovat tomuto problému", vazby predikátu tvořeného slovesem s komplementem, např. 

xuéhao waiyú 'y: H:ÝHR "naučit se cizí jazyk", slovesné souřadné vazby, např. táolim bing 

tonggzu) ta de jiányi H· Lt#:illLi:tfthá'iít ~~ "prodiskutovat a schválit jeho návrh" a yóu méi 

yóu bczo-::.hi l'f11[1f J[;if[\; "máš noviny'?''. 

Vazbu určujícího a určovaného ve funkci predikátu by Švarný popsal jako predikát blíže 

určený adverbiálním určením. Vazbu slovesa a komplementu ve funkci predikátu by popsal 

jako modifikované sloveso ve funkci predikátu. Jednotlivé souřadné vazby sloves by 

popisoval individuálně, první zmíněný příklad by popsal jako několikanásobný predikát, 

druhý příklad jako tázací formu predikativu, která se tvoří postavením kladné a záporné formy 

predikativu vedle sebe. 
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Predikát mohou tvořit i některé vazby predikátu tvořeného adjektivem s komplementem 

tvořeným jednoslabičným slovesem nebo adjektivem, např. gansžle hěn duo shumiáo T JE 7 

HI $tJt rri "mnoho mladých stromků uschlo", kde je predikát tvořen spojením adjektiva gan 

"suchý" s výsledkovým modifikátorem sř "zemřít" ve výsledné gansř "zemřít suchem, tedy 

uschnout". (Ma, Zh. Jičmmíng sh(vong himyz"í .viífá. 60-61) 

Tento jev by Švarný popsal jako spojení predikátu tvořeného adjektivem s nepravým 

modifikátorem. (viz. kapitola 3.4.2) 

3.3.3 Elementy tvořící předmět 

Jako slovní druhy, které nejčastěji tvoří předmět, Ma Zhen uvádí podstatná jména a 

zástupná slova. Jako ještě častější ve funkci předmětu však označuje jmenné konstrukce 

různých typů, tzn. vazbu určujícího s určovaným, která je jmenného charakteru, souřadnou 

vazbu tvořenou podstatnými jmény a jmennou konstrukci s de, která u Ma Zhen funguje 

podobným způsobem jako v podmětu, tím pádem i rozpory se Švarného systémem jsou 

totožné s těmi, které jsem rozebírala již v kapitole 3.2.1. 

U Ma Zhen, oproti Švarnému, jak již bylo mnohokrát zmíněno, mohou předmět tvořit i 

slovesa, adjektiva a slovesné a adjektivní konstrukce. Jak vyplývá z předchozích rozborů, 

Švarný, slovesa, která následují modální slovesa a která Ma Zhen označuje jako předměty, 

chápe jako přísudková slovesa, tedy jádra celé konstrukce s modálními slovesy. 

Stejně tak funkci předmětu mohou podle Ma Zhen zastávat i konstrukce typu podmět -

predikativní komplex, např. xlwang nlmen gáo géxln ;ffi-~{${!'Hf.'iíl"fffiJT "doufám, že zavedete 

nějaké novinky'', kde je predikátem xzwáng "doufat" a předmětem vazba podmětu nlmen 

"vy" s predikativním komplexem gáo géxln "zavést novinky". Tento jev chápe Švarný 

podobně, popisuje jej jako spojení tranzitivního slovesa s předmětem vyjádřeným celou větou. 

(viz. Švarný, O. Učební slovník jazyka čínského. heslo 405) 

Předmětem může být i spojení číslovky a měrového slova. Tyto předměty Ma Zhen dále 

rozděluje na tři druhy. 

Prvním je předmět tvořený spojením číslovky a měrového slova jmenného, který vyjadřuje 

množství nebo počet věcí či osob, které jsou příjemci či trpiteli děje vyjádřeného predikátem. 

Přísudkové sloveso zde může být pouze tranzitivní sloveso, tyto předměty Ma Zhen označuje 

jako pravé předměty -:.hen bznyz"í Jl.~ i'§-. Např. chlle yz ge llZ: 7 --1' "snědl jeden". 

Druhým jsou předměty tvořené spojením číslovky a měrového slova slovesného, které 

vyjadřují, kolikrát se činnost či děj vyjádřený přísudkovým slovesem odehrál. Např. náguo 
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liáng ci ~U [#j {jz "vzal si dvakrát". (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vóng hanyií yúfá. 61-62) Zde 

dochází k rozporu se Švarného systémem, který spojení číslovky se slovesným numerativem 

označuje jako komplement četnosti slovesného děje dónglilmg bz'íyií iifJ :1,: ~~ i:g- , jeden 

z kvantitativních komplementů, nikoliv jako předmět. 11 (Švarný, O. Gramatika hovorové 

Nn.štiny v příkladech II a. 146) 

Třetím druhem jsou u Ma Zhen předměty tvořené spojením číslovky s časovým měrovým 

slovem, které mohou vyjadřovat dobu, po kterou trval děj vyjádřený predikátem, např. xuéle 

bim nián 7 7 -1':-4 "studoval půl roku", nebo dobu, která uplynula od uskutečnění daného 

děje, např. sile siin nián le 9E 7 -1=f: 7 "je už tři roky mrtvý". (Ma, Zh. Jiánmíng shíyóng 

hťmyz'í .vúfá. 62) Tento větný člen opět Švarný nechápe jako předmět, nýbrž jako další poddruh 

kvantitativního komplementu, a to komplement časového trvání shíliang biíyií B11i~H%. 

(Švarný, O. Gramatika hovorové čín.štiny v příkladech II a. 146) 

Ma Zhen h'ká, že funkci predikátu, který se pojí s předměty vytvořenými spojením 

číslovky a měrového slova slovesného nebo časového, může zastávat jak sloveso tranzitivní, 

tak sloveso intranzitivní, např. yóuyóngle bťmtiiin ~§f~,jc 7 f-~ "plaval celou věčnost", nebo i 

adjektivum shiiowei kuiinchang .vldiánr f~ ~~ ~ ~- ,8) L "lehce o trochu rozšířit". Tyto 

předměty Ma Zhen nazývá kvazipředměty z.hiín blnyií rtE~ i% a zmiňuje to, že některé 

gramatiky je, stejně jako Švarný, řadí mezi komplementy. 12 Ma Zhen je však vzhledem 

k tomu, že svým syntaktickým chováním jsou blízké předmětům prvního druh~ (tvořeným 

spojením číslovky a měrového slova jmenného), řadí mezi předměty. (Ma, Zh. Jiánmíng 

sh(vóng hanyií _viífá. 62) 

Případ, kdy je přísudek tvořen adjektivem, by Švarný pravděpodobně zařadil mezi spojení 

s komplementem míry sh~tlilmg biíyií ~51::1,: ~H%, který vyjadřuje míru vlastnosti označené 

přísudkovým adjektivem. (Švarný, O. Gramatika hovorové čín.štiny v příkladech II a. 146) 

Konstrukce se dvěma předměty shuáng bln jiégóu XX fff!rf!J 

Konstrukce se dvěma předměty je konstrukce, jejíž predikát se pojí se dvěma předměty, 

jedním poukazujícím k osobě a jedním poukazujícím k nějaké věci či záležitosti. Předmět 

vyjadřující osobu stojí blíže predikátu a bývá nazýván předmět nepřímý jiánjie blnyú rsJt:i(~ 

i#. Předmět, který označuje věc či záležitost, stojí za předmětem nepřímým a nazývá se 

11 Tomu jak Ma Zhen a Švarný chápou a rozdělují komplementy, se věnuji v kapitole 3.3 

Je Byl to dokonce i případ prvního vydání Jiánming slziyáng hánní yz!fi'í 
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předmět přímý ::.híjie blnyzí J[.j::i(~i:g.. Jako ph1dady konstrukce se dvěma předměty Ma Zhen 

uvádí např. jhio wómen _vlng_vií .fxll<:fi'J~ift "učit nás anglicky", kdy je predikátem spojení 

slovesajiao "učit (někoho něco)" s nepřímým předmětem wómen "my", a předmětem přímým 

je slovo ylngyzí "angličtina. (Ma, Zh. Jianmíng sh(vong h(tnyú yzífa. 62-63) 

Švarný předmět definuje jako jmenný člen následující po slovesech (nebo slovesných 

komplexech) tranzitivních, identifikačních a slovesech (nebo slovesných komplexech) 

existence. 

Po slovesech tranzitivních následuje předmět přímý, nepřímý, někdy oba dva najednou, a 

předmět lokativní, který Švarný charakterizuje jako předmět připojující se ke slovesům 

nacházení se (někde) nebo směřování (někam), např. zai {I "být (někde)", huí@] "vrátit se 

(někam)", chii t±l "vyjít (odněkud)". Švarný upozorňuje na to, žt; ačkoliv se lokativní 

předměty do češtiny překládají jako příslovečná určení místa, použití tohoto termínu je 

nepřípustné, vzhledem k tomu, že lokativní předměty jsou členy postverbálními, zatímco 

příslovečné určení je v čínštině vždy preverbální. 

Jak jsem již zmínila při rozboru gramatické funkční charakteristiky sloveso, předmět 

následující po slovesech identifikačních Švarný nazývá předmět identifikace nebo 

postverbální jmenný člen identifikace, předmět následující po slovesech nebo slovesných 

komplexech vyjadřujících existenci, trvání, vznikání či zanikání nazývá předmět existence 

nebo postverbální jmenný člen existence. Určení místa, kde daný předmět trvá, vzniká či 

zaniká je v čele věty jako lokativní podmět. (Švarný, O. Gtamatika hovorové čínštiny 

v příkladech II a. 139-140) 

3.4 Predikát a komplement 

3.4.1 Elementy tvořící predikát 

Podle Ma Zhen múže být predikát v této vazbě tvořen pouze členy slovesné nebo 

adjektivní povahy, ve většině případů jen jednoslovnými. Neph1iš častou výjimkou jsou 

predikáty tvořené souřadnými vazbami jednoslovných sloves či adjektiv. 

3.4.2 Povaha a druhy komplementů 

Ma Zhen definuje komplement jako jednotku, která stojí za predikátem a dodává o něm 

doplňující informace, které mohou být různé povahy. Podle charakteru doplňujících informací 
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Ma Zhen dělí komplementy na komplementy výsledkové jiéguó bzíyií ~ ~ n tfr , 
komplementy směrové qiixiiing biíyií J@!{JH~i!, komplementy potenciální kěnéng bzřyzí PTfí'~ 

~~ ifr, komplementy stupně chéngdu biíyií ,f!f!.J!OH! a komplementy časovo-místní shíďi biíyií 

1111\h tHé\-. 

Va-;,ba predikát - výsledkový komplement 

Ma Zhen jako hlavní rysy této vazby označuje to, že predikát a komplement se pojí přímo, 

bez vložení částice de a to, že element, který tvoří komplement, je jednoslovný. Predikát je 

většinou tvořen slovesem, které vyjadřuje nějakou činnost, výsledkový komplement pak 

výsledek, kterého bylo skrze danou činnost dosaženo. Jako jeden z příkladů vazby slovesný 

predikát- výsledkový komplement Ma Zhen uvádí xiganjing ~Jt;Ti1t "umýt dočista", který se 

skládá z predikátu tvořeného slovesem xi "mýt" a výsledkového komplementu tvořeného 

adjektivem ganjing "být čistý". Skrze jednu činnost může být dosaženo více různých 

výsledků, a naopak stejného výsledku může být dosaženo skrze různé druhy činností. Ma 

Zhen uvádí, že existuje i několik málo jednoslovných adjektiv, např. ret~ "být horký", e 1~ 

"být hladový", tei ~ "být unavený", která také mohou zastávat funkci predikátu ve vazbě 

s výsledkovým komplementem. Elementy, které mohou zastávat funkci komplementu, se pak 

ovšem také omezují na malou skupinu, do které patří např. si JE "zemřít", kuá ~ 

"zkolabovat", bing :Jj}:j "onemocnět, být nemocný": Např. (jzhii bá ta) ležkuá le JL-'ffE1m~.l:'W 

T "je téměř mrtvý únavou". (Ma, Zh. Jičmmíng sh(yong himyu yiífá. 69-70) 

Va-;,ba predikát- směrový komplement 

I se směrovým komplementem, jak uvádí Ma Zhen, se predikát pojí přímo. Směrový 

komplement pak podle ní může být tvořen pouze směrovým slovesem qilxiimg dongcí J@ !GJ i;}] 

iťl]. Ma Zhen uvádí, že čínština má dvacet čtyři směrových sloves, které se dělí do třech 

skupin. 

Do první skupiny patří směrová slovesa, která vyjadřují směr činnosti z pohledu mluvčího. 

Patří sem slovesa lái -*: "přijít, pohyb směrem k mluvčímu" a qit L "jít, odejít, pohyb 

směrem od mluvčího"'. 

Druhou skupinu tvoří slovesa vyjadřující směr přesunu osob či věcí, jež jako výchozí bod 

berou místo, na kterém se věc nebo osoba nacházela před začátkem činnosti či pohybu. Sem 

patří osm sloves sháng _1:. "stoupat, jít nahoru"', :dá1: "sestupovat, jít dolů", }in :iH: "vstoupit"', 
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cin/ tfj "vystoupit", huí @] "vrátit se", guo u "projít, přejít", qž lm "zvednout", kiii :Tf 

"otevřít". 

Do poslední skupiny Ma Zhen řadí směrová slovesa, která vznikla spojením sloves z druhé 

a první skupiny. Vyjadřují jak pozici mluvčího, tak směr, kterým se daná věc či osoba 

pohybuje a Ma Zhen je nazývá složená směrová slovesafzlhé qzlxiimg dongcí }[ifJ@IwJt;}JiP'J. 

Mezi takto vzniklá slovesa patří např. shimglai 1:* "vycházet nahoru (sem)", shimgqu l:L 

"jít nahoru (tam)", huílai @]*"vrátit se (sem)", huíqu@] L "vrátit se (tam)" atd. 

Směrové komplementy mohou vyjadřovat jednak konkrétní význam, tzn. směr skutečného 

pohybu, v takovém případě musí být predikát tvořen slovesem vyjadřujícím nějakou činnost. 

Mohou však také mít význam abstraktní. V takovém případě mohou vyjadřovat ohodnocení 

věcí z určitého úhlu, např. kilnlai ;ff* "na pohled", završení, dokončení činnosti, např. 

guiinshang *1: "zavřít", nebo to, že činnost byla započata a pokračuje, nebo to, že nastala 

nějaká situace, např. chilngqilai Pl§ lm* "rozezpívat se", haoqilai PJ lm* "zlepšit se", 

pokračování činnosti, která už byla započata, nebo další rozvoj situace, např. chilngxiaqu Pl§ 

Tk"pokračovat ve zpěvu", ró:iaqu t~T k "horko pokračuje i nadále". 13 (Ma, Zh. Jianmíng 

shZvc)ng hilnyz'í .vz(fa. 70-72) 

Va~ba predikát- potenciální komplement 

Ma Zhen popisuje, že vazba predikátu s potenciálním komplementem se tvoří tak, že se 

mezi jednotlivé členy výše popsaných vazeb, tedy mezi predikát a výsledkový, resp. směrový 

komplement vloží částice de {~ pro kladnou formu, nebo záporka bu /f~ pro zápornou formu. 

Výše zmíněný predikát xž "umýt", který ve spojení s výsledkovým komplementem tvořil 

vazbu xžgiinjing "umýt dočista" by tedy ve spojení s potenciálním komplementem vytvořil 

kladnou vazbu xždegiinjing ~]t;{~Tf-P. "být schopen umýt dočista", nebo zápornou formu 

:ržbugiinjing i5t /f~ T i1t "nebýt schopen umýt dočista". Analýza vazeb predikátu 

s potenciálním komplementem ukazuje, že Ma Zhen dochází k závěru, že de v kladné 

potenciální formě náleží predikátu a bu v záporné potenciální formě náleží komplementu. 

Záporná forma potenciálních komplementů je daleko frekventovanější, Ma Zhen upozorňuje 

na to, že především dvojslabičné predikáty netvoří kladnou potenciální formu. Pro vyjádření 

schopnosti dosáhnout výsledku či směru se pak používá jiných způsobů, např. použití slovesa 

néng fi~ "být schopen". (Ma, Zh. Jianmíng sh(vong himyú .vúfa. 72-73) 

13 Překlady jsou. vzhledem k tomu, l.e konstrukce jsou vytrženy z kontextu, pouze orientační a velice nepřesné. 
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Švarný řadí komplementy výsledkové a směrové do jedné širší skupiny. Důvodem je to, 

že jsou obojí tvořeny elementy, které jinak vystupují jako predikáty a jejich schopnost vkládat 

atónové ukazatele de a bu mezi základní sloveso a komplement, a tak tvořit vazby, které 

Švarný označuje jako potenciální formy. Ve Švarného systému tedy není samostatná 

kategorie potenciálního komplementu. Švarný výsledkové a směrové komplementy označuje 

jako modifikátory a vazbu základního slovesa s modifikátorem jako modifikované sloveso. 

Struktura sloveso - modifikátor má tedy na rozdíl od Ma Zhen, která ji označuje za vazbu 

syntaktickou podle Švarného semi-morfologický charakter, tzn. je na přechodu mezi 

kompozitem a spojením slov (syntagmatem), neboť může být diskontinuitní. Švarný ji ve 

slovníčku GHČP označuje jako v- m (verbum- modifikátor). 

Jako základní směrové modifikátory Švarný označuje jednoslabičné atónické elementy lai 

a qu. Báze lai a qu pro něho v tomto užití nejsou slovesy, na rozdíl od Ma Zhen, která je 

označuje jako slovesa směrová. Ve Švarného systému se tyto atónické elementy mohou 

připojovat k různým slovesům pohybu (ta jsou totožná s druhou skupinou směrových sloves u 

Ma Zhen) a tvořit s nimi modifikovaná slovesa, která se dále mohou pojit ke slovesům jako 

složené dvojslabičné modifikátory, které jsou totožné se slovesy, která Ma Zhen označuje 

jako složená směrová slovesa. Zmíněná slovesa pohybu mohou rovněž vystupovat jako 

jednoslabičné směrové modifikátory, Švarný však uvádí, že jsou v této funkci méně 

frekventována. (Švarný, O. Gramatika hovorové čínštiny v příkladech II a. 141-144) 

Va-::.ba predikát- komplement stupně 

Vazby predikátu s komplementem stupně Ma Zhen dělí na vazby, jejichž predikát a 

komplement se pojí přímo a na vazby, mezi jejichž členy je vložena částice de {B-. Říká, že 

predikáty, které se pojí s komplementem stupně bez de, mohou být tvořeny pouze adjektivy a 

slovesy vyjadřujícími nějakou duševní činnost. Komplement v tomto případě musí být jedno 

ze slov jí t& "extrémně", si ?JE "k smrti, na umření" 14 , luuli i;\~ "k zbláznění", tóu m "skrz 

naskrz", a spojení predikátu s komplementem musí následovat le T. Např. re si le ~~JET 

"horko na umření". 

Komplementy stupně, které se k predikátu připojují pomocí de, mohou být podle Ma Zhen 

jak jednoduché jednoslovné, např. ve spojení clulng de hóo Pl§ f'-1 H "zpívat dobře", tak 

složité, tvořené rúznými druhy syntaktických vazeb, např. xilw de (hd dou téng le 'Jt{~Jl±i'" 

1
• Překlady do češtiny jsou pouze orientační. při konkrétních překladech je nutné nahlédnout vazbu slovesa a 

komplementu jako celku. 
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~[~ 1t: 7 "smát se tak, až bolí břicho", kde je predikát tvořený slovesem xiiw "smát 

se" spojeného pomocí de s komplementem stupně vyjádřeným vazbou podmět- predikativní 

komplex thlzi di5u téng le "břicho bolí". (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vong himyií yiífá. 73-75) 

Švarného chápání komplementu stupně je totožné s tím, jak jej definuje Ma Zhen. (Švarný, 

O. Gramatika hovorové čín§tiny v příkladech II a. 145) 

Vazba predikát- časovo-místní komplement 

Za nejvýraznější rys časovo-místního komplementu Ma Zhen ozančuje to, že je tvořen 

předložkovou vazbou. Mezi příklady takovéto vazby Ma Zhen uvádí např. fiisheng zai qt'tnián 

/X:1=.tE kif "stalo se vloni", jako spojení predikátu fiishěng "stát se, udát se" s časovo

místním komplementem tvořeným předložkovou vazbou zai qunián "vloni", a shěng zai 

Běijlng ,!i:tEJt}ť; "narodit se v Pekingu", které se skládá z predikátu shěng "narodit se" a 

komplementu tvořeného předložkovou vazbou zai Běijlng "v Pekingu". (Ma, Zh. Jiánmíng 

sh(vong hlmyú yzífá. 75-76) 

Švarný tedy komplementy dělí na, jak je zmíněno výše, komplementy směrové 

s komplementy výsledkovými, které nazývá směrové a výsledkové modifikátory schopné 

tvořit potenciální formu. Z výsledkových modifikátorů ještě vyděluje komplementy, které 

nejsou schopny vytvářet potenciální formu a ty nazývá nepravé modifikátory, např. wán ~ 

"být pozdní" 15
, záo Ef. "být časný", mán 1WJ "být plný", např. ve spojení lái wán *~i "přijít 

pozdě" atd. 

Dále Švarný vyděluje elementy, které jsou v některých čínských učebnicích řazeny mezi 

výsledkové komplementy, kterým dává název postpoziční slovesa. Jako postpoziční slovesa 

označuje většinou atónové elementy zai IT, dao jiJ, gei 'ťrt, které se připojují ke slovesům, 

s nimiž mají shodný sémantický obsah, např. spojení zuo zai yžzishang ~frfbtŤ .1. "sedět na 

židli", je spojením slovesa zuo "sedět" s postpozičním slovesem zai a lokativním předmětem 

.vž-:.ishang "(nahoře) na židli". Jak jsem již zmínila, konstrukce, které Švarný označuje jako 

spojení jednoslabičného slovesa se slovesem postpozičním a lokativním předmětem, Ma Zhen 

definuje jako vazbu predikátu a komplementu časovo-místního tvořeného předložkovou 

vazbou. Výše zmíněnou konstrukci zuo zai _vfzishang by tedy charakterizovala jako vazbu 

15 Uvádím překlady, které daným modifikútorúm příslušejí. když vystupují jako samostatná slova, v tomto 

případě adjektiva. 
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predikatu zuo , sedet" s casovo-mfstnfm komplementem tvorenym pl'edlozkovou vazbou zai 

yizishang , na zidli". 

Dalsfm typem komplementu je u Svameho, stejne jako u Ma Zhen komplement stupne. 

Naopak ojedinelym druhem komplementu je Svameho komplement kvantity, neboli 

kvantitativnf komplement, coz je spojenf cfslovky s merovym slovem, popr. jeste 

s pnpojenym podstatnym jmenem. Svamy odlisuje tl'i druhy kvantitativnfch komplemenm. 

Komplement casoveho trvanf shmang biiyii at• :fH.g., ktery udava dobu trvanf slovesneho 

deje a pl'esne se shoduje, jak jsem jiz zmfnila, s tfm, co Ma Zhen definuje jako tzv. 

kvaziprectmet tvoreny spojenfm cfslovky a casoveho meroveho slova. svamy jako pn1dact 

komplementu casoveho trvanf uvadf konstrukci ta zai Shanghai zhule san ge yue 1ma__t~{t 

T - -1'- J3 , bydlel v Sanghaji tl'i mesfce", kde je predikat zhule ,bydlel" spojen 

s komplementem casoveho trvanf san ge yue , tl'i mesfce". Ma Zhen by vsak stejnou vetu 

rozebrala jako vazbu predikatu zhule s pl'edmetem san ge yue. 

Druhym typem kvantitativnfho komplementu je u Svameho komplement cetnosti 

slovesneho deje dongliang biiyii $J]i:.fH.g., ktery udava, kolikrat se dej oznaceny slovesem 

udal a ktery je, jak jiz take bylo zmfneno, totozny s tfm, co Ma Zhen oznacuje jako 

kvazipredmet tvoreny spojenfm cfslovky a slovesneho meroveho slova. V konstrukci Beijlng 

dongwuyudn ta quguo liiing ci ~~J?-$J1o/Jim1m-t;ttVJ3.(j;: , v pekingske zoologicke zahrade byl 

ctvakrat" tecty svamy nachazf vazbu prectikatu q~'tguo ,byl uz" s komplementem cetnosti 

slovesneho deje Wing ci ,dvakrat", zatfmco v systemu Ma Zhen se jedna o spojenf predikatu 

quguo s predmetem liang d. 

Jako tretf druh komplementu kvantity Svamy oznacuje komplement mfry shuliang biiyil ~ 

• :fH.g., ktery oznacuje mfru vlastnosti oznacene adjektivem zastavajfcfm funkci predikatu, 

napr. zhe jian bi nil jian da wii gongfon ~ 14 b~A~1tf:::k:li 0% ,ten to kus (ode vu) je o pet 

centimetru vetsf nez tamten kus", kde wii gongfen ,pet centimetru" je komplementem mfry. 

Komplement mfry Ma Zhen nej spfs chape opet jako predmet tvoreny spojenfm cfslovky a 

meroveho slova, jehoz predikat je tvoren adjektivem. (Svamy, 0. Gramatika hovorove 

Cfnstiny v pffkladech If a. 141-146) 
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3.5 Člen určující a centrální slovo konstrukce 

3.5.1 Charakteristika a funkce přívlastku a adverbiálního určení 

Jak již bylo několikrát uvedeno, Ma Zhen charakterizuje přívlastek jako člen, který blíže 

určuje výraz jmenného charakteru, který může být tvořen podstatným jménem, adjektivem, 

slovesem, zástupným slovem a který dohromady se slovem, které určuje, tvoří jmennou 

syntaktickou konstrukci. Adverbiální určení charakterizuje jako člen, který blíže určuje výraz 

predikativního charakteru a který může být tvořen adverbiem, adjektivem, nebo také 

podstatným jménem času. Ma Zhen upozorňuje na to, že v případě, že je adverbiální určení 

tvořeno podstatným jménem času, je třeba dávat pozor, aby bylo pečlivě odlišeno od případů, 

kdy je jméno času podmětem celé věty. Jako příklad uvádí konstrukci míngtiiin jiim 1:1)3~_m 

"uvidíme se zítra", kde je slovo míngtiiin "zítra" ve funkci adverbiálního určení, neboť 

poukazuje k okamžiku, kdy dojde k ději vyjádřenému slovesem jilm "vidět se, setkat se", a 

jako protiklad větu míngtiiin yiw kiiihui l:l)j ~ ~ 7f 45; "zítra bude schůze", kde je totéž 

podstatné jméno času míngtiiin podmětem, tématem věty, o kterém se v druhé části věty -

predikativním komplexu dozvíme něco nového. Švarný by oproti tomu slovo míngtiiin v obou 

případech označil za určení času. Použití termínu adverbiální určení se, jak již bylo 

mnohokrát vidět, Švarný evidentně vyhýbá a nahrazuje ho termíny jinými, jako např. určení 

času, určení způsobu atd. Ma Zhen řfká, že ani jeden z určujících členů, tedy ani přívlastek ani 

adverbiální určení nejsou v konstrukci hlavními členy, ale pouze členy doplňujícími, které 

však hrají důležitou roli v expresivitě a přesnějším vykreslení výpovědi. (Ma, Zh. Jiánmíng 

sh(vong himyú _vzlfá. 78-80) 

3.5.2 Sémantické vztahy mezi přívlastk.em a centrálním slovem konstrukce 

Ma Zhen dělí přívlastky podle sémantických vztahů mezi nimi a slovy určovanými na 

přívlastky vyjadřující vlastnost či charakter slova určovaného, např. xln gangrén ~kTA 

"nový dělník'', vyjadřující stav jlncimcim de maizi :-Jz):llJ):w Blit~ "zlatě oslňující obilí", 

vyjadřující vztah náležení něčeho k něčemu, např. xuéxiao de fángzi 'o/:tsl Bl Jh~ "školní 

budova", vyjadřující materiál, např. mi/tou zhui5zi * :5k '* ~ "dřevěný stůl", vyjadřující 

využití, např. he shui de bei::.i ~;](B11:f~ "sklenice na pití vody'', vyjadřující počet, např. 

siin ::.hiing chuáng ---: 1~PK "tři postele", vyjadřující místo či čas, např. shiinshang de guóshil 

Jlil:.Bl~{xt "ovocné stromy na hoře", zuótiiin de baozhi Ht~B11!ir~ "včerejší noviny", 
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vysvětlující obsah centrálního slova konstrukce, např. yóuyi di _v i bisiti ďi er de fiingzhěn 1ii. i'R: 

?t - r~ 1Jf ~ = Él11i ít "princip přátelství na prvním, soutěžení až na druhém místě", 

vyjadřující vztah apozice, kdy se může jednat o vztah ekvivalence, např. shóudii Běijfng ~-jlf~ 

-!t"M' "hlavní město Peking", nebo o případ, kdy jeden člen doplňuje informace o druhém, 

např. wómen Gongqfngtuányuán 11<.1i'J ·f:t W ttlff! "my, členové Ligy mládeže". (Ma, Zh. 

Jičmmíng sh(vong himyií yz/fá. 80-81) Případ apozice Švarný nepovažuje za formu přívlastku, 

nýbrž přístavku. 

3.5.3 Elementy tvořící přívlastek 

Slovní druhy, které mohou tvořit přívlastek, jsou podstatné jméno, adjektivum a spojení 

číslovky a měrového slova. Některé přívlastky tvořené podstatným jménem se k centrálnímu 

slovu připojují pouze za použití částice de 81, některé bez použití de, některé se pojí i s de i 

bez de, v tomto případě však může docházet k posunům významů závislých na použití či 

nepoužití de, např. rozdíl mezi húli wěiba 5J111ll!~ E "liščí ocas/ocas jako liška (nemusí se 

vždy nutně jednat o opravdový liščí ocas)" a húli de wěiba 5J111lt!Él1~ E "liščí ocas/ocas lišky". 

Přívlastky tvořené adjektivy či zástupnými slovy taktéž někdy de přibírají a někdy ne. 

Přívlastek tvořený spojením číslovky a měrového slova de nepřibírá. Přívlastek může být 

tvořen i slovesem, v takovém případě je nutné, aby se pojil s de, v opačném případě by se 

z vazby přívlastek- slovo určované stala vazba predikát- předmět. Jen některá slovesa, která 

zároveň mohou být i podstatnými jmény, jako např. _vánjiii fi}f Jl: "výzkum/provádět 

výzkum" mohou zastávat funkci přívlastku, aniž by se pojila s de. Jako další druh přívlastku 

Ma Zhen uvádí přívlastek tvořený různými druhy syntaktických konstrukcí, který ovšem musí 

přibírat de. (Ma, Zh. Jiánmíng sh(vong himyií yz/fá. 81-84) 

3.5.4 Elementy tvořící adverbiální určení 

Ma Zhen upozorňuje na to, že nejen adverbium může zastávat funkci adverbiálního určení. 

Kromě adverbia to mohou být adjektiva, slova místa a času, např. Běijlng jilm Jt M .IJl!. 

"uvidíme se v Pekingu"' a míngtiiin dáo qí I:IJ4j;:jljjf "zítra budeme kompletní", stejně tak 

jako různé syntaktické konstrukce, z nichž nejčastěji zastává tuto funkci předložková vazba, 

např. dui láoshl hěn -:.iinjing x•t .1{; Yifí f[\t ~ i!jý_ "mít úctu/být uctivý k učiteli", kde je 

adverbiálním určením předložková vazba dui láoshl "vůči učiteli". Švarný, jak už bylo 

zmíněno, předložko vou vazbu chápe jako spojení prepozičního slovesa a jeho předmětu, která 
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pak blíže určuje následující predikát. Dále podle Ma Zhen může ve funkci adverbiálního 

určení být souřadná vazba tvořená adjektivy a další typy souřadných vazeb, stejně tak jako 

vazby typu adverbiální určení- část určovaná, hěn xixln de guiinchá 1lH!Il,č_,8\lx~~ "velice 

pečlivě to sledovat", podmět - predikativní komplex miim dui miim tán [fó X•Jári i~ "tváří 

v tvář hovořit", a nepříliš často i predikát- předmět manhuái xinxln de xiimg qián zóu 1~Hf1~ 

,č_,ltf!I~~J1líJ/E "pln důvěry kráčet vpřed", a predikát- komplement dié de zhěngzhěngqíqí de 

fang z.ái nclli ~f~t~l't-:i'fJi:lt!!n!rúJj~_II!_ "položit to tam tak, že je to do úhledna urovnané", 

stejně tak jako spojení číslovky a měrového slova vyjadřujícího četnost slovesného děje yř 

kóu tiinxia -· J:J iJ:T "najednou spolknout". (Ma, Zh. Jianmíng shíy()ng hanyií yiífa. 84-85) 

3.5.5 Několikanásobný člen určující 

Pokud je centrální slovo konstrukce blíže určováno více než jedním slovem určujícím, 

objevuje se problém s hierarchizací jednotlivých determinantů. Podle větné analýzy je třeba 

určit, jaký člen určuje jaký. Ma Zhen říká, že konstrukce, ve kterých se objevuje více než 

jeden přívlastek nebo adverbiální určení, lze většinou rozdělit do tří typů. 

Prvním jsou konstrukce, jejichž determinant je tvořen souřadnou vazbou. V takovém 

případě se za determinant považuje celá souřadná vazba, např. v konstrukci láodóng yónggan 

de rénmín Jj i;}] ~ ít~ 8\1 AR; "pracovitý a odvážný lid" je přívlastkem ke slovu rénmín 

,,lid" celá souřadná vazba predikativů láodóng "pracovat" a yónggan "být odvážný". 

Druhým typem jsou konstrukce, kdy determinant sám o sobě je vazbou určujícího 

s určovaným. Např. konstrukce jeicháng kekz'í de xuéxí ~~ ~ ~rj:g ltf!'T:)] "velice vytrvale 

studovat" je vazbou centrálního slova konstrukce, slovesa xuéxí "studovat" s adverbiálním 

určením tvořeným další vazbou adverbiálního určení jeicháng "velice" se slovem, které 

určuje, adjektivem kekií "být vytrvalý". 

Třetím typem jsou konstrukce, jejichž centrální slovo je samo o sobě vazbou určujícího 

s určovaným. Např. konstrukce .vóu renrenzhěnzhěn de jianchále yř bian X.. V\ iAJ:'t.J:tlt!!~1"'f 

T ~ J@i "znovu to ještě jednou pečlivě prozkoumal" je vazbou adverbiálního určení yóu 

"znovu" s členem určovaným, který je opět tvořen vazbou adverbiálního určení 

rhzren-::,hěnzhěn de "pečlivě, pořádně" s členem určovanýmjianchále yř bián "jednou 

prozkoumat". (Ma, Zh. Jianmíng sh(vimg hán.vú yúfa. 85-88) 
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4. Závěr 

Analýzou slovních druhů u Ma Zhen a gramatických funkčních charakteristik u Oldřicha 

Švarného jsem dospěla k závěrům, které shrnuji v tabulce na straně 52. Tabulka je rozdělena 

na dva hlavní sloupce nazvané Slovní druh_v u Ma Zhen a Gramatické funkční charakteristiky 

u O. Švarného. Tyto dva hlavní nadpisy mají pod sebou každý dva podnadpisy. U Ma Zhen 

jsou to slovní druhy a jejich poddruhy, tedy třináct slovních druhů jak je Ma Zhen definuje a 

rozebírá v Jiánmíng sh(vóng hlmyú _vúfá, a podskupiny, které v rámci těchto slovních druhů 

zmiňuje. Uvádím však jen takové poddruhy, které jsou relevantní pro porovnání se Švarného 

systémem funkčních charakteristik. V tabulce tedy nevypočítávám např. jednotlivé poddruhy 

adverbií ani předložek. U Švarného dva podnadpisy odkazují ke gramatickým funkčním 

charakteristikám a jejich podskupinám. V jeho systému není zcela jasné, co považuje za_ 

samostatné funkční charakteristiky a co pouze za podskupiny v rámci jedné funkční 

charakteristiky. Je tedy nemožné a v podstatě bezpředmětné určit, kolik funkčních 

charakteristik Švarný celkově rozeznává. V tabulce se snažím naznačit Švarného rozbíjení 

funkčních charakteristik na konkrétnější a specifičtější celky. Zároveň je mým cílem 

postihnout rozdílnou terminologii a především tedy rozdíly v jednotlivých systémech a to jak 

se jednotlivé slovní druhy u Ma Zhen protínají se Švarného funkčními charakteristikami 

napříč jejich hranicemi. 

V tabulce jsem se snažila postihnout systémy jako takové, nebylo tedy možné brát v potaz 

všechna jednotlivá slova, která Ma Zhen a Švarný řadí do jiného slovního druhu, -resp. 

funkční charakteristiky. Např. tedy otázková zástupná slova u Ma Zhen řadím na jednu řádku 

se Švarného otázkovými zájmeny, přestože Ma Zhen do tohoto poddruhu řadí i slova, která 

Švarný řadí mezi slova deiktická. Tabulka je tedy značně schematická, vystihující systém, 

výjimky a konkrétní rozdíly mezi jednotlivými slovními druhy a funkčními charakteristikami 

rozebírám v samotném textu příslušných kapitol a podkapitol. 

To, jak Ma Zhen zachovává pevné hranice slovních druhů a nebere v potaz rozdílné 

vlastnosti slov náležejících jednomu slovnímu druhu, např. to, zda může či nemůže stát slovo 

samostatně, je další ukázkou toho, jak celý systém čínské gramatiky pojímá. Přistupuje 

k němu jako k hotové věci, kterou je třeba rozložit na menší přehlednější části podle určitých 

pravidel. Slovním druhům Ma Zhen tedy nevěnuje až tak velkou pozornost. Je to pro ni jen 

jakési rámcové základní rozdělení slov, jehož znalost je ovšem nutným předpokladem 

k syntaktické analýze, která u Ma Zhen představuje hlavní část gramatického systému. 
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Švarný oproti tomu funkčním charakteristikám věnuje velkou pozornost, vytváří 

charakteristiky menší a specifičtější, které mají ve větě jen omezené funkce, a tím se vlastně 

samostatné syntaktické analýze do jisté míry vyhýbá. Snaží se vytvořit systém funkčních 

charakteristik, kde slova náležející jedné charakteristice mají co nejpodobnější chování. 

Studentovi, který se učí čínsky, se tedy snaží předložit jistá konkrétní pravidla a návody pro 

vyjádření konkrétních situací. S každou další funkční charakteristikou tedy přidává stavební 

jednotku, která má jisté stavební možnosti a zároveň požadavky na to, se kterými jinými 

jednotkami tyto možnosti může využít. 
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SLOVNI DRUHY U MA ZHEN GRAMA TICKE FUNKČNI CHARAKTERISTIKY 
U O.ŠV ARNÉHO 

Slovní druhy Poddruhy Gramatické funkční Gramatické funkční 
charakteristiky charakteristiky a jejich 

podskupiny 
Podstatná jména Podstatnájména ve vlastním Podstatná jména Podstatná jména ve vlastním 

slova smyslu slova smyslu 

Jména místa Jména místa 

Záložky 

Jména času Jména času 

Slovesa Slovesa pomocná Modální a fázová Modální slovesa 
slovesa Fázová slovesa 

Slovesa tranzitivní Predikativ Slovesa S. tranzitivní 
Slovesa intranzitivní . S .intranzitivní 

S.objektová 
S .identifikace 
S.konexní 
S. modifikovaná 
S.existence 

Adjektiva Adjektiva pravá Adjektiva Adj. predikati v ní 
Adjektiva stavová Adj.označující 

barvy 
Adjektiva rozlišovací Attributiv Attributiv 

Adjektiva označující barvy 
Císlovky Císlovky základní Císlovky Císlovky základní 

Číslovky řadové 
Měrová slova Měrová slova jmenná Měrová slova Měrové jednotky 

Numerativy 
Měrová slova časová Měrová jména 
Měrová slova slovesná Slovesné numerativy 

Zástupná slova Zástupná slova osobní Zájmena Osobní zájmena 
Zájmeno ziji 

Zástupná slova otázková Otázková zájmena 
Zástupná slova ukazovací Ukazovací zájmena 

Deiktická slova 

Adverbia Adverbia 
Předložky Prepoziční slovesa 

Postpoziční slovesa 
Spojky Spojky slov a syntagmat Spojky (iniciální slova) 

Spojky větné 
Spojky slov, syntagmat i vět 

Pomocná slova Vida-časová pomocná slova Pomocná slova Vida-časové slovesné 
gramatické ukazatele 

Pomocná slova strukturní Pomocná slova strukturní 
Modální částice Mod. částice na konci věty Větné částice 

Mod. částice uprostřed věty 

Citoslovce Citoslovce 
Onomatopoická slova Onomatopická slova 
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Závěry, kterých jsem dosáhla rozborem Ma Zhenina pojetí vazeb typu podmět -

predikativní komplex a typu predikát - předmět a jejich následným porovnáním se Švarného 

systémem, tedy závěry plynoucí z kapitol 3.2 a 3.3, zachycují tabulky na následujících dvou 

stranách. Tabulky jsou opět rozděleny do dvou hlavních sloupců. V první tabulce v prvním 

sloupci zachycuji všechny elementy, které Ma Zhen uvádí jako schopné tvořit podmět, resp. 

predikativní komplex ve vazbách typu podmět - predikativní komplex. V tabulce druhé 

v prvním sloupci uvádím všechny elementy, které jsou schopny tvořit predikát, resp. předmět 

ve vazbách typu predikát - předmět. Soustředím se pouze na složitější konstrukce, relevantní 

pro porovnání se Švarného systémem. Vynechávám tedy např. podmět tvořený jednoduchým 

podstatným jménem, predikativní komplex tvořený jednoduchým slovesem atd. Ve sloupci 

pravém, nadepsaném Švarného chápání příslušných jevů pak prezentuji to, jak Švarný 

konkrétní jevy chápe a zda se k nim vůbec vyjadřuje. V případě, že je políčko ve Švarného 

sloupci prázdné, znamená to, že se mi nikde v jeho učebním materiálu nepodařilo dohledat 

analýzu či vysvětlení jevů, které by bylo možno označit za korespondující s příslušnými 

situacemi u Ma Zhen. V případě, že je políčko ve Švarného sloupci rozděleno na více řádků, 

z nichž jeden je prázdný, znamená to, že jevy, které uvádím jako korespondující se situacemi 

u Ma Zhen, tyto situace nezachycují kompletně. Jedná se o případy, kdy Ma Zhen do jednoho 

a toho samého druhu vazby zahrnuje jevy, které Švarný popisuje určitým způsobem, zároveň 

však jevy jiné, jejichž vysvětlení se mi u Švarného dohledat nepodařilo. 
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ELEMENTY TVORICI PODMET A SVARNEHO CHAPANI PRISLUSNYCH 
PREDIKA TIVNÍ KOMPLEX U MA JEVŮ 
ZHEN 
podmět v. určující v.přívl.- podmět blíže určený přívlastkem 

- centr.sl.konstr. 
určované v.adv.urč.- podmět vyjádřený větou 

centr.sl.konstr. 
v. predikát- předmět 
v. predikát- komplem. 
v. podmět- predik.komplex 
souřadná vazba podmět několikanásobný 

konstrukce s de podmět nevyjádřený, blíže určený přívlastkem 
zakončeným de 

predikativní v. určující- určované predikát blíže určený preverb.adverbiálním urč. 
komplex v. predikát - předmět v. predikát - předmět 

v. predikát- komplement modifikované sloveso . 
v. predikát- komplement 

v. podmět- MP podřízen vazba se jmenným členem zřetelově 
predikativní VP vymezovacím 
komplex vztah činitel vazba s anteponovaným větným členem 
(podle - trpitel děje 
vztahu mezi MP je spojení 
MP a VP) číslovky 

s měr.sl.; 
MPr.obsahuje 
číslovku 

MP označuje 
VP 

souřadná vazba vícenásobný predikát 
vazba se spojenými slovesy souvětí (časové, účelové atd.) 

současně probíhající děje 
věty s fázovými slovesy 
individuální přístup 

teleskopická se slovesem vazba s konexním slovesem 
vazba s adjektivem 
provázaná vazba individuální přístup, v rámci slovní zásoby 
jmenné názvy svátků 
konstrukce počasí 

místo 
narození 
popis 
vzhledu lidí 
datum číslovková vazba ve funkci přísudku 

spojení číslovky a měrového 
slova 

MP- malý podmět MPr- malý predikát VP- velký predikát 
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ELEMENTY TVORICI PREDIKA TA PREDMET U MA ZHEN SVARNEHO CHAPANI 
PŘÍSLUŠNÝCH JEVŮ 

predikát tranzitiv ní slovesa pomocná vazba slovesa modálního 
slovesa (se slovesným předmětem) se slovesem přísudkovým 

tranzitivní slovesa tranzitivní slovesa 
(se jmenným předmětem) 

vazba se vazba určulící- určované predikát určený adv.urč. 
slovesným souřadná vazba několikanásobný predikát 
jádrem tázací forma predikativu 

vazba slovesný predikát- komplement modifikované sloveso 
vazba adjektivní predikát- komplement vazba predikát- nepravý 

modifikátor 
předmět jmenné vazby vazba určující- určované předmět určený 

přívlastkem 

souřadná vazba několikanásobný předmět 

konstrukce s de předmět nevyjádřený, . 
blíže určený přívlastkem 

slovesa, slovesa, slovesné vazby sloveso přísudkové 
adjektiva, následující po slovesu 
sloves. a modální 
adj.vazby adjektiva, adjektivní vazby 

vazba podmět- predikativní komplex předmět vyjádřený celou 
větou 

spojení pravý předmět (číslovka- měrové předmět vyjádřený 

číslovka- slovo jmenné) spojením číslovky a 
měrové slovo měrového slova 

kvazi číslovka- predikát je komplement četnosti 
předměty měrové sloveso slovesného děje 

slovo predikát je 
slovesné adjektivum 
číslovka- predikát je komplement časového 
měrové sloveso trvání 
slovo predikát je kompl. časového trvání 
časové adjektivum komplement míry 

konstrukce se dvěma předměty předmět přímý i nepřímý 
následující tranzitivní 
sloveso 
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V následující tabulce zachycuji rozdílné pojetí komplementů u Ma Zhen a Švarného, tedy 

výsledky srovnání popisovaného v kapitole 3.4. Tabulka je pojata podobně jako tabulka 

slovních druhů a funkčních charakteristik. Opět je tvořena dvěma hlavními sloupci, 

Komplementy u Ma Zhen a Komplementy u O. Švarného. V řádcích jsou potom rozepsány 

jednotlivé typy komplementů, popř. s dalším jejich dělením. V případech komplementů, které 

se objevují jen v jednom systému, na příslušné řádce v závorce uvádím vysvětlení jevů 

korespondujících s daným komplementem. 

KOMPLEMENTY U MA ZHEN KOMPLEMENTY U O. SV ARNEHO 
(popřípadě jevy odpovídající 
Švarného komplementům) 

(popřípadě jevy odpovídající komplementům u Ma Zhen) 

komplement modifi výsledkové 
výsledkový kátory modifikátory 
komplement směr. slovesa lái a qu směro zákl.sloves.m 
směrový vé odif 

8 směr. modifi slovesa potenciální forma 
sloves pohybu kátory pohybu ve kladná 

fci.modif potenciální forma 
složená směrová složené záporná 
slovesa dvojslab.modi 

fikátory 
komplement kladný potenciální (S varný označuje jako 
potenciální komplement klad.potenc.formu výsl.a 

směr.modif. sloves) 
záporný potenciální (S varný označuje jako 
komplement zápor.potenc.formu výsl.a 

směr.modif. sloves) 
komplement pojící se s de komplement pojící se s de 
stupně pojící se bez de stupně pojící se bez de 
komplement (S varný označuje jako vazbu přísudkového slovesa se 
časovo-místní slovesem _IJ_ost.Q_ozičním) 
(Ma Zhen definuje jako komplement kom_Qiement časového trvání 
kvazi předměty) kvantity k.četnosti slovesného děje 

k.míry 
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Jak jsem již uvedla při popisu analýzy na bezprostřední složky, Ma Zhen se snaží 

syntaktické konstrukce, které mohou tvořit věty, rozdělit vždy na dvě části, na dva členy, 

které spolu tvoří vazby podle určitých gramatických pravidel. Každý z těchto dvou členů dále 

rozděluje opět na dva členy určité vazby, z nichž každý je opět tvořen další vazbou, tzn. 

dalšími dvěma členy. Výjimkou z tohoto striktně dvoučlenného systému jsou pouze vazby, 

které Ma Zhen popisuje jako souřadné, které mohou být tvořeny více než dvěma členy. Tento 

přístup se odráží i v systému, který Ma zhen na syntax aplikuje. Zatímco Švarný členy jakoby 

staví vedle sebe, skládá dohromady stavební jednotky, které to dovolují, a pokud to 

připouštějí, tak mezi ně vkládá další stavební jednotky, a tím konstrukce rozšiřuje, Ma Zhen 

konstrukce nahlíží jako celky, které rozebírá, analyzuje a zařazuje do jednoho z typů vazeb 

tvořených dvěma členy, které výše popsala. Často se tedy stává, jak je patrné i z tabulek, že k 

jevům, které se Ma Zhen snaží zachytit systematicky a zařadit je do škatulky konkrétního typu 

vazby, Švarný přistupuje individuálně, např. jako k části slovní zásoby atd. 

Švarného hlavním cílem, jak jsem již několikrát zmínila a jak je patrné z charakteru celého 

jeho učebního materiálu, je naučit čínsky nemluvícího studenta tvořit věty a větám porozumět. 

Věnuje se tedy konkrétním situacím, popisuje způsoby, jak v čínštině vyjádřit to či ono a jak 

tomu či onomu porozumět. Vytvářet abstraktní systém je tedy pro něho důležité jen potud, 

pokud obecnější popis jevů napomůže porozumění daných jevů či stanovení obecnějších 

pravidel jejich vytváření. 

Švarného dělení na jednotlivé funkční charakteristiky a zahrnování jednotlivých druhů 

vazeb do širších celků majících společné rysy má tedy základ ve stejném způsobu vytváření, 

v pravidlech, kterými se má student řídit, aby neudělal chybu. Jak vyplývá již z výše 

uvedených jednotlivých závěrů, Ma Zhen oproti tomu nevěnuje velkou pozornost tomu, aby 

systém stoprocentně zachycoval výjimky a pravidla vytváření, ani aby rozdělení do 

jednotlivých druhů slov a vazeb napomáhalo čtenáři mluvit správně čínsky. Ma Zhen jazyk 

rozkládá a analyzuje, čímž svému čtenáři nabízí hlubší pohled do fungování čínských vět a 

jejich stavby. 

Po analýze jednotlivých slovních druhů a jejich srovnání s gramatickými funkčními 

charakteristikami, po popisu jednotlivých syntaktických konstrukcí a jejich členů a 

dohledávání vysvětlení příslušných jevů u Švarného tedy docházím k závěru, že oba systémy 

jsou rozdílné především svým přístupem. I přesto, že se mezi oběma systémy vyskytuje řada 

rozdílů konkrétních, hlavní rozdíl spočívá v samotné povaze systémů. Jak jsem již mnohokrát 

při porovnávání konkrétních jevů zdůrazňovala, přístup Ma Zhen je analytický, jazyk 

rozkládá, rozebírá a jednotlivé věty, konstrukce a jevy řadí do škatulek bez ohledu na to, co se 

57 



jimi člověk snaží vyjádřit. Předpokládá perfektní jazykovou vybavenost svého čtenáře, 

kterému již nemusí vysvětlovat, že např. měrové slovo nián 4 "rok" se již nepojí 

s podstatným jménem, a tak ho prostě označí jako měrové slovo časové. Švarný oproti tomu 

učební materiál adresuje cizinci, který se čínsky teprve učí, a tak je pro něho hlavní to, aby 

utvořil skupiny a pravidla, která postihují rozdílná chování slov, vazeb atd. Proto výše 

zmíněné měrové slovo nián odlišuje tím, že jej řadí do skupiny, kterou označuje měrová 

jména a kterou definuje jako měrová slova, která se již nepojí s podstatným jménem. 

Ani v jednom systému jsem se nesetkala s tím, že by odporoval sám sobě. Důkladným 

srovnáním obou systémů tedy docházím k názoru, že využití "syntetického" přístupu, který 

uplatňuje Švarný, zároveň s přístupem analytickým, který na gramatiku čínštiny aplikuje Ma 

Zhen, i přes jednotlivé konkrétní rozdíly mezi nimi, vede ke komplexnějšímu pochopení 

čínské gramatiky. 
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