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ANOTACE 

Anotace v češtině: 

Cílem této bakalářské práce byla analýza španělského gerundia a jeho překladových protějšku 

v češtině a ruštině s následující srovnávací analýzou překladů. Hlavním úkolem je zjistit k jakým 

překladovým ekvivalentům se obrátí v českém a ruském jazyku, jsou-li mezi sebou podobné a 

v čem se objeví rozdíl překladatelské tradice. Hlavními podklady pro teoretickou část byli přední 

španělské, české a ruské gramatické a lingvistické práce. Zdrojem materiálu pro kontrastivní 

analýzu překladu ze španělštiny do češtiny byl využít paralelní česko-španělský korpus 

InterCorp, pro kontrastivní analýzu překladu ze španělštiny do ruštiny byla použita metoda ruční 

excerpce z oficiálně vydaného ruského překladu. 

Klíčové pojmy:  

Gerundium, přechodník, slovesná perifráze, překlad, španělština, čeština, ruština, Márquez, 

Gabriel García, El coronel no tiene quien le escriba, Plukovníkovi nemá kdo psát. 

 

  



 
 

Abstract in English: 

The purpose of this bachelor's thesis was the analysis of the Spanish gerund and its translated 

analogues in Czech and Russian languages along with a comparative analysis of the translations. 

The main goal of the thesis is to discover which translation equivalents were chosen for the 

Czech and Russian languages, if they have any similarity and what kind of difference in the 

translation tradition appears. The main sources for the theoretical part were prominent Spanish, 

Czech and Russian grammatic and linguistic works. As the source of material for the contrastive 

analysis of the translation from Spanish to Czech was used the parallel Czech-Spanish corpus 

InterCorp. For the contrastive analysis of the translation from Spanish to Russian was used the 

method of manual excerpting from the officially published Russian translation. 

Key words: 

Gerund, transgressive, verbal periphrasis, verbal structure, translation, Spanish, Czech, Russian, 

Márquez, Gabriel García, El coronel no tiene quien le escriba, No one writes to the Colonel. 
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Úvod 

Důvodem pro výběr tohoto tématu byla moje osobní zkušenost s překladem španělského 

gerundia a pozorovaní výzvy při studiu ruského přechodníku u studentů Cechů, kterým jsem 

vedla kurzy ruštiny. Pro mě používaní přechodníků je něčím samozřejmým a naturálním, takže 

při překladů gerundia je to hned první varianta, která přijde na mysl. Češi že, vzhledem 

k osoblivostem češtiny, vnímají tento problém jinak a spíše se do posledního budou vyhýbat 

přechodníků jako způsobu překladu, což je nutí k objevovaní více originálních přístupů a 

možnosti. 

Práce se skládá se dvou části: teoretické a praktické.  

V teoretické zmíníme španělský gerundium, český přechodník a ruský přechodník, budeme se 

zabývat jejich formální, sémantickou a syntaktickou stránkou, popíšeme jejich vlastnosti a 

funkce. 

Praktická část je věnovaná bezprostředně analýze možných překladů gerundia do českého a 

ruského jazyka, zmíněni různých pomůcek a způsobů, ke kterým přiběhli překladatelé pro 

vyjádřeni smyslu a kontextu dane konstrukce. Pro hledaní a nalezení potřebných dat byl využít 

vícejazyčný paralelní korpus InterCorp, připravovaný pod záštitou Ústavu pro český národní 

korpus při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na základě analýzy paralelních vět 

vyexcerpovaných z InterCorpu se budeme snažit stanovit, jaká překladatelská řešení existuji k 

dispozici při překladu z výchozího do cílového jazyka a zkusíme obdržené výsledky 

systemizovat a klasifikovat. Vzhledem k nedostatečnému technickému vývoji Korpusu jazyka 

ruského, pro obdržení dat o překladu do ruštiny budeme používat metodu ruční excerpce 

z oficiálně vydaného ruského překladu. 

Hlavním cílem práce je srovnávací analýza překladu španělského gerundia do českého a ruského 

jazyka, nalezení podobností a rozdílů a prozkoumávaní nejefektivnějších způsobů překladu, 

které může nabídnout každý z jazyku.
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Teoretická část 

Tato část je věnovaná teoretickým vědomostem o španělském gerundiu, českém přechodníku a 

ruském přechodníku. Budou rozebrané jejich formální stránka, tvořeni, vlastnosti a funkce. 

Španělský gerundium 

Gerundium, stejně jako infinitiv a participium, patři k nefinitnímu slovesnému tvaru, také 

existují terminy formas nominales del verbo, formas no personales del verbo a verboides. 

Ačkoliv dané jednotky ve své podstatě nesou funkci podobnou příslovcí, podstatným a 

přídavným jménům, však mohou vyjadřovat i lexickou povahu sloves. To znamená, že přestože 

nejsou ani slovesy, ani větné členy, stejně jsou schopné částečné vyjadřovat lexikální funkce 

sloves díky své ambivalentní přírodě.1  

Každý z toho slovesného tvaru mají své osoblivosti ve pojmenovaní procesu. V případě gerundia 

se jedná o zdůraznění na průběhu procesu, a, vzhledem k své okolnostní povaze, zpravidla plní 

funkci syntaktického adverbia. Pro tuto nevyhraněnost je povazovaný za prostředek pouze 

polopredikační: má predikační sémantiku, avšak neobsahuje žádnou specifickou predikační 

formu.2 

Gerundium se tvoří koncovkou -ndo, připojenou ke kmenu slovesa prostřednictvím určité 

samohlásky pro každý z typu konjugace: -a- v I. konjugaci (am-a-ndo) a dvojhláskou -ie- ve II. a 

III. konjugaci (tem-ie-ndo, part-ie-ndo).  

Stejně jako infinitiv, gerundium ve španělštině má 2 základné formy:  

- jednoduché gerundium/gerundio simple (saliendo)  

- složené gerundium/gerundio compuesto, gerundio de perfecto (habiendo salido). 

 
1 Llorach, Emilio Alarcos. Gramática de la lengua española. Madrid, Espasa Caple S.A., 1999, str. 142. 
2 Zavadil, Bohumil. Čermák, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha, Karolinum, 2010, str. 335. 
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V obou formách gerundium postrádá číslo, osobu, čas a způsob, takže jeho interpretace závisí na 

faktorech, které nese slovesní skupina.3 Gerundium nemůže samostatně vytvořit jádro věty, 

stejně jako nemůže obsahovat vlastní podmět, ale může se lexikalizovat v menší nebo vetší 

stupni a získat příznaky jiných kategorii. Jak už bylo řečeno výše, gerundium plní funkci 

slovesného adverbia, z čeho vyplývá, že může pojmenovávat okolnosti procesu, a na rozdíl od 

infinitivu či participia, které pojmenovaní procesu spíše statizují, gerundium uchovává 

průběhovost a protaženost procesu. 4 

Další výjimečnosti je to, že nesignalizuje přesně vztah okolnosti k jinému procesu. Gerundium 

ve většině případů nedisponuje žádné předložky, kromě zcela řídkého využití předložky en pro 

signalizaci, že děj, pojmenovaný gerundiem, bezprostředně předchází ději vyraženého slovesem 

(En leyendo el periódico se durmió). Taktéž, stejně jako adverbium, gerundium má docela volné 

postavení ve větě: Hablando se entiende la gente; La gente se entiende hablando; Se entiende, 

hablando, la gente.5 

V některých případech se může pozorovat, že gerundium je schopen vyjadřovat i přírodu 

adjektivní povahy. Tak, u slov hirviendo a ardiendo lze si všimnout, že gerundium se spíše 

chová jako přídavné jméno (El agua hirviendo es la de la cazuela grande).6 

A poslední samozřejmou tendencí je schopnost gerundia částečné vyjadřovat vlastnosti slovesné 

povahy. Tradičně v gramatice gerundium se řádí do skupiny nefinitních tvarů slovesných nejen 

na základě sémantického významu, ale i díky určitým gramatickým charakteristikám, které také 

můžeme pozorovat u sloves. Gerundium má schopnost řídit předmět ve větě (Te enterarás del 

asunto leyendo este artículo).7 Nelze také zapomenout, že gerundium a finitní slovesa se 

 
3 RAE, Nueva gramática de la lingua española. Madrid, Espasa Libros, S. L., 2010, str. 511. 
4 Zavadil, Bohumil. Čermák, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha, Karolinum, 2010, str. 335. 
5 Llorach, Emilio Alarcos. Gramática de la lengua española. Madrid, Espasa Caple S.A., 1999, str. 146. 
6 RAE, Nueva gramática de la lingua española. Madrid, Espasa Libros, S. L., 2010, str. 512. 
7 Llorach, Emilio Alarcos. Gramática de la lengua española. Madrid, Espasa Caple S.A., 1999, str. 146. 
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vytvářejí od stejných tvarotvorných bází. Navíc k tomu gerundium může vyjadřovat časové 

vztahy relativně k ději finitního slovesa. 

Typologie gerundia 

Asi nejtěžším v gerundiu je vlastně pokus o jeho třídění do systematických skupin, protože často 

gramatikové mají vlastní názor na tu nebo jinou jeho funkci, což přivádí k různým diskuzím a 

druhům typologie či terminologie. Vzhledem k tomu, že hlavním úkolem naší práce je 

srovnávací analýza překladu gerundia do češtiny a ruštiny, my jenom zkrátka zmíníme základní 

terminy a soustředíme se na těch detailech, které jsou nutné pro praktickou čas tohoto výzkumu. 

Prvním bodem, kterému musíme věnovat pozornost, je zjištěni, jestli gerundium je postaveny ve 

větě relativně samostatně nebo se jedná o nerozdělnou kombinaci dvou slovesných elementů, 

které ve své podstatě fungují jako celá verbální jednotka. Pokud nejsou jedním celkem, jedná se 

o gerundio no perifrástico, jestliže vidíme, že oba slovesa vyjadřuji spolu jeden děj, to 

v takovém případě mluvíme o gerundio perifrástico. 

Podíváme se na gerundio no perifrástico: 

Abychom mohli začít s jeho tříděním, musíme na začátku určit, jestli daný gerundium má vliv na 

celou větu nebo jenom na samotné sloveso. Podíváme se na uvedené příklady: 

a) Inés recitó el poema del Lorca temblando. 

b) Inés recitó el poema del Lorca muy bien, aun estando enferma. 

V obou případech gerundia jsou závislé na slovesné jednotce a nemohou samostatně vytvořit 

plnocennou větu. Je ale hned vidět, že v prvním případě a) gerundium modifikuje smysl jenom 

slovesa, když ve druhem b) mění smysl celé věty.  

Pokud gerundium ovlivňuje celou větu, mluvíme o tak zvaném modificador de la oración 

(gerundium modifikující větu), jestliže pod vliv padá jenom sloveso, jedná se o modificador del 

verbo (gerundium modifikující sloveso), a každý z nich bude nést své funkce. 
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Většinou gerundium modifikující sloveso se rozmístí za finitním slovesem (postponovaná 

pozice) a vyjadřuje sekundární děj, který je navázán na děj hlavního finitního slovesa.  

Poté můžeme provést tříděni na další dvě skupiny: pokud gerundium modifikuje nejen sloveso, 

ale ještě vyžaduje v hlavně větě podmět či předmět na který se může navázat, a negace děje 

učiněného hlavním slovesem znamená také i negace děje gerundia, mluvíme o gerundio 

predicativo nebo gerundio adjetivo. Jestliže gerundium může, ale nemusí se vázat na podmět 

nebo předmět, modifikuje jenom sloveso a vyjádřený jim děj není nutně negovaný, když dochází 

k negaci děje, vyjádřeného hlavním slovesem, jedná se o gerundio adjunto nebo gerundio 

adverbial. 

Gerundium modifikující celou větu má docela větší sémantickou nezávislost, nemá pevné 

rozmístění ve větě a může doplnit děj, vyjádřený hlavním slovesem, dodatečným významem 

časovým, příčinným, podmínkovým nebo přípustkovým. 8 

Teď se podíváme na gerundio perífrastico: 

Slovesné perifráze vyjadřuji akci, proces nebo stav prezentovaný bezprostředně během svého 

průběhu a skládají se se dvou jednotek: a) verbo auxiliar, které vlastně poskytuje informace o 

osobě, čísle, čase, způsobu a vidu, b) gerundio, vyjadřuje význam procesu nebo stavu.9 

Za slovesné perifráze se povazují komplexy, které fungují jako jedna verbální jednotka a vlastně 

význam perifráze vzniká díky spojení finitního slovesa a gerundia, přičemž nemůžeme je mezi 

sebou rozdělit na dva různé děje.10 Například, u věty Los chicos vienen saltando por el camino 

se nejedná o žádnou perifrázi neboť jsou demonstrované různé děje a větu můžeme modifikovat 

do Los chicos vienen y saltan por el camino. 

  

 
8 Bosque, I., Demonte, V., Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999, s. 3445-3447. 
9 RAE, Nueva gramática de la lingua española. Madrid, Espasa Libros, S. L., 2010, str. 547. 
10 Bosque, I., Demonte, V., Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999, s. 3393. 
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Nejzákladnějšími perifrázemi gerundia jsou:  

- Estar + gerundio; 

- Ir + gerundio; 

- Venir + gerundio; 

- Andar + gerundio; 

- Llevar + gerundio; 

- Pasar(se) + gerundio; 

- Vivir + gerundio; 

- Seguir + gerundio; 

- Continuar + gerundio; 

Estar + gerundio 

Je nejčastější slovesnou perifrází s gerundiem, vyjadřuje děj jako právě probíhající, zahájený, ale 

zatím ne ukončeny. 

Cuando ella llegaba del trabajo, él estaba calentando la cena. 

Často se pojí s predikáty ukazujícími na durativní procesy či činnosti, tj. děje bez přirozeného 

limitu (esperando/lloviendo/mirando/pensando/trabajando/viviendo). Ve skutečnosti je estar + 

gerundio nejčastější použitou perifrází v mluveném jazyce pro vyjádření probíhajících akcí. Také 

docela často může zobrazovat činnost která má charakter zvyku nebo opakuje se pravidelně: 11 

Su hija Dora últimamente se estaba portando pésimo. 

  

 
11 RAE, Nueva gramática de la lingua española. Madrid, Espasa Libros, S. L., 2010, str. 547-553. 
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Ir + gerundio  

Na rozdíl od estar + gerundio, která má povahu spíše aspektuální, ir + gerundio vyjadřuje 

kumulativní charakter a ukazuje, že daný proces se provádí v po sobě jdoucích fázích, takže 

každá z nich se postupně navazuje na předchozí, dokud nedosáhne určitého konečného limitu, a 

vlastně aspekt limitu děje je fundamentálním pro tuto perifrázi a je obzvlášť dobrá pro vyjádření 

postupných změn. 

Un problema que voy trabajando poco a poco estos últimos años.  

Venir + gerundio  

Popisuje proces, který vznikl před momentem mluvení a který může trvat buď do okamžiku 

promluvy nebo bude pokračovat i po něm, a docela často se pojí s adverbii, která ukazují na 

začátek děje (a partir de) nebo na jeho konec (hasta el momento). 

Nos viene ocultando sus verdaderas intenciones. 

Andar + gerundio  

Tato perifráze je něčím podobná estar + gerundium neboť taky neznamená, že proces, označený 

hlavním slovesem, se nakonec uskuteční, jenomže se liší tím, že popisuje situace, které se 

vyvíjejí chaotické s přerušeními nebo přestávkami.  

Ello hacía que todos anduvieran olfateando el aire como perdigueros. 

Llevar + gerundio  

Vyjadřuje děj, který je charakterizován jako trvající už nějakou konkrétní dobu, která většinou 

může, ale nemusí být ukázaná ve větě, přičemž finální hranice děje normálně není označená, což 

vysvětluje neslučitelnost perifráze s předložkou hasta. 

Llevaba diez meses pintando el mismo bodegón. 
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Pasar(se) + gerundio  

Stejně jako „llevar + gerundio“ tato perifráze vyžaduje nominální skupinu časového významu, 

přitom v tomto případě může doba trvaní děje být přesně vymezena. 

En el calabozo de al lado había una presa que se pasaba las horas cantando. 

Vivir + gerundio  

Je typickou pro španělštinu z velké části Ameriky; vyjadřuje, že akce se opakuje pravidelně a 

neustále, obzvlášť pokud je mluvčím negativně hodnocena.  

Tembló al imaginar la irrupción de aquella policía sobre cuya fuerza y barbaridades vivía 

oyendo.  

Seguir + gerundio / Continuar + gerundio 

Předpokládají, že označený děj nastal v dřívější době a na moment mluvení ještě přetrvává a 

nedošlo k jeho přerušení.  

Siguió llegando tarde a la oficina.  
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Česky přechodník 

V dané kapitole se budeme zabývat formální stránkou českého přechodníku, jeho 

charakteristikami, vlastnostmi a funkcemi. 

Stejně jako ve španělštině, přechodník (nebo transgresiv) se v českém jazyce řadí spolu s 

infinitivem a participiem mezi neurčité slovesné tvary a je užívaný pro zkráceni věty díky čemuž 

se ze souvětí stává věta jednoduchá; jedná se o doprovodný děj, který vyjadřuje současnost nebo 

předčasnost děje vůči ději věty hlavní.12 

Česky přechodník je schopen částečně vyjadřovat kategorie: 

- času (přechodník přítomný – nesa, nesouc, nesouce a přechodník minulý – přines, 

přinesši, přinesše); 

- vidu (přechodník přítomný sloves nedokonavých – nesa, přechodník přítomný sloves 

dokonavých – přinesa, přechodník minulý sloves dokonavých – přinesši); 

- čísla (singulár – nesa, plurál – nesouce); 

- rodu (mužský – nesa, žensky a střední – nesouc).  

Přechodník se vždy vztahuje k podmětu věty a shoduje se s ním v čísle, částečně i v rodě, což ho 

sbližuje s adjektivy. Ve větě zpravidla vystupuje doplňkem, vztahuje se k přísudkovému slovesu 

i ke jménu v podmětu. 13 

Přechodník přítomny vyjadřuje děj současný s jiným dějem vyjádřeným slovesem v kterékoli 

době (v přítomnosti, minulosti, budoucnosti). 

Přechodník přítomný se tvoří od kmene přítomného nedokonavých sloves, ke kterému 

připojujeme koncovky podle toho, jaké dané sloveso má zakončení u formy 3. osoby množného 

čísla. Rozlišuje se tvary pro mužský rod v jednotném čísle, pro ženský a střední rod v jednotném 

čísle, a pro množné číslo společné pro vše rody:  

 
12 Čermák, František. Jazyk a jazykověda. Praha, Karolinum, 2001, str. 142. 
13 Havránek, Bohuslav. Jedlička, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha, Fortuna, 2002, str. 112-115. 
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Slov. koncovka 

 3. os., plur. 
Mascul., sing. Fem./Neut., sing. Plurál 

- ou - a - ouc - ouce 

- í - e/-ě - íc - íce 

- ejí/ějí - eje/-ěje - ejíc/-ějíc - ejíce/-ějíce 

- ají - aje - ajíc - ajíce 

 

Přechodník minulý vyjadřuje děj předčasný jinému děje vyjádřeným slovesem, totiž děj, který se 

stal nebo stane před ním. Faktický se jedná jenom o jeden gramatický útvar, ale zřídka dochází 

k vyjádřeni děje spadajícího do budoucna, pro který také se používá tvar přechodníku minulého, 

ačkoliv formálně mohou ho nazývat přechodníkem budoucím. 

Přechodník minulý se tvoří zpravidla jen od sloves vidu dokonavého, a to od kmene minulého. 

Stejně jako u přechodníku přítomného, se rozlišují tvary pro mužský rod v jednotném čísle, pro 

ženský a střední rod v jednotném čísle, a pro množné číslo společné pro vše rody: 14 

Zakončení minulého 

kmenu slovesného 
Mascul., sing. Fem./Neut., sing. Plurál 

Souhláska – - ši - še 

Samohláska - v - vši - vše 

 

U některých přechodníků došlo do určité stupně lexikalizace, což oslabilo jejich verbální 

charakter. Lze je rozdělit do dvou skupin: 

- určitá část přechodníku ztratila svou schopnost být rozvíjenou, kvůli čemuž teď nese 

funkci spíše příslovce (chtě nechtě / chtíc nechtíc) 

- v druhem případě došlo k transpozici v předložku, popř. spojovací vyraz (nehledě / 

nehledíc).15 

 
14 Grepl, Miroslav a další. Příruční mluvnice češtiny. Praha, Lidové noviny, 1995, str. 335-337. 
15 Komárek, Miroslav. Kořenský, Jan. Petr, Jan. Mluvnice češtiny. Praha, Academia, 1986. str. 156. 
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Z hlediska praktického přechodník v dnešní češtině je spíše útvarem archaickým, který zřídka se 

může použít v mluveném projevu. Zcela knižní raz mají tvary přechodníku minulého: vyskytují 

se ojediněle v psaných projevech některých starších autorů, jako, například, prostředek 

archaizace. Avšak také přechodník přítomný, kromě ustrnulých tvarů, patří k prostředkům 

knižním, ale i v uměleckých či odborných dílech se užívá jenom zřídka, přitom většinou 

vyskytuje v právnických textech. V moderní češtině se jestli s přechodníkem i setkáme 

v písemném nebo mluveném projevu, to většinou v jeho nekodifikované podobě (záměna tvarů 

v rodě a čísle).16  

 
16 Čechová, Marie. Krčmová, Marie. Minářová, Eva. Současna stylistika. Praha, Lidové noviny, 2008, str. 156. 
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Ruský přechodník 

V dané kapitole se budeme zabývat formální stránkou ruského přechodníku, jeho 

charakteristikami, vlastnostmi a funkcemi. 

Přechodník (rusky деепричастие) je atributivní forma slovesa, ve které se spojují významy 

dvou slovních druhů: slovesa a příslovce, a v ruské gramatice se počítá neohebnou slovesnou 

formou. Nejčastěji označuje doplňující děj, který se vztahuje k hlavnímu ději, vyjádřenému 

přísudkovým slovesem nebo nese okolnostní hodnotu. 

Jako forma slovesa se rozděluje na přechodníky dokonavého (прыгнув) a nedokonavého vidu 

(прыгая). Přechodníky nedokonavého vidu obvykle vyjadřuji simultánní děj s dějem slovesa 

(бежит, прихрамывая), když přechodníky dokonavého vidu mohou vyjadřovat různé časové 

vztahy: 

- předcházející děj (остановившись, сказал); 

- simultánnost stavu v důsledku předcházejícího děje (сидит, нахмурившись); 

- následovaní (расстегнул сюртук, открыв рубаху навыпуск). 

Přechodník se závislými slovy se nazývá přechodníkový obrat (rusky деепричастный оборот) 

a, jako jednotlivý přechodník, je zpravidla oddělován čárkami. 

V případě označení děje spíše jako příznaku nebo vlastnosti při jeho abstrahovaní od konkrétního 

časového odkazu, přechodníky mohou nabývat přírodu adverbiální povahy (лежа/шутя). Další 

podobnosti s příslovci je to, že přechodník se neshoduje v čísle a rodě.17 

Přechodníky nedokonavého vidu se tvoří připojením ke kmenu slovesa přítomného casu 

nedokonavého vidu sufixu -a/-я (играть – играя). Přechodníky od sloves s kmenem na -к/-г se 

tvoří velmi zřídka, a přitom dochází ke střídání -к na -ч a -г na -ж (толк-ут – толч-а, берег-ут 

– береж-а).  

 
17 Шведова, Н.Ю. Русская грамматика, том 1. Москва, Наука, 1980, str. 669-671 
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Přechodníky nedokonavého vidu se netvoří od sloves na -чь/-нуть, od sloves přítomného času, 

které neobsahuji v kmenu samohlásky a u kterých v kmenu dochází k střídaní souhlásek. 

Přechodníky dokonavého vidu se tvoří připojením ke kmenu slovesa minulého casu dokonavého 

vidu sufixu -в/-вши/-ши, přitom sufix -л se mění na -в/-вши (написал – написав), a ke kmenu 

končícího na souhlásku se přípoji sufix -ши (принес – принесши).18 

Z praktického hlediska nejdůležitějším faktorem je, že výskyt přechodníku v ruském jazyce je 

docela vysoký, setkáme se s ním jako v mluveném projevu, tak i v umělecké či oborové 

literatuře, což nepozorujeme v češtině. 

Pro lepší demonstrace daného rozdílu mezi jazyky procitujeme vysvětleni z učebnice ruštiny pro 

studenty Čechy: 19 

«Přechodníky se v současné ruštině vyskytují velmi často. Na rozdíl od češtiny v ruštině 

přechodníky patří do „živé slovní zásoby“.» 

Z gramatického hlediska se český přechodník tvoří mnohem složitěji než ruský: v češtině 

musíme rozlisovat rod a číslo, když v ruštině jeho tvar je neohebný. Pravděpodobně takové 

komplikované tvořeni i přivedlo k menšímu použiti v jazyce, a proto v dnešní době můžeme 

uslyšet, že přechodník je mrtev20 a dochází k diskuzím mezi odborníky, jestli se musí, nebo 

naopak nesmí, zjednodušit česká gramatika21. Ze strany „negramatických“ aspektů, lze 

konstatovat, že přechodníky v obou jazycích jsou docela podobné, mají stejnou sémantickou a 

syntaktickou funkci a slouží především k vyjádření průvodních dějových okolností během 

konaní děje hlavního.  

 

  

 
18 Пехливанова К.И. Лебедева М. Н. Грамматика русского языка. Москва, Русский язык, 1990, str. 288-291. 
19 Belyntseva, Olga. Janek, Adam. Učebnice současné ruštiny, 1. díl. Brno, Computer Press, 2017, str. 324 
20 Štráfeldová, Milena. Článek „Přechodník je mrtev. Ať žije přechodník!“. Český Rozhlas, 2012.  
21 Hronová, Zuzana. Článek „Měli bychom češtinu zjednodušit?“. Aktuálně.cz, 2019. 



20 
 

Praktická část  

V teoretické části byli rozebraný španělský gerundium, český přechodník a ruský přechodník. 

Praktická část bude věnovaná analýze možných překladů gerundia do českého a ruského jazyka 

s následujícím srovnáním mezi sebou rozdílů a podobností jejich překladu.  

Metodika analýzy textu a použité zdroje 

Vzhledem k nedostatečným technickým možnostem Korpusu ruského jazyka byli jsme vynucení 

provést ruční excerpci z konkrétních ruských překladů, což vytvořilo nástupní analyzační a 

srovnávací metodu: výzkum českého překladu španělských textu byl prováděn na vícejazyčném 

paralelním korpusu InterCorp, v případě ruského jazyka byla použita data předchozího výzkumu, 

a konkrétně nalezené výsledky z originálního textu, a pote byla ručně provedena analýza 

oficiálně vydaného ruského překladu. 

Z těchto důvodu pro analýzu překladu španělského gerundia do českého a ruského jazyka byla 

obrana další díla: 

- „El coronel no tiene quien le escriba“, Márquez, Gabriel García; 

- „Plukovníkovi nemá kdo psát“, překlad do češtiny Posseltová, Hana; 

- „Полковнику никто не пишет“, překlad do ruštiny Ванников, Юрий Вениаминович. 

Prvním krokem bude analýza překladu do češtiny gerundia, který není součásti slovesných 

perifrází. Během analýzy budou používané demonstrační tabulky pro zjednodušení vnímaní 

obdržených výsledku s komentáři a uvedenými příklady.  Druhým krokem bude analýza 

překladu do češtiny gerundia, který je součásti slovesných perifrází a jaké překládací prostředky 

je možné zvolit vzhledem k tomu, že ani čeština, ani ruština nedisponuje podobné útvary. 

Nadále stejným způsobem se bude analyzovat překlad gerundia do ruského jazyka a závěrečným 

bodem bude srovnávací analýza obou překladů, ve které se soustředíme na jejich rozdíly a 

podobnosti a k jakým prostředkům se obrátily překladatele. 
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Výsledky analýzy. Překlad do češtiny 

Po vytvoření potřebného subkorpusu na paralelním korpusu InterCorp bylo nalezeno 118 

výskytů gerundia v díle „El coronel no tiene quien le escriba“. Při následující filtraci byli 

vynalezeny další výsledky: 

- Gerundio simple – 60 výskytů 

- Gerundio compuesto – 0 výskytů 

- Gerundio perifrástico – 58 výskytů 

Gerundio simple 

Jak už bylo výše uvedeno, na korpusu se objevilo 60 výskytů jednoduchého gerundia. 

Následující tabulka ukazuje, do jakých charakteristických skupin lze zařadit české překladové 

ekvivalenty španělských příkladů a také jejich absolutní a procentuální zastoupení: 

Český ekvivalent překladu Absolutní počet Procentuální počet % 

Věta hlavní 15 25 

Věta vedlejší 20 33,3 

2 samostatné věty 1 1,6 

Substituce větným členem 20 33,3 

Přechodník 2 3,3 

Další možnosti 2 3,3 

Celkem 60 100 

 

Na základě tabulky vyplývá, ze nejčastější způsob překladu je substituce gerundia dalším větným 

členem nebo použiti vedlejších vet, nejméně vyskytuje překlad pomocí přechodníků a rozdělení 

na dvě samostatné vety.  

Dále bude poskytnuta detailnější analýza s uvedením konkrétních příkladů.  
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Věta hlavní 

Čtvrt zkoumaného materiálu stanoví překlad pomocí souřadné spojených vět. V češtině se 

rozeznávají souřadné souvětí slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důsledkové a 

příčinné. V našim výzkumu byli nalezeny jenom příklady vět slučovacích. Převážné vyskytovaly 

spojení pomocí spojovacího výrazu a, ale také se objevili bezespoječní spojení a pomocí 

předložky ani.  

Allí estaba la madre espantando las moscas del ataúd con un abanico de palmas trenzadas. 

Tam stála matka s vějířem z palmových listů a odháněla mouchy od rakve. 

Estaba exactamente frente a él con el cañón del fusil apuntando contra su vientre. 

Stál přesně proti němu, hlavní pušky mu mířil na břicho. 

Věta vedlejší 

Celkově během výzkumu se objevilo, že třetina překladu gerundia do češtiny je provedena 

použitím vedlejší věty, což je v stejným množství jako použiti větného clena. V českém jazyce se 

rozlišují další druhy vedlejších vet: podmětná, předmětná, přívlastková, doplňková, přísudková, 

místní, časová, způsobová, příčinná, účelová, podmínková a přípustková. V následující tabulce 

jsou uvedené věty, které vyskytovaly během výzkumu: 

Typ vedlejší věty Absolutní počet Procentuální počet % 

Předmětná 8 40 

Podmětná 1 5 

Přívlastková 4 20 

Doplňková 1 5 

Příčinná 1 5 

Časová 3 15 

Podmínková 2 10 

Celkem 20 100 
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V největším počtu byla nalezena vedlejší věta předmětná, která vyjadřuje předmět věty řídicí a 

obvykle se používá se spojkami že, aby a jak. Při výzkumu nejčastěji vyskytovala variace se 

spojkou jak, nechyběla ale i spojka že. 

Uno de ellos vio al coronel saltando sobre los charcos de la plaza. 

Jeden z nich si všiml, jak plukovník přeskakuje louže na náměstí. 

Lo vio consumir un refresco de espuma rosada sosteniendo el vaso con la mano izquierda. 

Viděl, že pije nějaký nápoj s růžovou pěnou a drží sklenici levou rukou. 

Dalším určitým lídrem je vedlejší věta přívlastková, která velmi často bývá uvozena vztažnými 

zájmeny který, kdo, jenž nebo vztažnými příslovci kde, kdy. Ve všech případech byla nalezena 

spojka který. 

Un momento después el coronel reconoció la voz del padre Ángel conversando a gritos con el 

alcalde. 

Vzápětí plukovník poznal po hlase pátera Ángela, který na starostu něco křičel. 

Era un patio maravilloso, con la hierba y los árboles y el cuartito del excusado flotando en la 

claridad, a un milímetro sobre el nivel del suelo. 

Bylo to nádherné patio s trávníkem a stromy a záchůdkem, který se v jasném světle vznášel 

milimetr nad zemí. 

V jednom případě se objevila i vedlejší věta doplňková, která nejčastěji bývá připojena spojkou 

jak, a veta podmětná, která většinou je uvozena vztažnými zájmeny kdo, co, a občas spojkami že, 

aby apod. 

Se vio a sí mismo con su mujer y su hijo asistiendo bajo el paraguas a un espectáculo que no fue 

interrumpido a pesar de la lluvia. 

Viděl sebe, svou ženu a svého syna, jak sedí pod deštníkem a sledují hru, která nebyla přerušena, 

přestože pršelo. 

Se sintió flotando en círculos concéntricos dentro de un estanque de gelatina. 

Zdálo se mu, že plave v soustředných kruzích rybníku želatiny. 

Nechybějí ani věty přísloveční, které vyjadřují vztahy příčinné, časové a podmínkové. 

V největším množství vystupuje vedlejší věta časová se spojkou když: 

Contemplando la vegetación que reventaba en verdes intensos , las minúsculas tiendas de las 

lombrices en el barro , el coronel volvió a sentir el mes aciago en los intestinos. 

Když se zahleděl na vegetaci , která se rozbujela do sytých zelení , a na malinké kopečky po 

žížalách v blátě , plukovník ten osudný měsíc znovu ucítil ve střevech. 
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Dále následuje vedlejší věta podmínková: 

Dentro de cincuenta años nosotros estaremos tranquilos bajo tierra mientras ese pobre hombre 

agonizará todos los viernes esperando su jubilación. 

„ Za padesát let my už budeme klidně ležet pod zemí, ale ten chudák se bude každý pátek třást, 

jestli mu přijde penze.“ 

A nakonec zbývá vedlejší věta příčinná: 

Durmió mal esa noche tratando de borrar cifras en su cabeza. 

Tu noc špatně spal, protože se pokoušel zahnat z hlavy čísla. 

Dvě samostatné věty 

V rámci celé analýzy se objevil jenom jeden případ, ve kterým gerundium byl přeložen pomocí 

dvou samostatných vět. 

Esperó, sintiendo avanzar la tempestad hacia el pueblo. 

Čekal. Cítil, jak se k městečku žene bouřka. 

Přechodník  

S veškerých možných způsobů překladu vlastně přechodník se objevil dvakrát, obsahující jenom 

3 % výskytů od všech dalších variant, a dokonce se použil u stejného slovesa. Na základě toho si 

lze všimnout značný rozdíl použiti přechodníků v češtině a španělštině, pro kterou gerundivní 

tvar je docela běžným včetně mluveného projevu, když v češtině dochází k určíte redukci 

přechodníku. 

" No era fiebre ", insistió, recobrando su compostura. 

„ To nebyla horečka, “ trval na svém, snaže se vypadat klidně. 

" Gracias por la receta ", dijo don Sabas tratando de meter su vientre voluminoso en los 

pantalones de montar. 

„ Díky za recept, “ řekl don Sabas, snaže se vměstnat své velké břicho do jezdeckých kalhot. 

 

Větný člen 

Nejčastějším způsobem vyjádřit španělsky gerundium v češtině bylo dosazeno pomocí substituce 

posledního větným členem, s čímž jsme se potkali ve třetině případů. Možná k takovému řešení 
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přišlo díky ambivalentní přírodě gerundia, který ačkoliv i patří k nefinitním formám sloves, ale 

v určitém kontextu může ukazovat některé vlastnosti příslovce, přídavného nebo podstatného 

jména. 

Slovní druh Absolutní počet Procentuální počet % 

Podstatné jméno 8 40 

Finitní forma slovesa 8 40 

Nefinitní forma slovesa 2 10 

Přídavné jméno 2 10 

Celkem 20 100 

 

Hlavním zastoupení gerundia je sloveso, jednak často také vyskytuje variace s podstatným 

jménem o nevelkým rozdílu v 10 %.  

Během výzkumu bylo celkově vynalezeno 50 % případů substituce gerundia slovesem, z kterých 

se ve 2 případech použil jiný nefinitní tvar slovesa, a vlastně sám infinitiv:  

- Veinte años esperando los pajaritos de colores que te prometieron después de cada elección y 

de todo eso nos queda un hijo - prosiguió ella -. 

„ Dvacet let čekat na pečené holuby, které ti slibovali při každých volbách. A co z toho všeho 

máme. Jen mrtvého syna, “ pokračoval. 

la plata, un hombre que llegó al pueblo vendiendo medicinas con una culebra enrollada en el 

pescuezo. 

„ Jen se podívej na svého přítele Sabase. Má dvoupatrový dům a neví kam s penězi. A přitom 

přišel do městečka prodávat pilulky, s hadem ovinutým kolem krku.“ 

Ve většině případů se ale pozoruje tendence používat v češtině finitní tvar slovesa: 

El trueno se despedazó en la calle, entró al dormitorio y pasó rodando por debajo de la cama 

como un tropel de piedras. 

Úder hromu se roztříštil v ulici, vnikl do ložnice a zarachotil pod postelí, jako když se sype 

kamení. 

Llegó al campamento de Neerlandia arrastrando la mula muerta de hambre media hora antes 

de que se firmara el tratado. 

Do tábora v Neerlandii ji dotáhl mrtvou, pošla hlady půl hodiny před podepsáním smlouvy. 
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Podstatné jméno se objevilo ve 8 větách, a v každé z nich substantiv vyžadoval použiti 

předložky: 

Todos mis compañeros se murieron esperando el correo. 

 „ Všichni mí kamarádi zemřeli v očekávání pošty. “ 

 Después de buscar inútilmente por todas partes, el abogado se puso a gatas, bufando, y 

cogió un rollo de papeles bajo la pianola. 

 Po marném hledání klesl advokát na všechny čtyři a s funěním vytáhl zpod 

mechanického piana svitek lejster. 

Posledním slovním druhem, který byl použít pro nahrazení gerundia, je přídavné jméno, které se 

použilo jenom ve dvou případech, a oba mají podobnost v tom, že také částečné vyjadřuji děj, 

neboť jsou původně deriváty slovesných forem. 

Los trastornos respiratorios la obligaban a preguntar afirmando. 

Dýchací potíže ji nutily ptát se oznamovacím tónem. 

Se revolvió en la hamaca, hirviendo en la fiebre -. 

Rozpálený horečkou se otočil v síti na druhou stranu. 

Další možnosti 

Posledním bodem jsou případy, kdy překladatel zvolil jiné způsoby překladu, které nelze zařadit 

do přechozích skupin. První moznost byla nahrazení gerundia podobným českým idiomatickém 

obratem. 

" Toda una vida comiendo tierra para que ahora resulte que merezco menos consideración que 

un gallo." 

„ Celý život se plahočím v bídě a teď se ukázalo, že zasloužím méně ohledů než kohout.“ 

 

V druhem případě gerundium vůbec byl vynechán z větné vazby. 

- Mis agentes me escriben con frecuencia diciendo que no hay que desesperarse. 

„ Mí spolupracovníci mi často píší, že není třeba si zoufat.“ 
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Slovesné perifráze 

Slovesná perifráze Absolutní počet Procentuální počet % 

estar + gerundio 39 67,2 

seguir + gerundio 15 25,8 

andar + gerundio 2 3,4 

continuar + gerundio 1 1,7 

quedar(se) + gerundio 1 1,7 

Celkem 58 100 

 

Při analýze jsme všimli, že pro český překlad slovesných perifrází se často používal nedokonavý 

vid sloves, jenomže musíme si pamatovat, že kategorie aspektu ve španělštině je něčím jiným a 

není úplně vyhovující srovnávat ji s českou kategorií vidu, jedná se jenom o řešení překladu 

daného gramatického útvaru pomocí těch vzorců, které vyskytují v jiném jazyce i pokud jsou 

zcela odlišné od originálních gramatických forem.  

Estar + gerundio 

Nejčastěji se používala perifráze estar + gerundio a vyskytla ve 39 případech, což prezentuje 

víc, něž polovinu nalezených případů.  

Estar + gerundio Absolutní počet Procentuální počet % 

Přítomný čas imperf. 29 74,3 

Minulý čas imperf. 7 17,9 

Minulý čas perf. 1 2,5 

Kondicionál 1 2,5 

Podstatné jméno  1 2,5 

Celkem 39 100 
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Většinou pro překlad dané perifráze se používal přítomný čas nedokonavého vidu, který 

vyjadřuje skutečnost simultánního proběhu děje s momentem mluvení:  

Estoy pensando que ya son las cinco y no se le ha puesto la inyección al gallo. 

„ Myslím na to, že už je pět hodin a ještě jsem kohoutovi nedal injekci.“ 

- Lo que me preocupa es que esos pobres muchachos están ahorrando. 

„ Dělá mi starost, že chlapci kvůli němu šetří.“ 

Dalším příkladem je věta, kdy při překladu byla použita spojka asi pro vyjádřeni potenciálnosti 

děje. Vidíme, že v původní větě byl využít tvar estarán discutiendo pro vyjádřeni domnívaní 

postavy ohledně situace: 

- A esta hora estarán discutiendo de gallos - dijo el coronel. 

„ Teď se spolu asi baví o kohoutech, “ řekl plukovník. 

Nástupní způsob je použití minulého slovesného času, v 7 větách vyskytoval nedokonavý 

slovesný vid: 

Estaba pensando que en la reunión de Macondo tuvimos razón cuando le dijimos al coronel 

Aureliano Buendía que no se rindiera. 

„ Myslel jsem na to, že jsme na shromáždění v Macondu měli pravdu, když jsme plukovníkovu 

Aurelianu Buendíovi radili, aby se nevzdával. 

V jednom případě se objevil dokonavý vid slovesa: 

Van a creer que estamos preparando un asalto. 

„ Budou si myslet, že jsem ho přepadl.“ 

Takže byl nalezen jeden případ použití kondicionálu při překladu podmínkové věty: 

Si yo pudiera hacer milagros no estaría viviendo en este corral. 

Kdybych uměl dělat zázraky, nežil bych mezi touhle drůbeží.  

A posledním výskytem byla substituce slovesné perifráze estar + gerundio podstatným jménem: 

El coronel descubrió algo de irreal en su actitud, como si estuviera convocando para 

consultarlos a los espíritus de la casa. 

V jejím chování odhalil plukovník něco neskutečného, něco jako svolávání domácích bůžků, aby 

se s nimi poradila. 

Musíme také upozornit, že byli využité určité lexikální prostředky (stále, teď) pro zdůraznění 

toho, že se jedná o děj, který probíhá přesně teď v momentu mluvení: 
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Cuando terminó el café todavía estaba pensando en el muerto. 

Dopila kávu a stále ještě myslela na mrtvého. 

A nadie le interesa porque están vendiendo a plazos unos relojes modernos con números 

luminosos. 

Nikdo o ně ale nemá zájem, protože se teď prodávají na splátky moderní hodiny se svíticími 

číslicemi. 

Seguir + gerundio 

Následující použitou perifrází byla seguir + gerundio, která vyskytla ve 15 případech, a ve všech 

variantách překladu kromě jedné se používal minulý čas nedokonavého vidu, přitom v 6 

případech překladatel nahradil perifrázi slovesem pokračovat: 

 " Ya yo estoy muy viejo para eso ", siguió diciendo el coronel. 

„ Já už na to jsem moc starý,“ pokračoval plukovník. 

V dalších 7 případech s potřebným slovesem se požívaly lexické prostředky pro lepší 

zdůraznění, že se jedná o děj, který začal v minulosti a pořad pokračuje (dál, stále): 

Luego regresaron a sus casas por sus propios medios y allí siguieron esperando. 

Pak se vrátili domů na vlastní útraty a čekali dál. 

Estirada en la cama la mujer seguía pensando en el muerto. 

Žena zůstala v posteli a stále ještě myslela na mrtvého. 

Posledním řešením bylo spojené použití slovesa s podstatným jménem místo perifráze: 

Y esperó a que el abogado siguiera buscando. 

A čekal, že advokát bude pokračovat v hledání. 

Naposled se objevilo 2 případů použití perifráze andar + gerundio a v obou případech došlo 

k substituci infinitivem: 

Ya estoy cansado de andar pidiendo favores. 

„ Ne , už toho mám dost, pořád se někoho doprošovat.“ 

- Es como andar cargando el santo sepulcro - protestó -. 

„ To je jako nést Boží tělo, “ protestoval. 
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Continuar + gerundio/quedar(se) + gerundio 

Takže byl nalezen jeden výskyt perifráze continuar + gerundio a jeden perifráze quedar(se) + 

gerundio. Pro vyjádřeni prodlouženého děje v perifrázi continuar + gerundio byl použít 

adverbium dál 

Era don Sabas, el padrino de su hijo muerto, el único dirigente de su partido que escapó a la 

persecución política y continuaba viviendo en el pueblo. 

Byl to don Sabas, kmotr jeho zesnulého syna a jediný předák jeho strany, který unikl politické 

perzekuci a žil dál v městečku. 

Při překladu perifráze quedar(se) + gerundio bylo použito sloveso dokonavého vidu: 

- Me quedé hablando por ahí - dijo ella -. 

„ Trochu jsem se zapovídala,“ řekla. 
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Výsledky analýzy. Překlad do ruštiny 

Gerundio simple 

Jak už bylo výše uvedeno, na korpusu se objevilo 60 výskytů jednoduchého gerundia. 

Následující tabulka ukazuje, do jakých charakteristických skupin lze zařadit ruské překladové 

ekvivalenty španělských příkladů a také jejich absolutně a procentuální zastoupení: 

Ruský ekvivalent překladu Absolutní počet Procentuální počet % 

Věta hlavní 2 3,3 

Věta vedlejší 5 8,3 

2 samostatné věty 1 1,6 

Substituce větným členem 17 28,3 

Přechodník 26 43,3 

Další možnosti 9 15 

Celkem 60 100 

 

Hned lze uvidět značné rozdíly v překladech do češtiny a ruštiny, nejprve pozornost přitahuje 

mnohem častější použiti přechodníků. Předtím, v teoretické části, jsme psali, že na rozdíl od 

češtiny, ruský přechodník je útvarem živým a často používaným včetně ve mluveném projevu, 

což výsledek praktické části analýzy potvrzuje. Dalším rozdílem je mnohem menší procento 

využití vět vedlejších, což samozřejmě je navázáno na předchozí bod: pravděpodobně tendence 

je taková, že když čeština využije větu vedlejší, ruština spíše bube preferovat formy 

přechodníků. Společným je docela vysoký výskyt substituce gerundia větným členem, které je 

ve skoro stejném množství (s rozdílem jenom o 3 %). Dále se soustředíme na konkrétních 

příkladech překladu. 
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Věta hlavní 

Při analýze se objevilo jenom 2 případů použití hlavních vět, když v češtině tento způsob 

obsahoval čtvrt výsledků. Také zvědavou je interpunkce, ke které přiběhl překladatel – během 

analýzy českých překladů jsme si všimli, že převážně vyskytovalo spojení pomoci spojky a. 

V ruském překladu došlo k použití spojovníku: 

Durmió mal esa noche tratando de borrar cifras en su cabeza. 

Ночью он плохо спал — всё подсчитывал и рассчитывал. 

A la una volvió a la casa y encontró a su mujer remendando entre las begonias. 

В час дня вернулся домой и застал жену среди бегоний — она занималась починкой 

одежды. 

Věta vedlejší 

Při analýze se objevilo 5 případů použití vedlejších vět, což také je menší výskyt, něž v češtině, 

kde vedlejší věty obsahovaly třetinu možných variant překladu. Ve dvou případech se jednalo o 

vedlejší věty časové, také se objevila jedna vedlejší věta podmětná, předmětná a vztažná. 

Encontró a su mujer rezando el rosario. 

Когда он вошёл в спальню, жена молилась, перебирая чётки. 

Sufrió una contrariedad esa mañana tratando de ponerse los zapatos nuevos. 

За всё утро с ним приключилась только одна неприятность — когда он пытался надеть 

новые ботинки. 

Dvě samostatné věty 

V rámci cele analýzy, stejně jako v českých překladech, se objevil jenom jeden případ, ve 

kterým gerundium byl přeložen pomocí dvou samostatných vět: 

Ahí tienes a mi compadre Sabas con una casa de dos pisos que no le alcanza para meter la 

plata, un hombre que llegó al pueblo vendiendo medicinas con una culebra enrollada en el 

pescuezo. 

Возьми кума Сабаса — у него столько денег, что они не помещаются в его двухэтажном 

доме. А ведь он пришёл в город бродячим торговцем. Обёртывал вокруг шеи змею и ходил 

продавать лекарства. 
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Přechodník  

Největším rozdílem je vlastně použití přechodníku. V ruských překladech skoro polovinu (43,3 

%) reprezentuje přechodník, když v češtině přechodník se objevil jenom ve dvou větách (3 %) a 

byl použít u stejného slovesa. 

Většinou se jednalo o přítomný tvar přechodníků (25 výskytů),  

Se revolvió en la hamaca, hirviendo en la fiebre. 

Он повернулся на другой бок, весь пылая от лихорадки. 

ale také byl nalezen jeden minulý tvar: 

El coronel se acordó de otra época. Se vio a sí mismo con su mujer y su hijo asistiendo bajo el 

paraguas a un espectáculo que no fue interrumpido a pesar de la lluvia. 

Полковник вспомнил другие времена: вот он, его жена и сын сидят, укрывшись под 

зонтом, на спектакле, который играют, несмотря на сильный дождь; 

 

Takže vyskytovalo 16 případů aktivní formy přechodníku,  

No se preocupe, coronel – respondió Germán ocupando su sitio en el grupo 

—Не беспокойтесь, полковник, — ответил Герман, занимая своё место среди остальных. 

 

a 10 pasivní formy: 

 

„Gracias por la receta“, dijo don Sabas tratando de meter su vientre voluminoso en los 

pantalones de montar. 

— Спасибо за рецепт, — сказал дон Сабас, стараясь втиснуть свой тучный живот в 

брюки для верховой езды. 

 

Větný člen 

V tomto bodě se pozoruje určitá podobnost překladů: oba jazyky ve třetině případů se obrátily 

k substituci španělského gerundia větným členem.  
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Slovní druh Absolutní počet Procentuální počet % 

Podstatné jméno 3 17,64 

Finitní forma slovesa 13 76,4 

Přídavné jméno 1 5,8 

Celkem 17 100 

 

V obou případech určitou dominantou byla výměna na sloveso, jenomže v ruštině se používali 

jenom finitní tvary na rozdíl od češtiny, která ve 10 % případu vyměnila gerundium na infinitiv: 

El coronel se sentó en la cama, los codos apoyados en las rodillas, haciendo sonar las monedas 

entre las manos. 

Полковник сел на кровать, упёрся локтями в колени и позванивал монетами в кулаке. 

 

Při analýze došlo ale k ještě jednomu zajímavému výsledků, který nebyl pozorován u českého 

překladu. V 5 z 13 vět stejně dorazilo k použiti přechodníku, jenomže překladatel zvolil místo 

substituce španělského gerundia přechodníkem částečně upravit původní větu, a použít ruský 

přechodník místo původního finitního španělského slovesa. Dále budou uvedené příklady s tučné 

označenou výměnnou slovesa na přechodník: 

Él la acompañó hasta los almacenes de los sirios rumiando las revelaciones del médico. 

Провожая её до магазинов сирийцев, полковник снова и снова вспоминал свой разговор с 

врачом. 

En los barrios bajos las mujeres lo vieron pasar mordiéndose las uñas en silencio. 

Когда проходили бедную окраину, женщины, глядя на них, молча кусали ногти. 

 

V těchto příkladech vidíme, že pro překlad vlastně perifráze se použilo ruské sloveso minulého 

času nedokonavého vidu, ale španělská slovesa ve formě Pretérita byla nahrazena přechodníkem. 

Dalším větným členem bylo obrané podstatné jméno, které se objevilo jenom ve 3 větách, a ve 

všech s použitím předložky: 
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-Para los europeos América del Sur es un hombre de bigotes, con una guitarra y un revólver -

dijo el médico, riendo sobre el periódico 

— Для европейцев Южная Америка — это мужчина с усами, гитарой и револьвером, — со 

смехом сказал врач, не отрываясь от газеты. 

 

A posledním slovním druhem, který byl použít pro nahrazení gerundia, je přídavné jméno, které 

se použilo jenom jednou, a, stejně jako v českém překladě, částečně vyjadřovalo děj: 

Uno de ellos vio al coronel saltando sobre los charcos de la plaza. 

Один из них заметил полковника, перепрыгивающего через лужи на площади. 

 

Další možnosti 

Nakonec zbývají případy, které nelze zařadit do přechozích skupin, a tady také vidíme podobnost 

s češtinou, kde jednou mozností bylo nahrazení gerundia podobným za smyslem idiomatickým 

výrazem: 

«Toda una vida comiendo tierra para que ahora resulte que merezco menos consideración que 

un gallo.» 

— Я тебе отдала всю жизнь, а теперь оказывается, что петух для тебя важнее, чем я. 

 

A v druhém případě došlo k vynechání gerundia: 

Quédate así como estás – la interrumpió sonriendo. 

— Одевайся всегда так, — прервал он её. 

Objevil se ale i třetí případ, kdy překladatel zvolil vyměnit gerundium na finitní tvar slovesa, ale 

nezařadili jsme ho do skupiny větného člena, protože bylo použito vůbec jiné za smyslem 

sloveso: 

Se les escribe diciendo que descuenten lo que sea de la misma pensión cuando la cobren. 

Мы можем им написать, чтобы они вычли эти деньги из пенсии, когда выхлопочут её. 

V uvedeném příkladě vidíme, že místo gerundivního tvaru diciendo bylo použito modální 

sloveso moct v první osobě plurálu přítomného času.  
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Slovesné perifráze 

Předtím jsme už uváděly, že při analýze bylo nalezeno 58 výskytů slovesných perifrázi, 

z kterých 39 případů skládala perifráze estar + gerundio, 15 případů seguir + gerundio, 2 

případy andar + gerundio, a jednou se objevili continuar + gerundio a quedar(se) + gerundio. 

Dále se soustředíme na možných překladech do ruského jazyka. 

Estar + gerundio 

Estar + gerundio Absolutní počet Procentuální počet % 

Přítomný čas imperf. 32 82 

Minulý čas imperf. 6 15,3 

Kondicionál 1 2,5 

Celkem 39 100 

 

Celkově je možné říct, že postup při překladu dané perifráze do češtiny a ruštiny je docela 

podobný, došlo jenom k malým rozdílům. Zaprvé, ruština využívala jenom slovesné tvary a 

neobjevila se substituce podstatným jménem, jak jsme pozorovali v jednom případě českého 

překladu, chybí také i dokonavý vid slovesa. V podstatě určitou dominantou je použití 

nedokonavého vidu sloves, a většinou se jedná o přítomný čas. 

-La lluvia es distinta desde esta ventana - dijo- Es como si estuviera lloviendo en otro pueblo. 

— Из вашего окна дождь видится совсем другим. Будто он идет не здесь, а в каком-то 

другом городе, — сказал он. 

-Desde que estamos esperando, ese número ha salido dos veces en la lotería - replicó la mujer. 

— С тех пор как мы ждём, этот номер уже дважды выигрывал в лотерее, — сказала 

женщина. 

Objevili se ale i v malém množství překlady pomocí minulého času: 

Estaba pensando que en la reunión de Macondo tuvimos razón cuando le dijimos al coronel 

Aureliano.  

Я думал о том, что тогда, в Макондо, мы были правы. Мы говорили полковнику 

Аурелиано Буэндиа, чтобы он не сдавался. 
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A stejně jako v češtině podmínková věta byla přeložena pomoci kondicionálu: 

Si yo pudiera hacer milagros no estaría viviendo en este corral. 

Если бы я мог творить чудеса, я бы не жил в этом птичнике. 

Seguir + gerundio 

Během analýzy bylo nalezeno 15 výskytů dané perifráze. Stejně jako v českém překladu, jenom 

jednou vyskytnul minulý čas dokonavého vidu, většinou byl preferován minulý čas 

nedokonavého vidu. Další shodou bylo časté použití slovesa pokračovat – došlo ale k malému 

rozdílu. Zaprvé, většinou sloveso pokračovat nevyskytovalo samostatně, ale pojilo se 

s infinitivem (7 případů):  

Estirada en la cama la mujer seguía pensando en el muerto. 

Жена, вытянувшись на кровати, продолжала думать о покойнике. 

Samotné použiti slovesa pokračovat, jak jsme předtím pozorovali v češtině, se objevilo jenom 

dvakrát: 

«Ya yo estoy muy viejo para eso», siguió diciendo el coronel. 

— Я уже стар, — продолжал полковник. 

Jednou se sloveso pokračovat pojilo s podstatným jménem, a jedná se o úplně stejnou větu a 

stejný její překlad jako v českém překladu: 

Y esperó a que el abogado siguiera buscando.  

 Он ждал, что адвокат продолжит поиски. 

Jednou vyskytnul minulý čas dokonavého vidu: 

Ella se mordió los labios, se secó los párpados con la manga y siguió almorzando. 

Она закусила губы, вытерла глаза рукавом и снова принялась за еду. 

Nakonec dvakrát se využil i přechodník. V jednom případě vyskytnul samostatně: 

Siguió sorbiendo el café en las pausas de su respiración pedregosa. 

Она дышала тяжело, прерывисто, отпивая кофе маленькими глотками в паузах между 

глубокими вздохами. 
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V druhém ve spojení s infinitivem: 

Allí siguió hablando. 

...продолжая говорить. 

Andar + gerundio 

Vyskytlo 2 případů použití perifráze andar + gerundio a v obou případech, stejně jako v českém 

překladu, došlo k substituci infinitivem: 

Ya estoy cansado de andar pidiendo favores. 

Я уже устал просить об одолжениях. 

 

Es como andar cargando el santo sepulcro. 

Это всё равно что тащить по улице гроб Господень. 

Continuar + gerundio/quedar(se) + gerundio 

Naposled jsou demonstrovaný překlady perifráze continuar + gerundio a quedar(se) + gerundio. 

Jejich překlady do češtiny a ruštiny také jsou mezi sebou podobné, quedar(se) + gerundio bylo 

přeloženo pomocí slovesa dokonavého vidu, stejně jako předtím v češtině: 

-Me quedé hablando por ahí -dijo ella. 

— Засиделась там, — сказал она. 

 

U continuar + gerundio protaženost děje vyjádřilo sloveso pokračovat, když v českém překladě 

bylo vybráno adverbium „dál“: 

Era don Sabas, el padrino de su hijo muerto, el único dirigente de su partido que escapó a la 

persecución política y continuaba viviendo en el pueblo. 

Это был дон Сабас, крёстный отец его умершего сына, единственный из руководителей 

партии, который избежал политических преследований и продолжал жить в городе. 
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Srovnávací analýza překladů 

Předtím jsme se podívali na moznosti překladu španělského gerundia do českého a ruského 

jazyku, teď proanalyzujeme podobnosti a rozdíly, ke kterém došlo při přeložení textu. 

Gerundio simple 

Nejprve se soustředíme na variantách překladu gerundia simple. Následující tabulka ukazuje, 

jaké prostředky využili překladatelé: 

Podobnosti Rozdíly 

jednotka čeština ruština jednotka čeština ruština 

2 sam. věty 1,6 % 1,6 % Věta hlavní 25 % 3,3 % 

Větný člen 33,3 % 28,3 % Věta vedlejší 33,3 % 8,3 % 

   Přechodník 3,3 % 43,3 % 

 

Podstatným rozdílem je vlastně použití přechodníku, když v ruském překladu nejčastěji 

vyskytovaly formy přechodníku, čeština spíše preferovala formovaní vět hlavních, které 

obsahovali čtvrt možných překladu, a vět vedlejších, které obsahovali třetinu možných překladu.  

Podobnost se pozoruje v tom, že oba jazyky zřídka přiběhli k překladu gerundia pomocí dvou 

samostatných vět, které se objevili jenom jednou v každém z jazyku. 

Další shodou je docela časté nahrazení gerundia větným členem. V následující tabulce je 

představeno, v jakém počtu se používali různé jeho druhy: 

Podobnosti Rozdíly 

Větný člen čeština ruština Větný člen čeština ruština 

Sloveso 50 % 76,4 % Nefin.sloveso 10 % 0 % 

Příd.jméno 10 % 5,8 % Pod.jméno  40 % 17,64 % 
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Hned je vidět, že určitou dominantou je nahrazení gerundia slovesem, jenomže v ruštině 

vyskytoval jenom finitní tvar slovesa, když v češtině se objevil také nefinitní tvar. 

Podobným je nízký počet použití přídavného jména, přitom v obou případech se jednalo o 

adjektiva vyjadřující děj. 

Také objevili jsme několik výskytů nahrazení gerundia podstatným jménem, přičemž takový 

způsob častěji se používal při překladu do českého jazyka. 
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Slovesné perifráze 

Teď se soustředíme na analýze překladu slovesných perifráze do českého a ruského jazyka. 

Následující tabulka ukazuje možnosti překladu perifráze estar + gerundio: 

Podobnosti Rozdíly 

Estar+gerundio čeština ruština Estar+gerundio čeština ruština 

Pres.imperf. 74,3 % 82 % Past. Perf. 2,5 % 0 % 

Past imperf. 17,9 % 15,3 % Pod.jméno 2,5 % 0 % 

Kondicionál 2,5 % 2,5 %    

 

Určitým lídrem při překladu dané perifráze je nedokonavý vid sloves. V obou jazycích 

překladatelé většinou volili přítomný čas nedokonavého vidu, další variantou byl minulý čas 

nedokonavého vidu. Také v jedné větě v obou jazycích překladatele zvolily použití kondicionálu, 

což není žádným překvapení, protože se jednalo o větu podmínkovou. 

Vidíme ale, že v některých případech čeština také přiběhla k použití dalších prostředků, a 

konkrétně dokonavého vidu slovesa a nahrazení perifráze podstatným jménem. V ruštině 

podobná řešení nepozorujeme. 

Další perifráze byla seguir + gerundio, podíváme se do srovnávací tabulky: 

Podobnosti Rozdíly 

Seguir+gerundio čeština ruština Seguir+gerundio čeština ruština 

Past imperf. 93,3 % 80 %    

Past perf. 6,6 % 6,6 %    

Sloveso „pokračovat“ 42,8 % 66,6 % Sloveso „pokračovat“+inf. 0 % 70 % 

   Přechodník 0 % 13,3 % 
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Většinou oba jazyky použili minulý čas nedokonavého vidu, v stejným množství se objevil i 

minulý čas dokonavého vidu, přitom ve většině případů vyskytlo sloveso pokračovat. Tady ale 

došlo k pevnému rozdílu v tom, že ruština většinou vyžadovala pojení slovesa pokračovat 

s infinitivem, když v češtině toto sloveso vyskytovalo samostatně. Navíc k tomu, můžeme 

pozorovat, že v ruském překladu také byl využít přechodník, což v českém překladu nebylo 

nalezeno.  

V zbytých perifrázích překlad byl docela podobný. V případě andar + gerundio oba jazyky 

vybraly nahrazení infinitivem, u quedar(se) + gerundio došlo k využití dokonavého vidu 

slovesa, a u continuar + gerundio protaženost děje v českém překladu vyjádřilo adverbium „dál“ 

když ruský překlad ještě jednou přiběhl k použití slovesa pokračovat.  
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Závěry 

Tato bakalářská práce je věnovaná španělskému gerundiu a jeho překladovým protějškům 

v českém a ruském jazyce. Hlavním úkolem práce byla srovnávací analýza překladu gerundia do 

výše uvedených jazyků. Důvodem k napsáni tohoto výzkumu byla skutečnost, že čeština a 

ruština jsou mezi sebou podobné a zároveň jsou typologické rozdílné se španělštinou, víceméně 

v každém existují různé zdroje a instrumenty pro překlad téhož gramatického útvaru. Práce je 

rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. 

V teoretické části byl popsán španělsky gerundium, český přechodník a ruský přechodník, jejich 

vlastnosti a funkce. 

V praktické části byla provedena analýza možných překladů španělského gerundia do českého a 

ruského jazyka. Empiricky bylo objeveno, že základními způsoby překladu gerundia jsou 

formování hlavních, vedlejších nebo dvou samostatných vět. Další moznost je použití 

polovětných konstrukci, nahrazení větným členem nebo další způsoby (substituce ustáleným 

výrazem s podobným smyslem nebo vynechaní gerundia z věty). 

Nejprve byl zkoumán jednoduchý gerundium. Nejčastější způsob překladu do češtiny byla 

vedlejší věta (33,3 %) a nahrazení větným členem (33,3 %), který většinou byl vyjádřen 

slovesem. Nejřidší moznosti byl přechodník (3,3 %), formování dvou samostatných vět (1,6 %) a 

použití dalších způsobů (3,3 %).  

Nástupním krokem byla analýza překladu slovesných perifrázi. Ve většině případů byla použita 

finitní slovesa a docela často bylo pro zdůraznění časových okolnosti probíhajícího děje vybráno 

potřebné za smyslem adverbium. 

Poté podobným postupem byl proanalyzován překlad do ruského jazyka. Při výzkumu překladu 

jednoduchého gerundia nejčastějším zvoleným způsobem byl přechodník (43,3 %) a nahrazení 

větným členem (28,3 %) ve většině zastoupený slovesem. 
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Přístup při překladu slovesných perifrázi byl podobný přístupu českému, nejčastěji vyskytoval 

překlad pomoci finitního slovesa a použití potřebného adverbia, pokud bylo to nutné.  

Hlavním rozdílem byl velký počet objevených případů překladu pomocí přechodníků v ruském 

jazyce, a pomocí vedlejších vět v jazyce českém, a hlavni podobnosti bylo časté používaní 

finitních forem sloves. Také překvapujícím je skoro stejný malý počet využití netypických 

způsobů překladů, přitom v obou jazycích se objevili totožné varianty postupu, a konkrétně 

nahrazení gerundia idiomatickým výrazem nebo jeho úplným vynecháním z věty. 

Hlavním cílem této bakalářské práce byla demonstrace co nejvíce možností překladu gerundia a 

jeho možných překladových protějšků do češtiny a ruštiny. Přestože jedná se o různé jazyky 

s unikátním rozvíjením, stejně ještě zůstane spousta otázek pro další zkoumání a výzkumy 

daného téma, ale doufáme, že tato skromná práce někomu poslouží pomůckou pro další 

zkoumání.  
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