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Abstrakt: 

 

Bakalářská práce si klade za cíl popsat a porovnat nejdůležitější přístupy 

k popisu přechodníků v oblasti spisovné češtiny a na materiálu Českého národního 

korpusu ověřit tvrzení, která se vyskytují v lingvistických popisech přechodníků.  

V první části bakalářské práce je prostudovaná literatura popsána z hlediska funkce 

a formy přechodníků a z hlediska jejich užití. Jednotlivé stěžejní teoretické přístupy 

jsou pak srovnávány. První část bakalářské práce dále vymezuje sporné body těchto 

přístupů, jejich nepřesnosti a nejasnosti. 

Druhá část bakalářské práce je výzkumná. Materiál pro výzkum je čerpán z Českého 

národního korpusu. Na tomto materiálu jsou ověřovány sporné body, které byly 

vymezeny v části první.  

 

 

Abstract: 

 

The thesis deals with the comparison of the two most important approaches towards 

the description of transgressives in the Czech language. The work tries to prove on 

the material of Czech national corpus the statements present in the linguistic 

descriptions of transgressives. 

The first part contains the examined literature described from the view of function 

and form of transgressives and from the view of their use. The most important and 

significant theories are compared. Simultaneously, the first part examines the critical 

moments of these theories, their inaccuracies.  

The second part is the research.  All the material is taken from the Czech national 

corpus. The critical points defined in the first part are examined here. 
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1. Úvod 

 

Cílem práce je přehledně postihnout a porovnat teoretický popis přechodníků 

v jednotlivých publikacích, dále vymezit případné sporné body a ty pak ověřit 

v Českém národním korpusu.  

 

Práce bude rozdělena do dvou částí. První část bude věnována popisu 

prostudované literatury a její interpretaci, také zde bude poukázáno na případné 

nedostatky jednotlivých přístupů nebo popisů. První část práce bude operovat s osmi 

prameny – s šesti publikacemi a dvěma odbornými články. 

Vycházet se bude z definice Encyklopedického slovníku češtiny, protože v této 

relativně mladé publikaci jsou přechodníky pojaty jasně a úplně, včetně diachronie a 

funkčního hlediska.  

Závěr první části se bude zaobírat porovnáním jednotlivých publikací a jejich 

přístupů, budou zde vymezeny případné významové a formální kolize použitých 

teoretických popisů.  

V druhé části pak budou takto definované body zkoumány na materiálu získaném v 

Českém národním korpusu.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

2. Teoretický popis přechodníků  

 

2.1. Encyklopedický slovník češtiny  

 

Encyklopedický slovník češtiny zahrnuje přechodníky mezi neurčité tvary slovesné – 

tedy morfologické formy slovesa neobsahující morfém vyjadřující gramatické 

kategorie osoby, čísla, času a způsobu. Neurčité tvary slovesné mají význam 

zejména v syntaxi, poněvadž jsou jádrem syntaktických skupin – přechodníkových 

konstrukcí. [ESČ, s. 499] 

 

Přechodník je jeden z neurčitých slovesných tvarů, který má podobné vlastnosti jako 

participium (nemá s nimi shodnou funkci přívlastkovou; má funkci doplňkovou). 

Přechodník má některé vlastnosti shodné se slovesy (tvoří se od nich beze změny 

významu; přejímá valenci) a některé shodné s adjektivy (v singuláru rozlišení 

jmenného rodu). [ESČ, s. 352] 

 

Encyklopedický slovník češtiny rozlišuje přechodníky podle tří kritérií: 

1. Podle kmene slovesa, z něhož jsou tvořeny; 

2. Podle vidu slovesa, z něhož jsou tvořeny; 

3. Podle významu relativního času. 

Dle prvního kritéria rozlišujeme přechodník přítomný (tvoří se od kmene přítomného 

z 3. os. pl. ind. préz.  – u sloves na -ou po neměkké souhlásce příponami -a, -ouc, -

ouce; u sloves na -ou/í po měkké souhlásce příponami -ě/e, -íc, -íce) a přechodník 

minulý (tvoří se od kmene minulého; u sloves s kmenem končícím na samohlásku 

příponami -v, -vši, -vše; u sloves s kmenem končícím na souhlásku koncovkami -0, -

ši, -še; před koncovkou dochází ke ztrátě délky poslední samohlásky, pokud délka 

nevznikla kontrakcí). 

Dle druhého kritéria rozlišujeme přechodník nedokonavý (typu dělaje – přechodník 

přítomný nedokonavý, nebo typu dělav – přechodník minulý nedokonavý) a 

přechodník dokonavý (typu udělaje – přechodník přítomný dokonavý, nebo typu 

udělav – přechodník minulý dokonavý).    

Dle třetího, posledního kritéria rozlišujeme přechodník pro současnost ve všech 

časových plánech (přechodník přítomný nedokonavý – Házeje proutky do vody, dívá 

se na ně.), přechodník pro předčasnost v minulosti (přechodník minulý dokonavý – 

Hodiv do vody proutky, díval se na ně.) a přechodník pro předčasnost v budoucnosti 

(přechodník přítomný dokonavý – Hodě do vody proutky, bude se na ně dívat.). 



 

 

Přechodník minulý nedokonavý v současné češtině neexistuje. Existoval v obrození, 

kdy vyjadřoval minulé děje – současné i předčasné; tyto významy mohou vyjádřit i 

jiné přechodníky – minulé děje současné může vyjádřit přechodník přítomný, minulé 

děje předčasné zase přechodník minulý. Neexistuje přechodník pro předčasnost 

v přítomnosti, poněvadž předčasnost je vyjadřována tvary přechodníku dokonavého, 

jehož rys dokonavosti vylučuje aktuální přítomnost. [ESČ, s. 352] 

 

Přechodníkové konstrukce stejnopodmětové – takové přechodníky, které, kdyby se 

změnily na větu, měly by stejný podmět jako VF, k němuž se vztahují – Odchází 

usmívaje se. > Odchází a usmívá se.   

Některé přístupy [Karlík, 2000] staví na tom, že si přechodníky ponechávají valenci 

fundujícího slovesa, včetně valence akuzativu (volaje Pavla) – podmětová valence 

sice zůstává zachována, ale její lexikální realizace je blokovaná. Tento prázdný 

podmět lze u přechodníků interpretovat díky jazykově gramatické vlastnosti 

přechodníku – jeho spojitosti (podměty jsou vždy identické). Přechodníky také mají 

povinnost vyjádřit shodu v rodě a čísle s podmětem. Problém nastává ve chvíli, kdy 

má přechodníková konstrukce povahu polovětné konstrukce – Pavel viděl Petra 

odháněje od sebe mouchu. (Mouchu odhání Petr, nebo Pavel? – Je tedy prázdným 

subjektem Petr, nebo Pavel?).  

Za nevhodné se zde také považují věty obsahující přechodníkové konstrukce 

s podměty s různými sémantickými rolemi. Např. Petr psal dopis sleduje jedním 

očkem Pavla. (Petr – agens; prázdný podmět – agens) X Petr psal dopis jsa 

sledován Marií. (Petr – agens; prázdný podmět – patiens) X Kmet byl nesen na smrt 

sleduje jedním očkem Pavla. (kmet – patiens; prázdná podmět – agens) X Kmet byl 

nesen na smrt jsa sledován jedním očkem Marií. (kmet – patiens, prázdný podmět – 

patiens)   

Přechodníky aktivní se nemohou tvořit od sloves bezpodmětých, přechodníky 

pasivní ani od sloves tvořících tzv. neosobní pasivum (jsa nadržováno /někým/ 

Petrovi).  

Z funkčního hlediska se přechodníky považují za prostředek hierarchizace dějů – 

autor hodnotí výrok vyjadřovaný přechodníkem jako méně důležitý. Z hlediska 

větného členění se přechodníky tradičně pokládají za doplněk. Považují se za 

polovětné konstrukce. [ESČ, s. 352 – 353] 

 

Encyklopedický slovník češtiny uvádí termín přechodníkové konstrukce absolutní – 

jsou to takové přechodníkové konstrukce, pro něž podmínka stejnopodmětovosti 

neplatí. Tyto ustrnují a užívá se jen jeden jejich tvar, tím se oslabuje jejich slovesná 



 

 

povaha a často přecházejí k jiným slovním druhům (příslovce – leže, sedě; předložky 

– vyjma, nemluvě, počínaje). [ESČ, s. 353] 

 

K vývoji přechodníku Encyklopedický slovník češtiny uvádí, že se přechodníky 

vyvinuly do praslovanštiny z nominální věty, nominálního přísudku. Ve 

staroslovanštině a ještě i ve staročeštině si zachovávaly kongruenční kategorie pádu 

(nominativ), čísla a rodu. V syntaxi zachovávaly některé archetypální konstrukce – 

například spojení se slovesnou větou pomocí spojek i a a. Spolu s tendencí 

k adverbializaci kongruentních tvarů v doplňku začaly i tvary přechodníků v 16. 

století ustrnovat v jediném tvaru – tento vývoj byl dovršen ve všech současných 

slovanských jazycích s výjimkou nové češtiny. Ve staré češtině byly běžné 

přechodníkové konstrukce nestejnopodmětové, ty ustoupily v době humanistické 

(neměly paralelu v latině). Kongruence přechodníků se začala porušovat (v nižším 

stylu) v 15. století, ale závazná byla až do 17. století. Přechodníkové konstrukce 

stejnopodmětové navrátil do českého jazyka Dobrovský, kodifikoval je podle úzu 

Bible kralické a tato kodifikace platí i v nové češtině. Z toho plyne, že gramatika 

přechodníků tedy není pevnou součástí jazykové kompetence rodilého mluvčího, a 

Čech se ji tedy musí učit. [ESČ, s. 353]  

 

 

2.2. Příruční mluvnice češtiny 

 

Příruční mluvnice češtiny uvádí stejně jako ESČ přechodníky mezi tvary slovesnými 

neurčitými.  

Přechodník vyjadřuje z gramatických významů slovesných číslo, čas, rod a vid, ze 

jmenných gramatických významů rod – jak správně uvádí ESČ, toto platí pouze v 

singuláru.  

 

Příruční mluvnice češtiny rozlišuje přechodník přítomný a přechodník minulý.  

Uvádí, že přechodník přítomný se tvoří od kmene přítomného nedokonavých sloves 

čtyřmi řadami morfů: 

1) -a, -ouc, - ouce pro slovesa typu nese, bere, tiskne, mine, tne (ESČ je definuje 

jako slovesa, jejichž přítomný kmen 3. os. pl. ind. končí na –ou po neměkké 

souhlásce); 

2) -e/ě, -íc, -íce pro slovesa typu maže, kryje, kupuje, trpí, prosí (ESČ je definuje 

jako slovesa, jejichž 3. os. pl. ind. končí na -ou/í po měkké souhlásce); 



 

 

3) -eje, -ejíc, -ejíce pro slovesa typu sází; 

4) -aje, -ajíc, -ajíce pro slovesa typu volá. 

[PMČ, s. 336] 

 

ESČ neuvádí třetí a čtvrtou řadu. Nevyděluje totiž přípony na základě příslušnosti 

sloves ke třídám a vzorům, ale na základě zakončení přítomného kmene.  

 

Přechodník minulý se dle Příruční mluvnice češtiny tvoří od minulého kmene sloves 

dokonavých dvěma řadami morfů, jež jsou definovány téměř stejně jako v ESČ. 

Definice není v tomto bodě jednotná, v prvním případě dělí Příruční mluvnice češtiny 

podle typů sloves, v druhém případě dělí podle zakončení kmene. Výhodnější by zde 

asi bylo třídit slovesa dle tříd a vzorů a zachovat tak jednotnost definice a přístupu. 

V souladu s ESČ Příruční mluvnice češtiny také uvádí přechodníky přítomné, 

vyjadřující současnost a tvořící se od sloves nedokonavých, přechodníky minulé, 

vyjadřující předčasnost a tvořící se od sloves dokonavých, a zmiňuje i přechodníky 

pro předčasnost v budoucnosti – přechodník přítomný tvořený od slovesa 

dokonavého, přestože u definice přechodníku přítomného zmiňuje pouze tvoření od 

nedokonavých sloves. 

Stejně jako ESČ i Příruční mluvnice češtiny hovoří o ustrnulých formách 

přechodníků, které přecházejí k příslovcím a předložkám. [PMČ, s. 336 – 337] 

 

Podle Příruční mluvnice češtiny se přechodníkovou konstrukcí vyjadřuje doplněk 

(vyjadřuje průvodní okolnost), ale pouze tehdy, jsou-li podmět hlavního děje a 

podmět průvodního děje (přechodníku) totožné. Ale protože přechodníky nevyjadřují 

osobu, stejné podměty poznáme podle toho, že se tvar přechodníku shoduje 

s podmětovým substantivem v čísle a ve jmenném rodě. To částečně koresponduje 

s definicí přechodníkových konstrukcí stejnopodmětových v ESČ, Příruční mluvnice 

češtiny ovšem pomíjí případy přechodníkové konstrukce s podměty s různými 

sémantickými rolemi. [PMČ, s. 447 – 448] 

 

Příruční mluvnice češtiny mluví o tom, že přechodníky z funkčního hlediska mají 

význam zejména ten, že slouží ke kondenzaci obsahu výpovědi - mnohá syntaktická 

schémata vstupují do konkurenčního vztahu s přechodníkovou konstrukcí, to souvisí 

s doplňkovou syntaktickou funkcí a s jejich schopností vřazovat do obecného 

okolnostního vztahu vztahy specifičtější.  

Přechodníkové konstrukce implikují zejména časové vztahy (Karla, umývajíc nádobí, 

dbala, aby% X Karla tehdy, když umývala nádobí, dbala, aby% )  - při dekondenzaci 



 

 

se tyto vztahy vyjadřují příslušnými spojovacími prostředky, ale mohou vyjadřovat 

například i vztah příčinný, způsobový, přípustkový – při dekondenzaci opatříme 

vzniklé vedlejší věty příslušnými spojkami. [PMČ, s. 754 – 755]  

 

Vysvětlení stylistické funkce přechodníků je v Příruční mluvnici češtiny rozhodně 

věnován větší prostor než v ESČ, ve kterém se zmiňuje pouze to, že přechodníky 

slouží k hierarchizaci dějů.  

 

 

2.3. Čeština - řeč a jazyk  

 

Čestina - řeč a jazyk vysvětluje přechodníky v části zabývající se časováním sloves. 

Co do systému slovesných tvarů je řadí k slovesným tvarům jednoduchým.  

Přechodníky vyjadřují vid, rod, čas a jmenné kategorie substantiva, s nímž se 

shodují. Oproti PMČ Čeština – řeč a jazyk pojímá číslo jako jmennou kategorii a 

slovesnou kategorii čísla u přechodníků nedefinuje.  

Čeština – řeč a jazyk dělí přechodníky na přechodník přítomný (přechodník pro 

současnost) a přechodník minulý (přechodník pro předčasnost). Dělení je v podstatě 

totožné s PMČ.  

Přechodník přítomný (pro současnost) se tvoří od přítomného kmene obvykle sloves 

nedokonavých, od podoby 3. os. pl. ind. V jednotném čísle se tvoří příponou -a nebo 

-ě(e) pro jmenný rod mužský a příponou -ouc nebo -íc pro jmenný rod ženský a 

střední. V množném čísle se k přechodníkové příponě -ouc, -íc přidává koncovka -e.    

Morfy -e, -íc, -íce se připojují ke slovesům s kmenem zakončeným na měkkou 

souhlásku a s přítomným kmenem na -(u)je, -í, -á. Tato definice, ač o dost méně 

srozumitelná, by v podstatě odpovídala definici ESČ. Čeština – řeč a jazyk dále 

uvádí, v souladu s PMČ, slovesa s dvojí podobou kmene ve 3. os. pl. ind. (kvílí i 

kvílejí), která mají dvojí podobu i v přechodníku (kvíle i kvíleje), a slovesa s dvojími 

tvary (kopou, kopají), která tvoří přechodník přítomný kopaje, kopajíc, kopajíce. 

Přechodník minulý (pro předčasnost) se tvoří od kmene minulého obvykle sloves 

dokonavých příponami -v/-0 pro mužský rod a příponami -vš-/-š- pro ženský a 

střední rod. K přechodníkové příponě se pak pro ženský a střední rod připojuje 

koncovka -i a pro číslo množné pak koncovka -e. Přípona -v- náleží ke slovesům, 

jejichž minulý kmen končí na samohlásku, prázdná přípona náleží slovesům, jejichž 

minulý kmen končí na souhlásku. [ČŘJ, s. 223 – 224]  

 



 

 

Čeština – řeč a jazyk také zmiňuje tzv. přechodník předbudoucí, který vyjadřuje 

předčasnost v budoucnosti tvarem přechodníku přítomného u sloves dokonavých, 

stejně jako PMČ a ESČ.  

Čeština – řeč a jazyk pomíjí syntaktické a stylistické hledisko přechodníků. 

 

 

2.4. Příspěvky k české morfologii  

 

Příspěvky k české morfologii pojednávají o přechodnících také v části věnované 

konjugačním kategoriím, u vysvětlení relativních časů. Pojetí přechodníků je u 

Komárka tedy trochu jiné, dalo by se říct od významu k formě.  

Přechodník Komárek definuje jako jediné morfologické vyjádření předčasnosti a 

současnosti. Přechodníky jsou okolnostní výrazy vyjadřující nevětný predikát 

začleněné propozice.  

Při vyjadřování relativních časů má velmi důležitou roli vid – Komárek tvrdí, že díky 

závislosti přechodníků na vidu (současnost pouze slovesa nedokonavá, předčasnost 

pouze slovesa dokonavá, jak už vyplynulo z definic ESČ a PMČ) je tvarový rozdíl 

mezi přechodníkem pro předčasnost a přechodníkem pro současnost vlastně 

nadbytečný, stejně tak rozdíl mezi přechodníkem pro předčasnost v minulosti a 

přechodníkem pro předčasnost v budoucnosti nemá význam relativně časový.  

Komárek tvrdí, že vid přechodníku je vždy totožný s videm verba finita, které bylo 

původně ve větě, z níž se stala přechodníkové konstrukce. A to i v případě, kdy 

přechodník dokonavého slovesa vyjadřuje předčasnost v kontextu prézentu 

historického: Až matka umyje nádobí, začne vařit = Umyjíc nádobí%  

[Příspěvky k české morfologii, s. 121 – 122] 

 

Užití přechodníku přítomného u sloves dokonavých je zmíněno i v ESČ, PMČ, ČŘJ a 

Internetové jazykové příručce. Nicméně u těchto je jeho funkce popsána jako 

vyjádření předčasnosti v budoucnosti. U Komárka je pojetí trochu jiné – tvrdí vlastně, 

že přítomný přechodník perfektivního slovesa aktualizuje děje minulé do přítomnosti.  

 

Morfy přechodníků, které Komárek vyděluje na základě srovnání jejich tvarů, tedy 

morfy -ouc-, -íc- a -š-, -vš-, samy o sobě nesou pouze informaci o tom, že tvar 

přechodníku není například singulár maskulina, ale rod a číslo jsou skutečně 

vyjádřeny až koncovým morfémem. Komárek tedy segmentuje tvary přechodníků 

zhruba takto:  

 



 

 

například typ přivést:  

přived (báze) - 0 (kmenotvorná přípona) - 0 (přechodníkový morfém) - 0 (morfém rodu a čísla)  - mas. 

přived            - 0                                       - š    - i                                - fem., ne.  

přived            - 0                                       - š    - e                                      - pl. 

 

Analogicky pak segmentuje přechodník přítomný.  

Na základě toho pak Komárek formuluje dvojici paralelních morfémů pro přechodník 

přítomný (1. -ouc-, -a-; 2. -íc-, -e-)  a dvojici morfémů pro přechodník minulý (1. po 

vokálu -vš-, -v-; 2. po konsonantu -š-, -0-). Pro oba typy přechodníků je morfém rodu 

a čísla reprezentován morfy -0 pro maskulinum, -i a -0 pro femininum a neutrum, -e 

pro plurál. [Příspěvky k české morfologii, s. 141 – 143]   

 

U Komárka následuje definice přechodníků až po vymezení relativních časů, protože 

Komárkovo pojetí přechodníků je odvislé od jejich pochopení.  

 

 

2.5. Neurčité tvary českého slovesa 

 

V Češtině –  univerzáliích a specificích, čtvrtém sborníku konference v Brně, lze najít 

odbornou studii německého filologa Norberta Nüblera Neurčité tvary českého 

slovesa.  

Nübler řadí přechodníky klasicky k neurčitým tvarům slovesa. Hovoří o 

subparadigmatu (v rámci paradigmatu sloves) neurčitých slovesných tvarů, kam 

počítá infinitiv, příčestí, přechodník, supinum a není si jistý, zda sem řadit dějové 

substantivum, jemuž se ale ve studii nadále nijak nevěnuje. Nübler vidí rozsah 

subparadigmatu neurčitých slovesných tvarů jako nejasný. [Neurčité tvary českého 

slovesa, s. 277] 

 

Subparadigma neurčitých slovesných tvarů Nübler dále dělí na sub-subparadigmata, 

jako je například sub-subparadigma infinitivu (v tomto paradigmatu u pasiva autor 

zcela pomíjí kategorii jmenného rodu a čísla), sub-subparadigma příčestí nebo sub-

subparadigma deverbativních adjektiv (v paradigmatu těchto adjektiv jsou například 

zcela opomenuty pády). [Neurčité tvary českého slovesa, s. 278 – 282] 

 

Základem Nüblerovy definice přechodníků je to, že konstatuje pouze přechodník 

dokonavý a přechodník nedokonavý a tyto chápe jako dvě formy jednoho lexému. 

Autor neregistruje existenci přechodníku přítomného tvořeného ze sloves 



 

 

dokonavých. K přechodníku přítomnému a přechodníku minulému pak do 

paradigmatu řadí ještě opisné tvary pasiva. Přechodníkové paradigma dle Nüblera 

pak vypadá zhruba takto: 

    
    Rod činný    Rod trpný 

Nedokonavý vid  píše/ -íc/ /-íce    jsa psán/ -a/ -o 

jsouc psán/ -a/ -o 

          jsouce psáni/ -y/ -a 

 

Dokonavý vid   naspav/ -vši/ -vše    byv napsán/ -a/ -o 

         byvši napsán/ -a/ -o 

          byvše napsán/ -y/ -a. 

[Neurčité tvary českého slovesa, s. 279] 

 

Nejzávažnějším nedostatkem je, že většina tvarů (jsa psán/a/o, jsouc psán/a/o, byv 

napsán/a/o, byvši napsán/a/o) přechodníků trpného rodu, které zde Nübler 

konstatuje, ve spisovné češtině neexistuje. Jejich užití naprosto odporuje faktu, že 

v samotném tvaru pomocného slovesa, v tomto případě v přechodníkovém tvaru, je 

již obsažena informace o jmenném rodě, a ten je tedy dále nemodifikovatelný 

sufixem slovesa významového.  U přechodníků, které zde Nübler uvádí, se 

vzájemně vylučují jmenné rody a jejich vymezení je přinejmenším pošetilé. 

Pro spisovnou češtinu akceptovatelné, ve spisovné češtině existující paradigma by 

vypadalo asi takto: 

 

    Rod činný    Rod trpný 

Nedokonavý vid sg. píše     jsa psán 

    píšíc     jsouc psána /-o 

    

pl. píšíce     jsouce psáni /-y /-a 

 

Dokonavý vid  sg. napsav     byv napsán 

    napsavši    byvši napsána /-o 

    

pl. napsavše    byvše napsáni/ -y/ -a. 

 

 

Další zvláštností tabulky tohoto paradigmatu je absence kategorie času, kterou si, 

jak se zdá, autor do jisté míry zaměnil s kategorií vidu.  

 



 

 

 

Nübler se ve studii dále zamýšlí nad funkcí přechodníků. Konstatuje, že přechodník 

se se subjektem shoduje ve jmenném rodě. Dle Nübera plní přechodníky sémanticky 

funkci vedlejší věty časové, což je opět informace neúplná, protože přechodníky 

rozhodně neplní funkci pouze věty příslovečné časové, ale mohou nabývat významu 

například vedlejší věty způsobové nebo přípustkové a dalších. 

V závěru přechodníkového expozé autor zhodnotí přechodníky jako prostředky, 

které, ač zajímavé, jsou dnes již knižní až archaické, a není tedy nutné se jimi dále 

zabývat. [Neurčité tvary českého slovesa, s. 279] 

 

 

2.6. Nauka o českém jazyku 

 

Šmilauer řadí přechodníky spolu s příčestím činným a trpným pod participia. 

Participia spolu s podstatnými jmény slovesnými a infinitivy náleží mezi neurčité 

tvary slovesné. [Nauka o českém jazyku, s. 203] 

 

V části věnované přehledu tvarů vyděluje Šmilauer přechodník minulý a přítomný, 

tyto v pasivní a aktivní podobě. Autor předkládá paradigma téměř totožné s tím, 

které bylo vykonstruováno zde v předchozí části. 

 

Přechodník přítomný se tvoří z kmene přítomného ve třech tvarech. Přechodník 

přítomný se dělí na dva typy: 

1) tvořený sufixy -a, -ouc, - ouce; 

2) tvořený sufixy -e, - íc, -íce. 

Podle prvního typu se tvoří přechodníky sloves náležejících k první třídě (nese, bere, 

peče, tře) a druhé třídě (tiskne, mine, začne).  

Podle druhého typu se tvoří přechodníky sloves náležejících k první třídě (maže), 

ke třetí třídě, ke čtvrté a páté třídě. [Nauka o českém jazyku, s. 207] 

 

Podobně řeší tvorbu přechodníků PMČ. PMČ ovšem dělí na čtyři typy řad sufixů a 

její koncepce je nejednotná. Z prvního typu přechodníků podle Šmilauera PMČ 

vyjímá slovesa dle vzoru peče, tře. Z druhého typu podle Šmilauera vyjímá PMČ 

slovesa dle vzoru sází a dělá a pro tyto zavadí jejich vlastní řady morfů.    

 

Přechodník minulý se tvoří z minulého kmene dokonavých sloves sufixy -v pro 

singulár maskulina, -vši pro singulár feminina a neutra, -vše pro plurál. Šmilauer zde 



 

 

uvádí jen jednu řadu morfů pro tvoření přechodníku minulého. Šmilauer zmiňuje i 

přechodník minulý tvořený od dokonavých sloves první třídy vzoru nese, peče, ten 

ale považuje za zastaralý. [Nauka o českém jazyku, s. 207]   

 

Šmilauer v souvislosti s tvary přechodníků hovoří o pádech, přičemž dle jeho 

koncepce jsou tři tvary (tvar singuláru maskulina, tvar singuláru neutra a feminina, 

plurálový tvar) přechodníku nominativem a jiné pády se nahrazují deverbativními 

adjektivy, dle Šmilauera adjektivy tvořenými z přechodníků. Takže věta Viděl ji 

smějíc se má přechodník ve tvaru nominativním. A k ní staví Šmilauer větu Viděl ji 

smějící se s adjektivem v akuzativu. [Nauka o českém jazyku, s. 207] 

 

Ze syntaktického hlediska hodnotí Nauka o českém jazyku shodné přechodníky jako 

doplňky, a to protože se vztahují jednak ke slovesu a jednak k subjektu. [Nauka o 

českém jazyku, s. 288] 

 

Co do významu přechodníků Šmilauer uvádí přechodník přítomný sloves 

nedokonavých (v souladu s ním jej uvádí i PMČ, ČŘJ a ESČ), který slouží 

k vyjádření současnosti dvou dějů (dle Šmilaura převážně v jazyce psaném), dále 

přechodník minulý sloves dokonavých, který slouží k vyjádření předčasnosti 

minulého děje, a přechodník přítomný sloves dokonavých pro vyjádření předčasnosti 

budoucího děje, který se objevuje v textech ojediněle, a to v textech básnických a 

právnických. Šmilauer považuje přechodník za prostředek důležitý pro stylistiku.  

O přechodníkové konstrukci polovětné hovoříme, protože přechodník má velkou 

dávku slovesnosti a jeho tvary nabývají na samostatnosti, přesto je přechodník 

větným členem a není větou.  

Šmilauer také upozorňuje na možnost přechodníkové elipsy. To dokumentuje na 

příkladě věty Seděl u stolu, hlavu skloněnou k prsům, kde hlavu skloněnou považuje 

za přechodníkovou konstrukci s elipsou přechodníku maje. [Nauka o českém jazyku, 

s. 289] 

 

V části věnované frekvenci tvarů uvádí Šmilauer frekvenci přechodníků takto:  

přechodník přítomný – 0, 73%; 

přechodník minulý – 0, 16%. Jde o údaj z roku 1972. [Nauka o českém jazyku, s. 

289] 

 

 

2.7. Mluvnice češtiny 2 



 

 

 

Mluvnice češtiny 2 hodnotí přechodníky jako prostředky, které nesou slovesné 

významy, jež autor textu hodnotí jako méně důležité, jsou prostředkem hierarchizace 

dějů a kondenzace. Vyjma přechodníků ustrnulých se jich užívá v konstrukcích 

stejnopodmětových. [MČ, s. 153] 

 

Stejné hodnocení je možné najít i v ESČ. 

 

Přechodník má slovesnou bázi s funkčním příznakem okolnosti, tedy V ͨ . Vzhledem 

k tomu, že přechodníky jsou začleněné propozice, můžeme je vykládat jako 

transpozici V ͮ , se sekundární funkcí V ͨ . Přechodníky jsou tvary slovesné, mají ale 

některé rysy adjektiv – vyjadřují číslo a v singuláru jmenný rod.  

Slovesný charakter přechodníků je dán několika skutečnostmi: „%(1) pravidelností 

jejich tvoření (slovesnou paradigmatičností), (2) lexématickou (lexikálněsémantickou) 

totožností s finitivními slovesnými tvary, (3) totožností valenčního potenciálu 

s finitivními tvary (s tím rozdílem, že levá valence je zablokována požadavkem 

stejnopodmětosti), (4) kategorií vidu v plném rozsahu, (5) kategorií slovesného rodu 

- s tím rozdílem, že nemá formu reflexívní, (6) kategorií času – s omezením na čas 

relativní, a to současnost a předčasnost (přičemž tento čas vyjadřují zároveň videm 

a tvarem), (7) zachováním zvratného elementu u reflexívních sloves.“ [MČ, s. 153] 

 

Mluvnice češtiny 2 rozlišuje přechodník přítomný (pro současnost, pro nedokonavá 

slovesa) a přechodník minulý (pro předčasnost, pro dokonavá slovesa). 

Přítomný tvar přechodníku u sloves dokonavých, tzv. přechodník budoucí, je 

zastaralý. Užíval se k vyjádření předčasného děje budoucího nebo časově 

nezařazeného. 

Minulý tvar přechodníku sloves nedokonavých se zachoval jen u slovesa být.  

Přechodník přítomný vyjadřuje děj současný s verbem finitem, a to v kterémkoli 

časovém stupni. Přechodník přítomný je na ústupu a je to prostředek knižní, přičemž 

v míře knižnosti se liší jednotlivé konjugační typy. Velmi zastaralé jsou přechodníky 

přítomné od sloves typu tře  a peče a také jednoslabičné přechodníky 

v singulárovém tvaru. Přechodníků se využívá zejména v literárních textech 

k hierarchizaci děje. Někdy se využívá záměrně jejich knižnosti. 

Přechodník minulý vyjadřuje děj předčasný před verbem finitem v kterémkoli 

časovém stupni. Opět jde o prostředek ustupující a knižní. Užívání se omezuje na 

literaturu odbornou a uměleckou. [MČ, s. 154] 

 



 

 

Mluvnice češtiny 2 zmiňuje i participiální konstrukce s přechodníkem. Jde o formu 

s funkčním příznakem okolnosti, která nevyjadřuje žádný sémantický vztah. Ten 

vyplývá až z lexikálního obsazení. [MČ, s. 153] 

Jde o složený tvar, ve kterém je použito přechodníkové podoby slovesa být (jsa, byv) 

a participia pasivního. Je-li užito pasíva nedokonavého, má konstrukce význam 

dějový. Je-li užito participia dokonavého, má konstrukce význam procesuální, nebo 

statický. Při procesuálním významu vyjadřuje konstrukce s přechodníkem jsa  děj 

současný a konstrukce s přechodníkem byv děj předčasný. Při vyjadřování 

statického významu se jedná o výsledek předcházejícího děje. V případě, že 

výsledný stav stále trvá, jsou obě konstrukce synonymní. Tyto konstrukce jsou knižní 

a jsou vytlačovány participii pasivními, jelikož s nimi mají shodný význam. [MČ, s. 

155] 

 

Pokud je u přechodníku vyjádřeno číslo anebo jmenný rod, je vždy shodné s těmito 

gramatickými kategoriemi podmětu. Mluvnice češtiny 2 poněkud zbytečně uvádí, že 

toto pravidlo by se vztahovalo i na osobu, vyjadřoval-li by ji přechodník.  

Ostatní kategorie přechodníku jsou nezávislé na kategoriích, jež vyjadřuje verbum 

finitum. To ovšem neplatí doslovně. Například slovesný rod do jisté míry ovlivňuje 

užívání přechodníku, hlavně z hlediska stylistiky – není vhodné užít přechodníku, 

když je verbum finitum v pasivu vyjádřeném participiální konstrukcí. Nezávislost 

kategorií platí zcela u vidu a času. K nezávislosti kategorií přechodníku na čase je 

třeba poznamenat, že přechodník minulý vyjadřuje předčasnost sice obvykle, ale ne 

vždy – nevyjadřuje předčasnost, je-li verbum fintum v čase budoucím.  

Přechodník nevyjadřuje způsob, ale způsob verba finita většinou přechází i na 

přechodník.  [MČ, s. 155] 

 

Při změně verba finita v přechodník se vždy zachová kategorie čísla, kategorie 

jmenného rodu, ve většině případů kategorie vidu a slovesného rodu. Ovšem 

kategorie času se mění z toho důvodu, že přechodník vyjadřuje relativní čas, kdežto 

verbum finitum jej vyjadřuje málokdy, spíše jej nevyjadřuje. [MČ, s. 156] 

 

Mluvnice češtiny 2 věnuje pozornost i přechodníkům ustrnulým, jejichž užívání není 

omezeno požadavkem stejnopodmětosti. Ač je jejich verbální charakter již omezen, 

je zpravidla možné je nahradit verbem finitem. Mluvnice češtiny 2 dělí ustrnulé 

přechodníky takto: 

1) ustrnulé přechodníky autosémantické – vznikly transpozicí v C ͨ  a ztratily 

schopnost být rozvíjeny; 



 

 

2) ustrnulé přechodníky se silně oslabeným lexikálním významem, 

synsynsagmatické – vznikly transpozicí v C ͨ , která byla překryta transpozicí 

v předložku nebo spojku; tyto ustrnulé přechodníky nemohou existovat bez 

rozvíjejících výrazů. 

Ustrnulých přechodníků se užívá v mluvených projevech. Nejvíce v textech 

odborných a administrativních. [MČ, s. 156] 

 

Mluvnice češtiny 2 hovoří o přechodnících také v části věnované systému 

slovesných tvarů, pododdíl Syntetické tvary a paradigmata. Přechodníky náleží mezi 

jmenné tvary slovesné. Jak už bylo řečeno - vyjadřují vid, slovesný rod, relativní čas 

a kategorie jmenné (číslo a v singuláru jmenný rod). [MČ, s. 421] 

 

Mluvnice češtiny 2 u přechodníku přítomného (přechodníku pro současnost) 

vymezuje dvě řady sufixů, které se připojují ke kmeni 3. osoby plurálu indikativu 

prézentu, a tvoří tak tvary aktivního přechodníku přítomného. [MČ, s. 421] 

Jsou to tyto dvě řady:  

1) -a, -ouc, -ouce; 

2) -ě(e), -íc, -íce.  

 

Definice toho, jak se řady morfů připojují ke kmenům sloves, v ESČ a v ČŘJ 

odpovídají téměř přesně definici v Mluvnici češtiny 2.  

 

Mluvnice češtiny 2 zmiňuje dále slovesa s dvojí podobou kmene v 3. osobě plurálu 

indikativu prézentu, která mají tuto dvojí podobu obvykle i v přechodníku – např. 

mize i mizeje. 

Mluvnice češtiny 2 se poměrně podrobně věnuje přechodníkovým příponám. Obě 

přípony pro singulár maskulina jsou nositeli významu přechodníku, nositeli 

gramatických významů, jde o přípony koncové. Na rozdíl od nich přípony pro 

singulár feminina a neutra a přípony pro plurál koncové nejsou, protože kromě 

přechodníkových významů nesou v sobě pouze informaci, že daný přechodník není 

singulár maskulina. Význam feminina a neutra singuláru vyjadřuje pak koncovka 

nulová a význam plurálu koncovka -e.  Přesněji tedy vypadají tyto dvě řady 

přechodníkových morfémů dle Mluvnice češtiny 2 takto: 

1) -a, -ouc-Ø, -ouc-e; 

2) -ě(e), -íc-Ø, -íc-e.  [MČ, s. 422] 

 

Toto pojetí žádná jiná teoretická koncepce zde použitá doposud neuváděla. 



 

 

 

Přechodník minulý se dle Mluvnice češtiny 2 tvoří od infinitivního kmene převážně 

dokonavých sloves, a to nekoncovými sufixy -v-(Ø) pro maskulinum a nekoncovými 

sufixy -vš-(š) pro femininum a celý plurál. [MČ, s. 422] 

 

Stejný princip je opět užit i v ESČ, ČŘJ a v PMČ. Na rozdíl od nich ale Mluvnice 

češtiny definuje u přechodníku minulého (stejně jako u přechodníku přítomného) 

sufixy koncové. Dva soubory morfů tedy vypadají (analogicky k přechodníku 

přítomnému) takto: 

1) -v-Ø, -vš-i, -vš-e; 

2) -Ø-Ø, -š-i, -š-e. 

 

Mluvnice češtiny 2 se také věnuje tématu slovesných adjektiv tvořených 

z přechodníků. Ta vznikají tak, že se k přítomné přechodníkové příponě -ouc (íc) 

připojí formanty dlouhých tvarů měkkých adjektiv. Tvoří se hlavně z nedokonavých 

sloves, a tím pádem označují činnost, jež právě probíhá nebo je trvalá. U těchto 

adjektiv lze určit vid i slovesnou vazbu. Z přechodníků minulých se analogicky tvoří 

adjektivum připojením koncovky k příponě -vš(š). Tato se tvoří hlavně od sloves 

dokonavých. [MČ, s. 423] 

 

 

2.8. Jazyková poradna – Dotaz týdne 

 

V osmnáctém týdnu v roce 2007 byl v rubrice Dotaz týdne na stránkách Jazykové 

poradny položen tento dotaz: „Kolega tvrdí, že stále ještě existuje, kromě 

přechodníku přítomného resp. minulého odvozovaného ze slovesa nedokonavého 

resp. dokonavého ještě přechodník tzv. budoucí, který má tvar přechodníku 

přítomného odvozeného od slovesa dokonavého. O existenci takového tvaru tuším 

(stejně jakožto o přechodníku tvarem minulém odvozovaném od slovesa 

nedokonavého), ale měl jsem za to, že se jedná o velmi silné archaismy, které 

dnešní kodifikace (natožpak norma) již nepovažuje za gramaticky správné. Český 

národní korpus (jak SYN2000, tak SYN2005) na toto téma mlčí (resp. po zadání 

dotazu na přechodník přítomný slovesa dokonavého nic nenajde), akorát v Diakorpu 

se mi povedlo nalézt pár příkladů dotazem na konkrétní tvary (z nichž jeden byl ještě 

podle anotace použit špatně), vesměs ze 14.–16. století. Kolega argumentuje 

příklady z jazyka právního, vědeckého a církevního (který považuji v zásadě za 

irelevantní). %“ [Jazyková poradna] 



 

 

 

Dotazujícímu bylo odpovězeno, že dle názoru Jazykové poradny existují čtyři možné 

typy přechodníků, a to: 

1) přechodník přítomný nedokonavý, který vyjadřuje současnost dvou dějů – 

Pokuřujíc píše dopis; 

2) přechodník přítomný dokonavý, který vyjadřuje předčasnost v budoucnosti nebo 

předčasnost v časově nezařazeném ději – Dokouříc cigaretu, půjde otevřít okno; 

3) přechodník minulý dokonavý, který vyjadřuje předčasnost v minulosti – 

Dokouřivši cigaretu, šla otevřít okno; 

4) přechodník minulý nedokonavý, který vyjadřuje současnost v minulosti – 

Pokuřovavší cigaretu, psala dopis. 

 

Dále Jazyková poradna informuje, že naše příručky některé tyto typy opomíjejí a 

uvádějí převážně jen známé dvě možnosti (přechodník přítomný nedokonavý a 

přechodník minulý dokonavý). Zbylé dva typy se vyskytují velice řídce. Jazyková 

poradna si klade otázku, není-li toto náhodou způsobeno právě násilným tlakem 

kodifikace, protože některé příručky nejen že je nereflektují, ale označují je i za 

chybné. [Jazyková poradna] 

 

Odpověď odborníků z jazykové poradny je zajímavá hned z několika důvodů.  

Prvním z nich je ono jednoznačné tvrzení, že existují čtyři typy přechodníků (tedy 

všechny možné teoreticky existující kombinace přítomného tvaru přechodníku, 

minulého tvaru přechodníku s dokonavým a nedokonavým slovesem).  Skoro to 

vypadá, jako by se autoři snažili zaplnit veškeré možné pozice, jež se pro tvary 

přechodníků teoreticky otevírají, aniž by dále nějak uvažovali nad smyslem tohoto 

počínání. Například v současné češtině neexistuje opodstatnění pro přechodník 

minulý nedokonavý (kromě slovesa být). Vyjádřit děje minulé současné může 

přechodník přítomný a také to dělá – Pokuřujíc cigaretu psala dopis.    

 

Dále z odpovědi jazykové poradny vyplývá, že všechny tyto typy v češtině žijí a mají 

své opodstatnění a veškeré teoretické koncepce, jež přechodníky popisují, záměrně 

ignorují přechodníky přítomné dokonavé a přechodníky minulé nedokonavé, nebo je 

dokonce označují za chybné. To není pravda. Většina teoretických koncepcí 

reflektuje přechodník přítomný dokonavý (Nauka o českém jazyku, MČ 2, Příspěvky 

k české morfologii, ČŘJ, PMČ, ESČ) a nikterak jej neoznačuje jako chybný. A 

například ESČ nebo Nauka o českém jazyku zmiňují i přechodník minulý 

nedokonavý, který se používal v obrození pro vyjádření minulých dějů.      



 

 

 

V neposlední řadě teze o tom, že výše zmíněné příručky tlačí na uživatele spisovné 

češtiny v tom smyslu, že tito (pod vlivem nesprávného popisu) pak užívají ve svých 

projevech pouze přechodníku přítomného nedokonavého a přechodníku minulého 

dokonavého, je nesmyslná. Protože i kdyby tyto příručky měly nějaký vliv na užívání 

přechodníků mluvčími spisovné češtiny, tak z výše popsaného vyplývá, že příručky 

tyto dva zbylé přechodníkové typy naprosto neignorují.  

 

A také sama v odpovědi použitá věta: „%(většina příruček užití těchto typů nejen 

nereflektuje, ale i označuje za chybné)%“ [Jazyková poradna] je nelogická. Jestliže 

příručka něco nereflektuje, není možné, aby to zároveň označovala jako chybu. 

 

Nakonec je nesystematické to, že si autoři neujasnili, zda budou ve svých příkladech 

užívat přechodníku rozvitého, nebo přechodníku nerozvitého, což nakonec dopadlo 

tak, že v prvním příkladě figuruje přechodník nerozvitý (pokuřujíc) a ve zbylých třech 

přechodník rozvitý (dokouříc cigaretu, dokouřivši cigaretu, pokouřovavší cigaretu). 

Tato nejednotnost taktéž nevyznívá dobře.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Závěr – teoretický popis přechodníků 

 

První část práce se pokusila stručně a přehledně popsat a zároveň částečně 

porovnat jednotlivá teoretická pojetí přechodníků v češtině.  

Byly vymezeny některé nedostatky, nebo dokonce chyby některých teoretických 

popisů. To poslouží jako základ pro komparaci jednotlivých příruček a v nich užitých 

pojetí.  

 

První část práce vycházela z definice přechodníků v ESČ, protože je to jedna 

z nejpřehlednějších a nejúplnějších definic.  

ESČ konstatuje u popisu přechodníků vše podstatné a na jeho základě se dají dobře 

vymezit zbylé teoretické popisy.  

ESČ dělí přechodníky podle třech kritérií – podle zakončení kmene slovesa, z něhož 

jsou utvořeny, na přechodník přítomný a minulý (z tohoto kritéria vychází dělení 

přechodníků i v PMČ, ČŘJ, Nüblerovo dělení a z dřívějších popisů je možné ho 

nalézt u Šmilauera). Druhé kritérium dělí přechodníky na dokonavý a nedokonavý 

dle vidu slovesa, z něhož jsou utvořeny. Toto kritérium do jisté míry splývá s prvním 

v jedno, a je tedy zastoupeno ve výše zmíněných teoretických popisech. Třetí 

kritérium dělí přechodníky podle významu, tedy dle relativních časů. Podle 

relativních časů primárně dělí přechodníky Komárek v Příspěvcích k české 

morfologii. Z relativních časů pravděpodobně vychází i dělení, které použili jazykoví 

odborníci z Jazykové poradny v odpovědi na Dotaz týdne.  Všechna tato tři kritéria 

dělení kromě ESČ akcentuje i MČ 2, ovšem v ESČ se tak děje jednoznačněji.  

 

Z větněčlenského hlediska ESČ konstatuje přechodníky jako doplňky (v souladu 

s Naukou o českém jazyku), stejně tak i PMČ. V ČŘJ je syntaktické hledisko zcela 

pominuto, stejně jako stylistické.  Poměrně překvapivě větněčlenské hledisko není 

zmíněno v MČ 2.  

 

V ESČ jsou zmíněny přechodníkové konstrukce absolutní, tedy přechodníky 

ustrnulé, které přecházejí k příslovcím a předložkám. Ustrnulé přechodníky zmiňuje i 

PMČ. Největší prostor je jim ale věnován v MČ 2, která je dělí na autosémantické a 

synsémantické.  

 

V souvislosti s přechodníky, které nejsou omezeny kritériem stejnopodmětovosti, je 

podstatné vrátit se u jednotlivých popisů opět k syntaktickému hledisku. ESČ 

zmiňuje, že přechodníky si ponechávají valenci původního slovesa, tedy že i 



 

 

podmětová valence zůstává zachována, ovšem její realizace je neuskutečnitelná. 

Teoreticky tedy vzniká jakýsi prázdný subjekt. ESČ dále sděluje, že problém by mohl 

nastat ve chvílích, kdy bude přechodník polovětnou konstrukcí, nebo ve chvíli, kdy 

budou dány věty s přechodníky s různými sémantickými rolemi. Totožnou nebo 

podobnou problematiku reflektuje dále jen PMČ a MČ2. PMČ pouze konstatuje, že 

podmínka stejnopodmětovosti existuje, a sděluje, jak ji rozpoznat. Se spornými nebo 

domněle spornými případy se však její popis nezatěžuje. MČ 2 říká (dle ní pak 

i ESČ), že podmětová valence je zablokována. ESČ jako jediný zmiňuje možné 

problémy tohoto přístupu, jako jediný zmiňuje prázdný subjekt, jehož existence velmi 

usnadňuje pochopení syntaktické problematiky. Jediné, co by se ESČ dalo v tomto 

bodě vytknout, je konstatování, že přechodníkové konstrukce s různými 

sémantickými rolemi jsou nevhodné.  ESČ uvádí řadu příkladů, z nichž ani jeden 

nevhodný není, všechny jsou pro rodilého mluvčího významově zcela průhledné, a 

proto není důvod je označovat za nevhodné. Byly-li by tyto přechodníky jazykovým 

společenstvím považovány za nevhodné či sporné v chápání, zřejmě by proto nebyly 

užívány. Toto tvrzení může dobře ověřit Český národní korpus.   

 

Dalším bodem zmíněným v ESČ jsou aktivní a pasivní přechodníky. Ty jsou také 

reflektovány v Nüblerově studii, v Nauce o českém jazyku a v MČ 2. ESČ hovoří o 

tom, že přechodníky všeobecně se nemohou tvořit ze sloves bezpodmětých. 

Přechodníky pasivní se nemohou tvořit ještě od sloves tvořících neosobní pasivum 

(jsa/jsouc/jsouce nadržováno). ESČ čtenářům sděluje, že jsou-li užity takové 

přechodníky, vypovídá to o tom, že významově směřují jinam než ke světu 

aktuálnímu. Vcelku podrobně se přechodníky pasivními zaobírá Nübler ve své studii 

Neurčité tvary českého slovesa. Opisný tvar pasiva řadí do paradigmatu 

k přechodníku dokonavému i nedokonavému. Pomineme-li to, že Nübler uvádí také 

pasivní tvary zcela nesmyslné, je jeho počínání myšleno dobře, a kdyby takto zde 

naznačenou myšlenku dotáhl do korektního konce a do paradigmatu zařadil i pasivní 

tvary přechodníků typu jsa/jsouc/jsouce předvolán/a/o/i/y, tedy kombinace 

přechodníku přítomného a významového slovesa dokonavého, bylo by jeho 

paradigma naprosto přijatelné. Teoreticky se pak samozřejmě otevírá i pozice pro 

přechodníky s pomocným slovesem ve tvaru přechodníku minulého a významovým 

slovesem s videm nedokonavým, tedy přechodník typu byv/byvši/byvše psán/a/o/i/y. 

Šmilauer ve své Nauce o českém jazyku uvádí paradigma totožné s Nüblerovým 

(ovšem zbavené chyb). Tedy i u Šmilauera chybí tvary přechodníků typu jsa 

předvolán a byv psán.  



 

 

I MČ 2 zmiňuje pasivní přechodníkové tvary. Ze zde popsaného vyplývá, že MČ 2 

registruje minimálně tři různé participiální přechodníkové konstrukce, jejichž 

sémantika vyplývá až z lexikálního obsazení věty. Registruje jistě spojení jsa  

s participiem dokonavým (tato kombinace chybí u Šmilauera a u Nüblera), stejně tak 

spojení byv s participiem dokonavým.  Není ale zcela zřejmé, zda MČ 2 reflektuje i 

spojení byv s participiem nedokonavým. MČ 2 jako jediná uvádí významy 

jednotlivých konstrukcí.  

Zda v češtině žijí a mají opodstatnění a také to, v jakém významu jsou případně 

užívány – pasivní přechodník přítomný s významovým slovesem dokonavým a 

pasivní přechodník minulý s významovým slovesem nedokonavým, ukáže Český 

národní korpus.  

V ESČ jako jediném pramenu je zmíněn i vývoj přechodníků. 

 

U tvoření přechodníku přítomného hovoří PMČ jako jediná o čtyřech řadách morfů. 

K těmto řadám náleží přechodníky dle vzorů jejich fundujících sloves. Vzhledem 

k preciznímu dělení na jednotlivé vzory je zvláštní, že v této definici PMČ se někam 

ztratila slovesa dle vzorů peče a tře. Jak už bylo řečeno, je nesystematické dělit 

přechodník přítomný do jednotlivých řad morfů podle slovesných tříd a vzorů a 

přechodník minulý podle zakončení kmene. Podobně jako PMČ řeší rozdělení 

přechodníku přítomného i Nauka o českém jazyku, a vykazuje tedy podobnou 

nesystematičnost. 

V PMČ je věnován poměrně široký prostor funkčnímu hledisku přechodníků. O 

stylistické funkci přechodníků se zmiňuje i ESČ, nevěnuje jí ale tolik pozornosti jako 

PMČ. ESČ uvádí jen, že přechodníky slouží k hierarchizaci dějů. Nad funkčním 

hlediskem se zamýšlí ve své studii i Nübler, podle něhož přechodníky plní úlohy 

vedlejší věty časové. Jak vyplývá z PMČ je to informace značně neúplná. MČ 2 

uvádí, co se funkčního hlediska týká, podobné informace jako ESČ a PMČ. MČ 2 

také konstatuje, že přechodníků se někdy užívá pro jejich knižnost, a jako jediná 

publikace upozorňuje na to, že při dekondenzaci přechodníku dochází ke změně 

času.  

 

Komárkovy Příspěvky k české morfologii oproti ostatním použitým publikacím 

vyčnívají. Obecně lze říci, že Příspěvky k české morfologii nabízejí na přechodníky 

jiný úhel pohledu. Mají jasnou a logickou, ač složitou, vnitřní strukturu. Definice 

přechodníků zde následuje až po vymezení relativních časů, protože pochopení 

přechodníků je dané pochopením relativních časů. Jak už bylo řečeno, dělí Komárek 

přechodníky právě na základě relativních časů.   V Příspěvcích k české morfologii se 



 

 

Komárek dost precizně zaobírá videm a jeho vlivem na přechodník. Již bylo 

uvedeno, že Komárkova koncepce akcentuje existenci přechodníku přítomného 

dokonavého, ale oproti jiným koncepcím jeho význam chápe jako aktualizaci děje 

minulého v přítomnosti. Na rozdíl od Komárka ESČ, PMČ, ČŘJ, Nauka o českém 

jazyku, MČ 2 a Dotaz týdne hodnotí význam tohoto přechodníku jako vyjádření 

předčasnosti v budoucnosti. Tento rozdíl by se mohl také odrazit v Českém 

národním korpusu. 

Dále Komárek uvádí informaci o tom, že přechodníkové morfy nesou vlastně 

negativní informaci (například morf -ouc- značí, že se nejedná o singulár maskulina). 

Až koncové morfy vyjadřují rod a číslo.  S tímto pojetím se setkáváme u jediné další 

publikace a tou je MČ 2. Ostatní pojetí chápou přechodníkové morfy jako 

neoddělitelné od morfů koncových. 

 

Nové pojmy subparadigma neurčitých tvarů a sub-subparadigma přechodníků (a 

dalších jednotlivých neurčitých slovesných tvarů) zavádí Nüblerova studie Neurčité 

tvary českého slovesa, ač si autor není zcela jistý, co do toho kterého paradigmatu 

vlastně náleží. Na této studii je z množství chyb patrné, že její autor není Čech. 

 

V Nauce o českém jazyku se jako v jediné příručce objevuje pojetí přechodníků 

v souvislosti s pády, kdy tvary přechodníků jsou nominativem a deverbativní 

adjektiva představují pády ostatní, patrně včetně nominativu, jenž by byl při tomto 

pohledu na věc určitým způsobem duplikován právě nominativem vyjádřeným 

přechodníkem. Toto pojetí by do jisté míry řešilo Karlíkův problém načrtnutý v ESČ.  

O deverbativních adjektivech se zmiňuje i MČ 2. Ve své studii se o nich zmiňuje i 

Nübler, ale ten je řadí do vlastního sub-subparadigmatu v rámci neurčitých 

slovesných tvarů.     

Dalším Šmilauerovým přínosem na poli přechodníků je upozornění na možnost 

přechodníkové elipsy.  

Nauka o českém jazyku také jako jediná uvádí frekvenci přechodníků. 

 

Bylo už uvedeno, že popis přechodníků v MČ 2 je nejobsáhlejší, z toho plyne, že 

s sebou přináší nejvíce informací, které jinde zastoupeny nejsou nebo jsou 

zastoupeny okrajově. MČ se věnuje rozboru jednotlivých mluvnických kategorií 

přechodníku ve vztahu ke kategoriím verba finita věty a ke kategoriím podmětu. 

Trochu jinou koncepci oproti ostatním přináší MČ, i co se koncovek týče, když 

zavádí pro femininum a neutrum přítomného přechodníku a pro maskulinum 

přechodníku minulého koncovku nulovou.    



 

 

 

V odpovědi na Dotaz týdne se ukázalo, že vlastně není zcela jasné, kolik typů 

přechodníků existuje. Přesněji, že existuje jistý spor, zda existuje a žije přechodník 

přítomný dokonavý a hlavně přechodník minulý nedokonavý. Toto lze také posoudit 

na základě výsledků z Českého národního korpusu.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Český národní korpus 

 

První část práce definovala čtyři sporné body, které lze ověřit na materiálu získaném 

z Českého národního korpusu. 

Postupovat se bude od problému nejobecnějšího k problému nejkonkrétnějšímu. 

 

Prvním bodem, kterým je třeba se zaobírat, je fakt, že z výkladu teoretických popisů 

není jasné, kolik typů aktivních přechodníků v češtině existuje. To se týká zejména 

přechodníku přítomného dokonavého a přechodníku minulého nedokonavého. 

 

Druhým bodem, který je nutno prověřit, jsou pasivní tvary přechodníků. Hlavní 

pozornost bude směřována hlavně na přechodník přítomný s významovým slovesem 

dokonavým a na přechodník minulý s významovým slovesem nedokonavým. Bude 

se jednat o zjištění, zda tyto přechodníky v češtině žijí, dále v jakém významu jsou 

používány. 

 

S touto problematikou bude úzce souviset další bod, který bude tato část práce 

reflektovat, a to budou přechodníkové konstrukce s různými sémantickými rolemi a 

jejich domnělá nejednoznačnost v chápání.  

 

Posledním bodem bude problematika časů, které jsou přechodníky schopny vyjádřit. 

 

 

4.1. Čtyři typy aktivních přechodníků 

 

Teoreticky se otevírají pozice pro čtyři typy aktivního přechodníku – pro přechodník 

přítomný nedokonavý, pro přechodník minulý dokonavý, pro přechodník přítomný 

dokonavý a pro přechodník minulý nedokonavý. Bylo už řečeno, že pozornost bude 

soustředěna pouze na dva přechodníky, jejichž existence v češtině je sporná.   

Ze všech dostupných korpusů psaného jazyka jsou pro rozlišování vidů uzpůsobeny 

jen dva. Prvním z nich je SYN2005 a druhým je SYN2006PUB, pracovat se v tomto 

případě tedy bude s těmito korpusy.  

 

4.1.1. Přechodník přítomný dokonavý 

Po zadání dotazu na přechodník přítomný dokonavý (ve znění Ve%%%%.P 

s implicitním atributem tag) se v korpusu SYN2005 neukázal ani jeden přiklad. Po 

zadání dotazu pouze na přechodník přítomný (ve znění Ve.* s implicitním atributem 



 

 

tag) se ale mezi velikým množstvím příkladů podařilo najít doklady pro přechodník 

přítomný dokonavý. Objevily například tyto přechodníky: 

„ %otevřela kohoutek a ulehla na postel, poručíc duši Pánu.“; 

„ %v té anonymní tíživé mase, která v okamžiku uvědomění děsí, vystřídajíc 

blaženost chvilkové nevědomosti%“; 

„ %jestliže padnouc na kolena, budeš se mi klanět%“; 

„ %konferoval s ním sám, neuznaje za potřebné uvést jej k ostatním%“; 

„ %abyste vy mladí vážili si doby nynější, pilně ji využitkujíce%“; 

„ Jak tvrdá trnka s pletí plyšovou dužinou prasknouc – rozkousaná – prskne a 

chrstne v tvář%“; 

 „ se% od pravé cesty uchýlili [%] položíce sobě za základ veršování německé, a 

skrze to uvalíce na sebe pouta%“; 

„ %aby zanechajíce líčidla řečí různých, zůstaly shnilými Češkami%“. [SYN2005] 

 

I v korpusu SYN2006PUB je možné (po zadání dotazu ve znění Ve%%%%.P 

s implicitním atributem tag) najít také několik příkladů přechodníku přítomného 

dokonavého: 

„ %Tušil jsem, že vezma, musel bych posléze odejít, kdy a jak já nechci.“; 

„ %přítomní [%] se p. Jandovi posmívali, vyrozumíce dobře, že to platí toliko 

jemu%“; 

 „ %Vyslechnouce s napětím celý koncert, dali se všichni v sále do bouřlivého 

potlesku.“; 

„ %řekl by si návštěvník zdaleka, přečta si ty dluhy%“. [SYN2006PUB] 

 

4.1.2. Přechodník minulý nedokonavý 

Po zadání dotazu na přechodník minulý (Vm.* s implicitním atributem tag) se ve 

velkém množství v korpusu SYN2005 příkladů (4581 výskyt) podařilo najít pouze 

jeden doklad pro přechodník minulý nedokonavý: 

„ %což jsem však prozatím vylučoval, cítiv se předurčen k dalším tvůrčím úkolům%“. 

[SYN2005] 

 

V korpusu SYN2006PUB se nepodařilo najít žádný doklad.  

 

Co se týče přechodníku přítomného dokonavého, zdá se, že v současné češtině žije 

a je používán. Podařilo se najít poměrně velké množství dokladů jeho existence jak 

v korpusu SYN2005, tak i v korpusu SYN2006PUB. Některé slovní tvary, které byly 

vygenerovány korpusovým manažerem po zadání dotazu na přechodník, ve 



 

 

skutečnosti přechodníky nejsou – například: „Švýcarská jednička Marc Rosset 

uveda, že ho nominace Ulihracha nijak nepřekvapila.“. [SYN2006PUB] V této větě se 

jedná zřejmě o překlep, který způsobil, že použité slovo má skutečně tvar 

přechodníku přítomného dokonavého.  

U přechodníku minulého nedokonavého je situace téměř opačná. V obou korpusech 

se podařilo najít pouze jediný příklad.  

Ze zjištěného vyplývá, že není důvod předpokládat, že přechodník minulý 

nedokonavý má v dnešní češtině nějaké opodstatnění. Je plně nahraditelný 

přechodníkem minulým dokonavým a jeho časové významy (jako i významy 

přechodníku přítomného nedokonavého) budou ještě rozvedeny v kapitole 4. 4. 

Časy u přechodníků.   

 

 

4.2. Pasivní tvary přechodníků 

 

4.2.1. Přechodník přítomný s participiem dokonavým 

V korpusu SYN2005 lze najít tyto pasivní přechodníky, jejichž tvar vznikl kombinací 

přechodníku přítomného a participia dokonavého (korpusovému manažeru Bonito 

byly postupně zadávány dotazy na slova jsa, jsouc, jsouce ve znění jsa, jsou, jsouce 

s implicitním atributem word): 

„ %jsa zbaven všeho přídatného, byl jste jen člověk%“; 

 „ %překročil faraon Achnaton meze dobrého zvyku%, jsa okouzlen svou mocí%“  

„ Zavrtěla hlavou, jsouc popleněna%“; 

„ %dítě se nemohlo bránit, jsouc odzbrojeno vlastním sklonem k smíchu%“; 

„ Josefína, jsouc naplněna náhlou záští proti mužově tvrdohlavé lásce, děla%“; 

„Tvá blůza žárlí na rododendrony, jsouc zbarvena do fialova%“; 

 „ %katechetové byli proto jaksi vedlejší ředitelé, a někde i opravdu nad ředitelem, 

jsouce mu podřízeni jen na papíře%“; 

„ Prožíváme slastné chvíle jsouce v sebe pohrouženi.“; 

 [SYN2005]  

 

Také se podařilo najít několik příkladů přechodníku tvořeného od slovesa 

reflexivního: 

„ %děl Mr. Parkhill, jsa odhodlán přitisknout pana Kaplana ke zdi%“; 

„ %oba kluci naskočí, jsouce přikrčeni, aby je průvodčí zevnitř nezahlédl%“.  

[SYN2005]  

 



 

 

 

 

Přechodník přítomný s participiem dokonavým je možné najít, v poměrně hojném 

zastoupení, jak v korpusu SYN2005, tak i v korpusu SYN2006PUB. V korpusu 

SYN2005 se ukázalo, že, co do hojnosti užívání pasivních tvarů přechodníků 

v kombinaci s dokonavým významovým slovesem, záleží dost na tvaru pomocného 

slovesa. Totiž že při užití přechodníku ve tvarech jsa a jsouc v korpusu převládají 

spíše kombinace s dokonavým participiem, a při užití přechodníku ve tvaru jsouce 

naopak převládají kombinace s participiem nedokonavým.  V korpusu SYN2006PUB 

se podařilo dojít k téměř totožným výsledkům s tím rozdílem, že zde i u jsouce 

početně převláda kombinace jsouce s dokonavým participiem. Vzhledem k tomu, že 

korpus SYN2006PUP je mladší a texty v něm excerpované představují živější 

češtinu, dalo by se usuzovat, že existuje jistá obecná tendence k tomu, aby se 

častěji spojoval přechodník přítomný s participiem dokonavým.  

 

4.2.2. Přechodník minulý s participiem nedokonavým 

V korpusu SYN2005 nalezneme tyto příklady (byla použita stejná metoda dotazování 

jako u předchozí podkapitoly, tedy pomocí implicitního atributu word byla postupně 

vyhledávána slova byv, byvši, byvše): 

„ %jsem jen tak prohodil u stolu, byv tázán, co zde pohledávám%“; 

„ %opájel jsem se svými myšlenkami, [%] byv nucen alespoň zběžně 

charakterizovati své nynější zaměstnání%“; 

„ %postupem času brala – byvši opakovaně povolávána [%] - zavděk%“. [SYN2005] 

 

I zde se podařilo najít doklad pro přechodník tvořený od slovesa reflexivního:  

„ Coubertin, byv soustředěn na Olympijské hry, prosadil%“. [SYN2005] 

 

I u přechodníku minulého s participiem nedokonavým se v korpusu SYN2005 

ukázalo, že velmi relevantním faktorem je tvar pomocného přechodníkového 

slovesa. Bylo zjištěno, že pro přechodník ve tvaru byv v kombinaci s participiem 

nedokonavým existuje poměrně velké množství dokladů (v poměru ke kombinaci 

přechodníku minulého s participiem dokonavým je těchto dokladů sice o něco méně, 

ale zastoupeny jsou i tak hojně). O to zajímavější se pak jeví to, že pro pomocného 

sloveso ve tvaru byvši  a nedokonavého významového slovesa se podařilo najít 

jediný doklad a pro tvar byvše se nepodařilo najít doklad ani jeden. Téměř stejná 

situace se opakovala při vyhledávání v korpusu SYN2006PUB s dvěma nepatrnými 

rozdíly – u tvaru byv se vyskytuje téměř stejné množství kombinací byv s pomocným 



 

 

participiem dokonavým a s nedokonavým. Druhý rozdíl je ten, že u tvaru byvši  se 

v tomto korpusu nepodařilo najít jediný doklad.  

 

 

4.3. Různé sémantické role  

 

V této podkapitole je vždy první věta citovaná z Českého národního korpusu a k ní je 

uměle vytvořena věta s protikladnou hodnotou sémantických rolí. Na kontrastu dvou 

vět, vždy takto proti sobě položených, je patrný jejich vzájemný významový rozdíl, 

který je pro uživatele češtiny dost průhledný. Není zde tedy žádný důvod, proč by 

tyto věty měly být považovány za nejednoznačné v chápání. 

K vyhledávání v korpusu bylo použito jak morfologických značek (tedy implicitního 

atributu tag), tak i implicitního atributu word, dle toho který konkrétní přechodník byl 

právě hledán. V širokém spektru výsledků pak byly vyhledány ty příklady 

přechodníků, které bylo možné modifikovat.      

 

4.3.1. Kombinace agens-agens 

„ Přešla jsem jeho drzost, uvědomujíc si jeho odpor k autoritě%“ [SYN2005] – agens 

– já; prázdný podmět – agens. Proti této větě by se dala vykonstruovat tato věta: 

Přešla jsem jeho drzost, jsouc uvědomena o jeho odporu k autoritě - kombinace 

agens a v prázdném podmětu patiens. 

„ %i šéf McGinti, přehlížeje [%] zamyšlenýma očima, dal povel%“ [SYN2005] – 

agens - šéf; prázdný podmět – agens. Proti této větě by stála věta: I šéf McGinti, 

jsouc přehlížen zamyšlenýma očima, dal povel. 

„ %řekla slečna Marplová, následujíc paní Batryovou do knihovny.“ [SYN2005] – 

agens – slečna; prázdný podmět – agens. I tato věta by se dala modifikovat na větu: 

%řekla slečna Marplová, jsouc následována paní Batryovou do knihovny. 

 

Zde použité věty, citované z Českého národního korpusu, mají podmět-agens a 

prázdný podmět také agens. K nim byly vykonstruovány věty s podmětem-agens a 

prázdným podmětem-patiens.  

 

4.3.2. Kombinace agens-patiens 

„ %jsa ale veden železnou přírodní logikou, musím své city zdusit%“ [SYN2005] – 

agens – já; prázdný podmět – patiens. Proti této větě lze konstruovat větu: Veda 

přírodní železnou přírodní logiku, musím své city zdusit. 



 

 

„ %a jsa polichocen svou poctivostí, řekl upřímně, co se mu nelíbí%“ [SYN2005] – 

agens – on; prázdný podmět – patiens. Věta stojící proti větě této by zněla: %a 

polichotiv si svou poctivostí, řekl upřímně, co se mu nelíbí%  

 

Věty citované z Českého národního korpusu mají v podmětu agens a v prázdném 

subjektu patiens. K nim do páru byly vytvořeny věty s kombinací agens-agens.   

 

4.3.3. Kombinace patiens-patiens  

„ %budeš pro svá slova předveden před krále, lechtán jsa na své zadní části 

špičkami kopí.“ [SYN2005] – patiens – ty; prázdný podmět – patiens. Tuto větu lze 

změnit na větu s kombinací patiens-agens: %budeš pro svá slova předveden před 

krále, lechtaje se na své zádní části špičkami kopí. 

 

Ve větě citované z Českého národního korpusu je v podmětu zastoupen patiens a 

prázdném podmětu také patiens. Věta k ní do páru vytvořená obsahuje kombinaci 

patiens-agens.     

 

4.3.4. Kombinace patiens-agens 

V korpusu se bohužel nepodařilo dohledat větu, která by v podmětu obsahovala 

patiens a v prázdném podmětu agens, což vede k domněnce, že tato konkrétní 

kombinace sémantických rolí je mluvčími skutečně považována za nevhodnou, a 

z toho důvodu není užívána.   

 

 

4.4. Časy u přechodníků 

 

Při vymezování časů, které jsou přechodníky schopny vyjádřit, se teoretické 

koncepce shodují na tom, že přechodník přítomný nedokonavý vyjadřuje děj 

současný s verbem finitem a přechodník minulý dokonavý vyjadřuje děj předčasný 

před verbem finitem.  

Jednotlivé koncepce se rozcházejí v případě přechodníku přítomného dokonavého. 

Komárek tvrdí, že tento přechodník vyjadřuje aktualizaci děje minulého v přítomnosti, 

zatímco zbylé přístupy, které tuto problematiku akcentují, se přiklánějí k tomu, že 

přechodník přítomný dokonavý vyjadřuje předčasnost v budoucnosti.    

Na příkladech z podkapitoly 4.1.1. lze do jisté míry tento sporný bod objasnit.  

„ %otevřela kohoutek a ulehla na postel, poručíc duši Pánu.“ [SYN2005] – v této 

větě jsou tři děje (otevření kohoutku, ulehnutí na postel, poručení duše), všechny 



 

 

probíhající v minulosti. První dva děje po sobě následují, třetí děj probíhá zároveň 

s dějem druhým. Mluvčí hovoří v přítomnosti o dějích minulých. Jedná se tedy o 

vyjádření minulosti. 

Podobná situace nastává v těchto případech: 

„ se [%] od pravé cesty uchýlili [%] položíce sobě za základ veršování německé, a 

skrze to uvalíce na sebe pouta%“ [SYN2005]  - v této větě jsou tři děje (uchýlení se 

od cesty, položení sobě, uvalení na sebe), přičemž první dva probíhají děje 

současně a třetí děj následuje po nich.  

„ %konferoval s ním sám, neuznaje za potřebné uvést jej k ostatním%“ [SYN2005]. 

 

Trochu jiná situace nastává v těchto případech:    

 „ %Tušil jsem, že vezma, musel bych posléze odejít, kdy a jak já nechci.“ 

[SYN2006PUB] –  v této větě jsou tři děje (tušení, braní, nutnost odejít). Třetí děj 

následuje po druhém, před nimi stojí děj první. 

„ %přítomní [%] se p. Jandovi posmívali, vyrozumíce dobře, že to platí toliko jemu%“ 

[SYN2006PUB]; 

„ %Vyslechnouce s napětím celý koncert, dali se všichni v sále do bouřlivého 

potlesku.“. [SYN2006PUB] 

V těchto příkladech se jedná o vyjádření předčasnosti. 

 

V příkladu „ %jestliže padnouc na kolena, budeš se mi klanět%“ [SYN2005] je 

situace trochu jiná. Jsou zde dva děje (padnutí na kolena, klanění), oba děje 

probíhají v hypotetické budoucnosti, přičemž padnutí na kolena předchází klanění. 

Přechodník by zde tedy vyjadřoval předčasnost v budoucnosti.  

Tato situace se opakuje i v příkladech „ Jak tvrdá trnka s pletí plyšovou dužinou 

prasknouc – rozkousaná – prskne a chrstne v tvář%“ [SYN2005] a „ %aby 

zanechajíce líčidla řečí různých, zůstaly shnilými Češkami%“. [SYN2005] 

  

Příklady, které se do jisté míry vymykají předchozím, jsou tyto:  

„ %abyste vy mladí vážili si doby nynější, pilně ji využitkujíce%“; [SYN2005] 

 „ %řekl by si návštěvník zdaleka, přečta si ty dluhy%“. [SYN2006PUB]  

V těchto větách jsou dva děje probíhající hypoteticky. Verbum finitum je 

v kondicionálu.  

To, že by přechodník mohl být součástí podmínkové konstrukce, je situace, se 

kterou žádná teoretická koncepce nepočítá.  

 

 



 

 

5. Závěr 

 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl popsat a porovnat jednotlivé teoretické 

přístupy popisu přechodníků, poukázat na rozdíly mezi nimi, vymezit kolizní body 

těchto přístupů a ty ověřit na Českém národním korpusu. 

 

První část práce popsala jednotlivá pojetí. Podařilo se zde také vymezit nedostatky 

použitých teoretických popisů. U některých byly odhaleny chyby.  

 

Závěr první části shrnul získané informace a pokusil se o komparaci zjištění. Vymezil 

také čtyři sporné body, které bylo možné následně použít pro druhou část práce.   

 

Druhá (praktická) část bakalářské práce se postupně věnovala čtyřem bodům, 

v nichž se použité teoretická pojetí rozcházejí.  

Prvním bodem, který druhá část práce ověřovala, byly existující typy přechodníků. 

Jednalo se zde o přechodník přítomný dokonavý a přechodník minulý nedokonavý. 

Na materiálu Českého národního korpusu se ověřovalo, zda tyto dva přechodníky 

v češtině žijí. Na základě výsledků bylo zjištěno, že v případě přechodníku 

přítomného dokonavého je nesporné, že v češtině žije a je používán. Oproti tomu u 

přechodníku minulého nedokonavého se nepodařilo prokázat, že má v dnešní 

češtině nějaké opodstatnění.  

Pasivní tvary přechodníků byly druhým bodem, který byl podroben zkoumání. Zde 

byla opět pozornost soustředěna pouze na dva sporné přechodníkové tvary, a to na 

přechodník přítomný v kombinaci s participiem dokonavým a na přechodník minulý 

v kombinaci s participiem nedokonavým. Bylo zjištěno, že jak přechodník přítomný 

s participiem dokonavým, tak i přechodník minulý s participiem nedokonavým jsou 

v materiálu Českého národního korpusu hojně zastoupeny. Dále bylo zjištěno, že 

relevantním faktorem frekvence užití těchto pasivních přechodníků je konkrétní tvar 

pomocného slovesa.     

Dalším bodem, kterému se praktická část věnovala, byla problematika sémantických 

rolí. V této části byly uměle vytvořeny dvojice vět, z nichž vždy jedna byla vzata 

z českého národního korpusu a druhá k ní do páru byla vykonstruována na jejím 

základě s opačným použitím sémantických rolí. Z uvedených příkladů je jasné, že 

pochopení významového rozdílu v dané dvojici vět není pro uživatele jazyka nijak 

náročné. Jsou významově zcela průhledné. Na druhou stranu se v této kapitole 

ukázalo i to, že kombinace sémantických rolí patiens-agens v korpusu zastoupena 

není. U této konkrétní kombinace sémantických rolí je tedy nutné dát za pravdu 



 

 

Encyklopedickému slovníku češtiny. Tyto věty jsou zřejmě opravdu mluvčími češtiny 

považovány za nevhodné.   

Jako poslední řešila druhá část práce sporný bod týkající se časů u přechodníků. 

Teoretické koncepce se shodují na časech, které jsou přechodníky schopny vyjádřit 

u přechodníku přítomného nedokonavého a přechodníku minulého dokonavého. 

Názorová kolize se týkala pouze přechodníku přítomného dokonavého. Použity tedy 

byly příklady z podkapitoly 4.1.1. Přechodník přítomný dokonavý. Jádrem sporu bylo 

v tomto případě to, zda přechodník přítomný dokonavý vyjadřuje aktualizaci děje 

minulého v přítomnosti, nebo předčasnost v budoucnosti. Příklady z českého 

národního korpusu ukázaly, že přechodník přítomný dokonavý je schopen vyjadřovat 

minulost a předčasnost. Kromě toho se ukázalo, že jsou zde i přechodníkové 

významy, s nimiž se v teoretických popisech vůbec nepočítá – například to, že 

přechodník může být v kombinaci s verbem finitem v kondicionálu.  
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