
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 



  

Příklady výpovědí s českými výrazy s diskurzní konektivní funkcí 

nalezených v Pražském závislostním korpusu1 

 

- argumentovat 

(52)  Obchodníci s cennými papíry i burza např. prosazují, aby mohli vést klientské účty s 

CP.  

Argumentují tím, že subregistry, které by tak vznikly, jsou ve světě běžné a přispějí 

k usnadnění všech transakcí. 

 

- další:  

(53) Francouzský ministr přislíbil podporu své země při začlenění ČR do západoevropských 

struktur.  

Dalším výsledkem jeho cesty je podepsání dohody, která umožní rozšíření spolupráce 

v oblasti školství a sportu, včetně výměn skupin mladých lidí. 

 

- díky tomu 

(54) Pokud nebyly všechny k dispozici, některé programy vytvořila Giga sama, anebo 

podnítila jejich vývoj u jiných firem.  

 

Díky tomu má dnes k dispozici doslova podnikatelský komplet, který nabízí pod 

názvem Asistent podnikatele. 

 

- dlužno dodat 

(55) Taková je všeobecně sdílená představa o poslání novinářů.  

Dlužno dodat, že nikdo se na vytvoření tohoto obrazu nepodílel právě tak jako sami 

novináři. 

 

                                                 
1 Příklady zde uvádíme pro doplnění kontextu ke všem výrazům s konektivní funkcí, které byly zmíněny v textu 
(tj. např. i pro některá příslovečná určení času, která ovšem posléze nebyla zařazena do seznamu alternativních 
lexikálních vyjádření konektorů v češtině). 



  

- do třetice  

(56) To je prvé konstatování, jež mi v Netopýru scházelo.  

Druhé: na přímou Přidalovu otázku, zda na české straně existoval někdo, kdo 

Benešovy iluze o Stalinovi nesdílel, měla zaznít přinejmenším dvě jména z 

prezidentova bezprostředního okolí: ministr Ladislav Feierabend a generál František 

Moravec.  

A do třetice tu nezaznělo, že jsme byli v Evropě jediní, kdo jsme vzdali území bez 

jediného výstřelu, ačkoli státy a národy mnohem menší a hůře vyzbrojené (Belgie, 

Holandsko, Dánsko, Norsko, Finsko) proti agresi bojovaly – a to v beznadějnějším 

postavení. 

 

- dodat 

(57) Jsou to děti, které získaly určité obtíže z vnějšího světa.  

Na druhé straně se zabýváme dětmi, které si nesou v sobě od počátku určitou 

nápadnost nebo obtíž.  

Zdeněk Dytrych: K tomu je třeba dodat, že za poslední léta v Čechách roste počet dětí 

s vrozenou vývojovou vadou. 

 

- doplňovat 

(58) “Sponzorskou smlouvu s Vajdou nemáme,“ říká Miroslav Šimek.  

„Loď jsme si koupili, ale Vajdovu reklamu vezeme.“ 

„Nám to nic neudělá,“ doplňuje Jiří Rohan, „a jemu to může pomoct.“ 

 

- důvodem je: 

(59)  Kromě toho učitelé důchodci pomáhají často při výuce jazyků, s níž jsou nadále 

největší problémy.  

Důvodem je skutečnost, že jazykáři si vydělají mnohem víc mimo resort školství, a 

pokud učí, dávají přednost středním školám, neboť ty pro ně znamenají vyšší platovou 

třídu. 

 



  

- chvilku nato:  

(60) Malta pak snížila při chvilkové nepozornosti české obrany, ale chvilku nato její brankář 

opět kapituloval. 

 

- jako poslední 

(61) IPF musí nejprve navýšením základního kapitálu účetně převést získaný majetek do 

svého vlastnictví.  

Následuje žádost o provedení změny zapsaných údajů do Obchodního rejstříku.  

Jako poslední je fond povinen oznámit CKP záměr emitovat zaknihované cenné 

papíry. 

 

- jiný: 

(62)  O České republice padla v článku a vlastně i v celé příloze jediná samostatná zmínka: 

„Pouze česká konzervativní vláda vedená Václavem Klausem získává pozitivní 

hodnocení od západní podnikatelské sféry.“ 

Pro přesnější přiblížení optiky, s jakou pohlížejí zahraniční investoři na rozvojové 

trhy, můžeme přidat statistiku otištěných článků podle jejich optimistického či 

pesimistického zabarvení.  

Nuže, z celkového počtu 17 článků (většinou střední délky) jich bylo osm 

pesimistických, pět optimistických a zbylé čtyři by se daly označit za neutrální.  

Za citaci stojí titulky některých článků: Mexická vlna zasahuje trhy, Výškoví letci 

padají k zemi a Temné ekonomické perspektivy.  

Jiným důležitým poznatkem je, že nelze očekávat přesun investic z nestabilního Mexika 

do stabilní české ekonomiky. 

 

- konečný 

(63) Někdy stačí změnit smluvní podmínky, v horším případě je nutné realizovat zástavní 

právo nebo – u podnikatelů – likvidovat společnost.  

Soudní vymáhání a uplatnění zástavního práva bývá až konečným krokem, když selžou 

všechny ostatní možnosti. 



  

- kvůli tomu: 

(64)  Bělehrad ucítil příležitost využít bosenského dilematu a domoci se zrušení 

mezinárodních sankcí, které ruinují hospodářství srbsko-černohorské Jugoslávie.  

 Neváhá kvůli tomu vystupovat i proti svým tradičním spojencům v Bosně. 

 

- mezi nimi 

(65) Podle ředitele Hladíka se tak otevřela další perspektiva rozvoje pro odběratele 

produktů koksárenské chemie a následných zpracovatelů.  

Mezi nimi jsou Deza Valašské Meziříčí, Gumárny Zubří a Synthesia Semtín. 

 

- na prvním místě 

(66) Důvodů je několik, některé pochopitelné.  

Na prvním místě je třeba jmenovat restituce. 

 

- na rozdíl od: 

(67)  Je to nauka o hospodářství přírody, s dlouhodobým horizontem ve svém pracovním 

měřítku. 

Vyplývá z ní princip minimálního zasahování do přirozeného chodu věcí.  

Na rozdíl od toho ekonomika s krátkodobými výhledy a stimuly zasahuje razantně do 

kapitálového trhu přírodních zdrojů, hlavně díky spontánnímu chování jedné lidské 

generace, aniž by – zcela neliberálně a nedemokraticky - připouštěla spontánní tržní 

chování generace dosud nenarozené (chování pravděpodobně zcela jiné). 

 

- na základě 

(68) Ve škole se nudí, zlobí, na základě čehož od některých učitelů dostávají špatné 

známky. 

 

- na závěr 

(69) Zítra poputuje do Batelova, poté do Tábora( 11. 9.), Mladé Vožice (13. 9.), 

Horažďovic (15. 9.), Nepomuku (19. 9.) a na závěr do Prahy (21. 9.). 



  

- navzdory tomu 

(70) Ve Flushing Meadows už dva dny pilně trénuje Jim Courier (11. tenista ATP).  

A to navzdory tomu, že po překvapivé porážce s Corretjou před týdnem 

v Indianapolisu bývalá světová jednička znechuceně oznámila, že rakety nechce nějaký 

čas vidět, takže zpochybnila svůj start na US Open (29. 8. – 11.9.). 

 

- nehledě na to 

(71) Také vojáci českých sil rychlého nasazení by si postupně zvykali na to, co je běžné 

v zemích Severoatlantické aliance: jít na rozkaz do míst, kde je ohrožen mír.  

Bez ohledu na vzdálenost od domova.  

Nehledě na to, že se zpevněním koruny ochabne i zájem záložáků vydělávat v uniformě 

dolary. 

 

- o to více 

(72) Jak vidno, na vládním stole se ocitl zákon s pečetí prvořadé důležitosti.  

O to více překvapila hladkost, s níž tento návrh ve vládě prošel: bezkonfliktní průběh 

jednání si pochvaloval i premiér. 

 

- podmínkou je 

(73) Úspěch je zaručen i v případě, kdy image omylem nebo nehodou sdělí informaci.  

Podmínkou je, aby se jednalo o věc příjemnou, lidé ji očekávali a slyšet chtěli, aby 

neměla víc než tři sta bitů (jeden řádek) a neobsahovala ani snítku kritického myšlení. 

 

- podobně je tomu 

(74) Británie, Japonsko a SRN považují za důvod k potratu nedostatečné sociální 

zabezpečení i nejrůznější zdravotní záležitosti.  

Podobně je tomu v Indii, kde se potratová politika liberalizovala před 20 lety kvůli 

obavám z přelidnění. 



  

- pokračovat 

(75) Dvaatřicetiletý Tom Cruise (českým divákům je znám především z filmů Top Gun, 

Rain Man, Narozen 4. července nebo Pár správných chlapů) bude v Praze od poloviny 

března asi do 20. dubna natáčet sekvence akčního snímku režiséra Briana De Palmy 

s názvem Mission Impossible.  

Jedním z jeho protihráčů by měl být i Jon Voight, známý především z legendárního 

dramatu Půlnoční kovboj.  

Natáčení má pokračovat v Rusku, v Indii a také v tunelu pod kanálem La Manche. 

 

- později  

(76) Trhu dominovala IBM, k dalším výrazným výrobcům patřily společnosti CDC, RCA, o 

něco později  Burroughs, Amdahl a Cray Research. 

 

- pravda:2 

(77) Mohla se opřít o soubor s velmi pěknou hereckou úrovní;  

vedle vynikajícího Alana Kinnairda, hrajícího starého Karhana s precizní věcností 

profesionála, se v něm, pravda, najdou i někteří amatéři, jejichž hraní je spíš kouzlem 

nechtěného. 

 

- pravděpodobnější 

(78) Krádež Policie ČR vylučuje.  

Pravděpodobnější verzí je, že zářič byl omylem prodán jako kovový šrot, následně 

roztaven a zpracován. 

 

- právě tak: 

(79)  Kulturní spolek, v němž se sdružují rumunští Češi a Slováci, se nerozdělil ani po 

rozpadu ČSFR.  

                                                 
2 Výraz pravda zde hraničí s modální částicí (s vyjádřením jistoty), ovšem má zde podle našeho názoru i 
konektivní funkci – uvozuje vztah konfrontace mezi dvěma slovesnými argumenty (srov. V souboru jsou herci 
s velmi pěknou hereckou úrovní, ale jsou zde naopak i někteří amatéři.). 



  

Právě tak svorně navštěvují slovenské gymnázium a bok po boku vítali i Václava 

Havla při červnové návštěvě Rumunska. 

 

- pro tento účel: 

(80) Sedmnáct set korun bude stát americké investory, kteří chtějí stavět školu a rodinné 

domky pro americkou komunitu v Praze Nebušicích, každý metr pozemku koupeného 

od města.  

Praha prodává pro tento účel osmnáct tisíc metrů bývalých polí, další parcely získají 

investoři od soukromníků. 

 

- první – druhý: 

(81) V prvním případě pochodujeme o svátcích pod prapory a křičíme hesla vymyšlená 

někým jiným, ve druhém skromně a každodenně pracujeme, myslíme a zodpovědně 

jednáme. 

 

- předcházet: 

(82)  Ministři kultury České republiky a Slovenska Pavel Tigrid a Ľubomír Roman budou 

dnes jednat v Praze o řešení současné krizové situace týkající se vrácení Bojnického 

oltáře Slovensku.  

Schůzce předcházela aktivita slovenského velvyslance v ČR Ivana Mjartana. 

 

- přes  

(83) Pochopitelně Češi věděli, že v případě vítězství Německa nemají naději na důstojné 

přežití.  

Sudetští Němci zase věděli, že zpochybnili vůči Čechům své morální postavení.  

Přes tyto skutečnosti byl jejich odsun vyhnáním, patřil z principu do barbarského 

světa. 



  

- přesněji : 

(84)  Rozhlasová univerzita nikomu nevnucuje něčí názory, ale trpělivě a systematicky 

doplňuje prořídlou mozaiku vzdělanosti v oborech, které byly v nedávném čtyřicetiletí 

více či méně podrobovány cenzuře anebo ještě přesněji  – komoleny polopravdami i 

naprostými nepravdami, charakterizoval Rozhlasovou univerzitu Pavel Pecháček v 

úvodu k I. dílu jejího knižního vydání (Kruh přátel českého baroka, Mnichov – Brno 

1993). 

 

- příčina 

(85) Žádný obchod se neuskutečnil během včerejšího burzovního shromáždění na 

Plodinové burze Brno.  

U potravinářské pšenice a krmného hrachu byl příčinou značný cenový rozdíl mezi 

nabídkou koupě (průměrná cena 2600 Kč) a nabídkou prodeje (průměrná cena 3070 

Kč), u ostatních komodit byla zaznamenána pouze nabídka koupě nebo nabídka 

prodeje. 

 

- přičíst 

(86) Vyčlenění 2,5 miliardy z rozpočtu pro financování prvního roku pětiletého Programu 

obnovy rozvoje.3  

K posledně jmenovanému je nutno přičíst stovky komisí, podkomisí a výborů, které 

mají navrhnout způsoby, jak tyto peníze nejefektivněji použít. 

 

- přidávat 

(87) Leška vidí celou řadu problémů k řešení, další přidává jablonecký Pelta: „Všechny 

síly bychom měli soustředit na reprezentaci.“ 

                                                 
3 Jedná se o větu s elipsou slovesa patřit.  



  

- případ 

(88) Inzerent by měl zakázek dost a řada ředitelů státních podniků by pak po několika 

měsících s úžasem zjistila, že domy a pozemky, které dosud vlastnil stát, se rázem staly 

majetkem soukromé osoby.  

Je to případ dvou budov Státního pedagogického nakladatelství v centru Prahy, jejichž 

tržní cena se pohybuje ve výši kolem 400 milionů korun. 

 

- přispívat 

(89) Dále jen 30 % uchazečů je ochotno pracovat do 30 kilometrů od místa trvalého 

bydliště a po celé České republice jen okolo dvaceti procent.  

Přispívá k tomu fakt, že firmy, nabízející manažerům pracovní místo, je nedostatečně 

hmotně stimulují a motivují, aby byli ochotni dojíždět do zaměstnání i několik desítek 

kilometrů od svého trvalého bydliště. 

 

- přistupovat 

(90) Další poschodí by mělo být věnováno modernímu evropskému a světovému umění, 

čtvrté proměnlivým výstavám.  

K tomu přistupuje rozlehlá centrální dvorana a osm pater malé dvorany, kde by našla 

místo sbírka architektury, designu a uměleckého řemesla. 

 

- rozdíl 

(91) Šťastná, spokojená, vzájemně se milující dvojice, na první pohled se nikterak nelišící 

od běžných manželských párů.  

Rozdílem je pouze skutečnost, že manžel paní Blanky je transsexuál. 

 

- rozpor 

(92) Podle šéfa kanceláře představenstva a. s. Škoda Zdeňka Lavičky jsou však v říjnu 

schopny fungovat prakticky všechny závody bez vážnějšího omezení  



  

To je v rozporu s tvrzením vedení koncernu z minulého týdne, ve kterém škodovácký 

management tvrdil, že se odstávka dotkne většiny provozů a závodů Škody Plzeň, která 

má v současnosti 28 000 zaměstnanců. 

 

- rozumějme: 

(93) Proto Jelínka nelze obmyslet ani žádným velkým okolím časovým a kontextovým.  

Jisto je, že v české poezii pokračuje v linii Josefa Palivce, tedy v poezii nazývané 

absolutní, rozumějme: sebestředné svým zrcadlovým přivrácením k sobě. 

 

- se slovy, že 

(94) Poslanci Devátý, Vidím a Pospíšil protestovali se slovy, že osobní svazek Jana 

Kavana, který si komise 17. listopadu vypůjčila od rozvědné služby (k určení možné 

Kavanovy spolupráce s StB), už dávno neměli. 

 

- souběžně s: 

(95) V roce 1993 byla podána první daňová přiznání.  

Souběžně s tím se získávaly i první zkušenosti z praxe. 

 

- současně: 

(96)  Samoplátci jej pak musejí odevzdat do osmi dnů po daňovém přiznání, které je třeba 

podat do konce března.  

Podobné formuláře budou muset předložit i klienti ostatních pojišťoven.  

Ti, kteří je loni měnili, mají formuláře odevzdat každé z nich.  

Současně jsou samoplátci povinni donést pojišťovně i doklad o dni podání daňového 

přiznání. 

 

- souviset 

(97) Těší nás, že se lidé začínají zajímat o své zdraví, výsledky vyšetření však nejsou dobré.  



  

Souvisí to s naší životosprávou, zejména s nadměrným požíváním tuků, omezeným 

pohybem atd., vysvětluje vedoucí oddělení hygieny výživy KHS Č. Budějovice Peter 

Horan.  

 

- stejným dechem:  

(98) Opět sestavujeme státní rozpočet a opět se setkáváme se stejnou argumentací.  

Jedna skupina lidí zarputile vychází ze strany potřeb, nikoli ze strany zdrojů.  

Máme zanedbané dráhy, musíme je opravit.  

Máme zastaralé zařízení vysokých škol, musíme je modernizovat.  

Máme poškozené životní prostředí, musíme je vylepšovat.  

Máme menší zemědělské dotace než země Evropské unie, měli bychom naše dotace na 

cestě do Evropy zvýšit na evropskou úroveň.  

Máme nemoderní armádu, chceme do NATO, musíme proto armádu přizpůsobit 

technické úrovni ostatních zemí tohoto vojenského seskupení.  

Roste kriminalita, potřebujeme zvýšit počet policistů.  

Mohl bych pokračovat, ale tím by to stejně neskončilo.  

Stejným dechem se říká, že jsou vysoké daně, že nemáme zelenou či modrou (v obou 

případech zlevněnou) naftu, že nemáme dostatečné výhody pro začínající podnikatele, 

pro exportéry, pro investory moderních technologií, pro zaostalé regiony, pro tu či 

onu sociálně postiženou skupinu. 

 

- tím spíš: 

(99) I přes jisté zklidnění situace napětí mezi vedením klubu a hráči ve Zlíně trvá.  

Tím spíš, že Josef Ondík na dotaz, zda je správní rada ochotná přistoupit na 

požadavky hokejistů, odpověděl: Tato otázka je předčasná. 

 

- týkat se 

(100) Tady ovšem může vzniknout polemika, protože touto činností se zabývají kosmetičky, 

přičemž neexistuje oficiální nařízení, že kosmetička musí být zároveň zdravotní sestra, 

zato platí vyhláška o tom, že integritu kůže smí porušit pouze zdravotník.  



  

To se týká nemenší měrou dekorativní tetováže. 

 

- upřesnit 

(101) “Ve své dnešní funkci jsem nepodnikal, nepodnikám a podnikat nebudu.  

Veškerou činnost související s Knižním velkoobchodem jsem ve vládní funkci přerušil 

a věnuji se pouze práci vyplývající z této funkce,“ sdělil místopředseda vlády ČSFR a 

místopředseda ODS.  

Základní argument kritiků M. Macka, že ve funkci místopředsedy vlády získal Knižní 

velkoobchod, je podle něho naprosto nepravdivý a falešný.  

„Privatizační projekt na Knižní velkoobchod byl vypracován na přelomu let 1991 a 

1992 a předložen v únoru 1992, kdy jsem nemohl tušit, že budu v budoucnu jmenován 

místopředsedou vlády,“ upřesnil. 

 

- v důsledku: 

(102)  V zahraničním obchodu došlo ke zvýšení importu, v jehož důsledku vykázala loňská 

obchodní bilance deficit 408 miliard HUF, což bylo o 66 miliard forintů více než 

v předchozím roce. 

 

- v této souvislosti: 

(103)  Navzdory televiznímu přenosu se na stadiónu Za Lužánkami čeká třicetitisícová 

návštěva, což by byl rekord samostatné české ligy.  

V této souvislosti vyhlásil mimořádná opatření jak fotbalový svaz (jeden svazový 

komisař navíc, který bude sledovat diváky), tak brněnská policie. 

 

- ve skutečnosti 

(104) Lidé, vyhnaní z pohodlného přítmí státem řízených fabrik, vidí kolem samou 

nemravnost a říkají, naše děti jsou příliš dobře vychované pro tuto dobu, která 

vyžaduje chamtivost a ziskuchtivost.  

Ve skutečnosti je kapitalismus mnohem mravnější než socialismus, protože 

neumožňuje, aby po celá desetiletí lidé žili z toho, že vyrábějí, co nikdo nepotřebuje. 



  

- vést 

(105) V pátek v reakci na zprávu o zaměstnanosti v USA dolar prudce oslabil.  

Vedly k tomu obavy z toho, že by mohl příliš velký růst počtu pracovních míst ve 

zpracovatelských odvětvích přispět k vyšší inflaci. 

 

- vinou 

(106) Za předčasný konec jejich sotva půlhodinového vystoupení si však mohli sami diváci, 

kteří v průběhu koncertu Luscious Jackson začali vyvolávat jméno Beastie Boys.  

Především vinou toho nakonec nedošlo ani na největší hit kapely – Keep On Rockin' It. 

 

- vyplývat 

(107) Pan Alexander Mitrofanov z Rudého práva mě v článku „LN se chlubí cizím peřím“ 

před svými čtenáři obviňuje, že jsem prý na víkendovém sněmu Svobodných demokratů 

zcizil rozhovor s Pavlem Rychetským.  

Skutečnost je méně dramatická.  

Krátce po projevu bývalého místopředsedy vlády jsem za ním zašel se záměrem, zeptat 

se na důvody jeho odchodu z politiky.  

Právě mluvil s jedním z delegátů a pokynul mi, abych počkal.  

Za chvíli přišel pan Mitrofanov a zdvořile se mě optal, zda bychom nemohli udělat 

rozhovor společně, zvláště – jak jsme si hned řekli –, když se chceme zeptat na tytéž 

otázky.  

Později se k nám přidal i kolega z ČTA.  

Počítal jsem, že rozhovor s Pavlem Rychetským vyjde i v pondělním Rudém právu.  

Názor pana Mitrofanova, že jsem měl automaticky zpracovat interview do jiného 

žánru, není obecný novinářský kánon.  

Není také jen mou vinou, že jsme se společně nedomluvili na způsobu zveřejnění.  

Mou chybou nejspíš bylo, že jsem neupozornil kolegy, aby v rozhovoru nepoužili 

standardní hlavičku: politik XY v rozhovoru pro LN.  

Pro mě z toho vyplývá jediné: Už nikdy nesvolit, aby při mém rozhovoru byl přítomen 

někdo z Rudého práva. 



  

- výsledkem je: 

(108)  V Polsku je studium na státních vysokých školách bezplatné, školy však mohou vybírat 

školné za večerní, dálkové nebo postgraduální studium.  

Výsledkem je, že mnoho univerzit omezuje počet studentů přijímaných na denní 

studium a rozšiřuje placené formy. 

 

- vzhledem k tomu 

(109) Jenomže v těchto zemích sami nevědí, co s nezaměstnanými, odpověděl Otto Brabec 

z agentury SERVUS na otázku, jak se daří zprostředkovávat práci v zahraničí.  

Vzhledem k tomu dominuje v činnosti agentury zajišťování studentských pracovních 

pobytů především v Německu. 

 

- za prvé – za druhé 

(110) Stínová vláda stojí však trojnásobně ve stínu.  

Za prvé, což je logické, ve stínu vlády, která je u moci.  

Za druhé ve stínu budoucnosti, protože je jasné, že SPD nemůže získat sama absolutní 

většinu a bude muset vládnout v koalici, ať již jakékoli.  

 

- zdůvodnit: 

(111) Gyula Horn se vyslovil pro možné zavedení majetkové daně.  

Zdůvodnil to tím, že utahování opasků se nemůže vztahovat pouze na lidi žijící ze 

mzdy. 

 

- z důvodu: 

(112)  Pokud se v rámci těchto údajů zvýšil vývoz některých surovin, je nutné pochopit, že při 

omezení domácího odběru by snížení těžby přes únosnou míru znamenalo vážný 

ekonomický dopad na jednotlivé těžební organizace.  

Z toho důvodu jsou tyto podniky nuceny, při nedostatečném odbytu na domácím trhu, 

řešit svoje ekonomické problémy exportem. 

 



  

- znamenat  

(113) Vedle zásady sociální solidarity, což není nic jiného než zásada zdanění, by měla platit 

i stejně významná zásada ekvivalence , čili "n ěco za něco".  

Prakticky to znamená stanovit, že například z výdělků přes 120 000 Kč ročně se 

pojistné platit nebude. 

 

- způsobit:  

(114)  V loňském roce dosáhla firma celkového obratu 630 milionů korun, hospodařila však 

se ztrátou.  

Způsobil ji pokles cen sušeného mléka na světových trzích. 

 
 


