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1. Úvod 

Předmětem této diplomové práce je analýza užití vytýkacích konstrukcí v norštině a 

francouzštině. Analýza bude založena na textech v norštině a na jejich překladech do 

francouzštiny. Lze totiž očekávat, že norské vytýkací konstrukce budou do francouzštiny 

přeloženy různými způsoby. Záměrem práce je zjistit, jaký typ při překladu převládá, zda jsou 

vůbec vytýkací konstrukce při překladech zachovány, nebo zda je možné pozorovat jiné 

tendence. 

Vytýkací konstrukce jsou velmi využívaný jazykový prostředek jak v norštině, tak ve 

francouzštině. Vzhledem k jejich podobné struktuře v obou jazycích lze očekávat, že 

frekvence výskytu ve francouzských překladech bude vysoká. Francouzština však disponuje i 

jinými syntaktickými a lexikálními prostředky, které slouží ke zdůraznění určitého větného 

členu. Lze tedy očekávat, že překladatelé ve francouzských překladech využijí i těchto 

prostředků. Záměrem této práce bude tedy navíc i zjistit, jaké další jazykové prostředky 

využívají překladatelé, nevolí-li právě vytýkací konstrukci. 
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2. Teoretická část 

2.1. Aktuální větné členění, funkční větná perspektiva

Z důvodů nejen teoretických, ale hlavně z důvodů ve skrze praktických, je nutné 

rozlišovat mezi větou a výpovědí. Větou se rozumí „abstraktně míněná, to znamená 

v komunikační situaci nezakotvená, jazyková jednotka, jíž dominuje přísudek. Přísudkem se 

rozumí ten člen věty, kterým se o někom nebo o něčem něco říká, tj. jímž se přisuzuje někomu 

nějaká vlastnost, stav, změna nebo činnost. Výpovědí se rozumí věta zakotvená v nějaké 

konkrétní komunikační situaci, ať už byla pronesena či napsána.“ (Grepl a kol., 2002: 369–

370) Při rozborech jednotlivých vět můžeme provádět analýzu v rovině větné (morfologicko-

syntaktická a sémantická struktura sdělení) a v rovině výpovědní (aktuální členění sdělení). 

Vytýkací konstrukce jsou úzce spjaty s aktuálním členěním větným a skladbou věty 

vůbec. Pojem aktuální členění větné, respektive funkční větná perspektiva jako výraz 

synonymní, poprvé použil Vilém Mathesius. Aktuální větné členění je určitý princip, který 

stanovuje pořadí větných členů. V takovém členění se pak projeví záměr a výpovědní 

perspektiva mluvčího. Oblast aktuálního členění větného významně zpracovali P. Sgall, E. 

Hajičová a E. Buráňová v publikaci Aktuální členění věty v češtině (1980). 

Vachek (2005: 32-33) uvádí ve svém lingvistickém slovníku Mathesiovu tezi, že

„základními prvky aktuálního členění věty jsou východiště výpovědi, to jest to, co je v dané 

situaci známo nebo alespoň nasnadě a od čeho mluvčí vychází, a jádro výpovědi, to jest to, co 

mluvčí o východišti výpovědi nebo se zřetelem k němu vypovídá.“ Jedná se tedy o rozčlenění 

výpovědi na část, jež můžeme určit jako kontextově zapojenou, a na část, jež můžeme určit 

jako kontextově nezapojenou. Kontextově zapojená část pak představuje východisko 

výpovědi a část kontextově nezapojená jádro výpovědi. Bereme-li v potaz hledisko 

komunikativní, můžeme kromě kontextově zapojených a nezapojených elementů ve struktuře 

věty rozlišit ještě tzv. téma (= východisko, topic) a réma (= jádro, comment, ohnisko, focus). 

Každý větný člen je vhodný k tomu, aby představoval jak téma, tak réma: subjekt, predikát, 

předmět přímý i nepřímý, příslovečné určení, determinanty atd. 

Aktuálním kontextem se podle Loucké (1990: 9) rozumí předchozí kontext jazykový a 

bezprostřední kontext situační. Slovním spojením předchozí jazykový kontext se chápe soubor 

všech výpovědí předcházející dané výpovědi. Bezprostřední kontext situační zahrnuje 

informace, které sice nejsou známé z kontextu jazykového, ale jsou jak autorovi, tak 

adresátovi známy ze situace, v níž se výpověď pronáší.
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Termín funkční větná perspektiva je synonymní s výrazem aktuální členění větné. 

Tímto termínem se často označuje pouze pojetí tzv. brněnské školy zastoupené v prvé řadě 

Janem Firbasem. Ten tvrdí (1958: 251), že „vedle slovního pořádku má jazyk k dispozici ještě 

jiné prostředky, které umožňují mluvčímu i posluchači rozlišovat mezi složkami základovými a 

jádrovými“ Loucká (2005: 47) uvádí mezi prostředky utvářející funkční větnou perspektivu 

členění obsahu sdělení na téma a réma, kontext a komunikativní dynamismus1. 

Mluvčí tedy člení výpověď na dvě základní části - téma a réma. Ke zjištění toho, jaké 

výrazy ve výpovědi náleží k části tematické nebo rematické, se používá transformační nebo

otázkový test. Otázkový test je realizován položením otázky. Výrazy, které jsou obsaženy 

zároveň v otázce i v odpovědi, náležejí k tematické části výpovědi a jsou tedy kontextově 

zapojené. Naproti tomu výrazy, které jsou obsaženy pouze v odpovědi, náležejí k rematické 

části výpovědi a jsou kontextově zapojené. Transformační test je realizován parafrází 

výpovědi za pomoci výrazů typu pokud jde o, co se týká apod. Výrazy kontextově zapojené se 

pak nacházejí ve vedlejší větě, výrazy kontextově nezapojené ve větě hlavní. 

Nicméně na příklad na otázku Qu’est-ce qui se passe? [Co se děje?] ve francouzštině, 

tedy Hva skjer, foregår? v norštině můžeme odpověď dvěma způsoby2:

Paul bat Pierre. - Lars slår Kjetill.

[Pavel bije Petra. – Lars bije Kjetilla.]

( kde Paul / Lars je téma, bat / slår je transit, Pierre / Kjetill je réma. Mluvčí klade důraz na 

Paula / Larse a říká, co Paul / Kjetill vykonává za činnost.) 

nebo 

Pierre est battu par Paul. - Kjetill blir slått av Lars. 

[Petr je bit Pavlem. – Kjetill je bit Larsem]

(kde Pierre / Kjetill je téma, est battu / blir slått transit, Paul / Lars réma. Zde se mluvčí 

zaměřuje naopak na Pierra a na to, jaké činnosti byl podroben neboli jaká činnost na něm 

byla vykonána).

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že je to právě mluvčí, kdo volí perspektivu své 

výpovědi. Volba tématu je motivována i zvolením určité syntaktické struktury. Následkem 

                                               
1 L‘ articulation du contenu de la prase énoncée en thème et rhème, le contexte, le dynamisme communicatif
2 Použité příklady pocházejí z Loucká, H. (2005). Introduction à la linguistique textuelle, Praha, Karolinum, s. 
46-58
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linearity sdělování informací ve výpovědi jsou již známé složky soustředěny na začátek 

výpovědi, tedy do tematické části, naproti tomu informace nové do části  za tranzitem. 

Jednotlivé větné členy se liší stupněm výpovědní dynamičnosti či komunikativního 

dynamismu3, to znamená, že každý jednotlivý větný člen tak přispívá  k rozvíjení sdělení 

rozdílnou měrou. Loucká (1990: 10) uvádí, že výpovědní dynamičnost odráží míru zapojení 

sdělení do kontextu, tedy míru, s jakou se jednotlivé tematické a rematické složky výpovědi 

podílejí na rozvíjení obsahu sdělení. V tematické části má nejvyšší stupeň výpovědní 

dynamičnosti centrum tématu. Celkově se však tematická část vyznačuje nižší měrou 

výpovědní dynamičnosti než část rematická, jejíž centrum je členem s nejvyšším stupněm 

výpovědní dynamičnosti. Nejvyššího stupně výpovědní dynamičnosti tedy dosahuje centrum 

rématu. Pozici přechodu, neboli tranzitu, mezi tematickou a rematickou částí zaujímá sloveso. 

Funkci tranzitu ve větě zastávají nejčastěji slovesné výrazy nebo slovesné výrazy v kombinaci 

s nominálními členy. A protože slovesné výrazy jsou zpravidla určené z hlediska času, 

způsobu apod., podílí se tranzit na zapojení výpovědi do určitého kontextu. Složky sdělení, 

které stojí až za slovesem, se vyznačují vyšší měrou výpovědní dynamičnosti.

Kontext je možno základně rozdělit na situační, odkazující na informace odvoditelné 

z dané situace, a verbální, odkazující na informace odvoditelné z předchozího textu.  Mezi 

kontextově zapojené prvky výpovědi mohou být počítány výrazy, které se z předešlého 

kontextu opakují, ať už doslova nebo za pomoci zástupného výrazu (např. podstatné jméno 

z předchozí kontextu může být nahrazeno zájmenem), dále výrazy, které lze z předchozího 

kontextu vyvodit nebo výrazy, které souvisí se širším kontextem. Ke kontextové zapojenosti 

tíhnou deiktické výrazy (jako jsou zájmena, determinanty a příslovce), výrazy od výrazů již

z kontextu známých odvozených (známý výraz – dnes, odvozený výraz – včera) a též výrazy 

zastávající funkci kulis, tj. místní a časové určení. Naopak za kontextově nezapojené jsou 

pokládány elementy v nejbližším kontextu nezmíněné, které vyjadřují informace neznámé, 

nebo jsou z předchozího kontextu nevyvoditelné.

Z hlediska aktuálního větného členění se vytýkací konstrukce dělí podle Prince (1978: 

883-906) do dvou skupin. Rozřazení do těchto dvou skupin je realizováno na základě 

kontextové zapojenosti, respektive nezapojenosti. První typ se nazývá stress-focus (dále jen 

S-F) a představuje souvětí, ve kterých je vedlejší věta závislá kontextově zapojená, tj. 

tematická, ať už je vytčený člen kontextově zapojený je nebo není. Nejvyšší stupeň výpovědní 

dynamičnosti nese vytčený člen. Tento typ je možné ještě rozdělit podle toho, zda vedlejší 

                                               
3 Termínu výpovědní dynamičnost užívá Příruční mluvnice češtiny, termínu komunikativní dynamismus užívá 
Loucká v Introduction à la linguistique textuelle (2005).  V této práci budeme používat termínu výpovědní
dynamičnost. 
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věta je tematická především proto, že obsahuje většinu prvků v předchozím kontextu přímo 

zmíněných, anebo protože její kontextová zapojenost je odvoditelná nepřímo nebo je 

předpokládaná na základě kontextu vzdálenějšího. Vytýkací konstrukce typu S-F představuje 

ryzí typ vytýkací konstrukce, neboť představuje výrazový prostředek, jehož úkolem je 

primárně rematizovat určitý element výpovědi. Druhý typ se nazývá information-

presupposition (dále jen I-P) představuje výpovědi, ve kterých je vedlejší věta kontextově 

nezapojená, a proto na ní ve většině případů spočívá nejvyšší stupeň výpovědní dynamičnosti. 

Aktuálněčlenské hledisko bude důležité při analýzách norských vytýkacích konstrukcí. 

Ty budou dále analyzovány z hlediska syntaktického a morfologického. Francouzské 

překlady budou zkoumány především z hlediska syntaktických a lexikálních prostředků 

použitých k překladu vytýkacích konstrukcí z norštiny do francouzštiny. 

Následující přehled uvádí prostředky aktuálního členění, které odlišují téma a réma, 

respektive kontextově zapojené prvky od nezapojených: 

- slovosled: ten se jako prostředek aktuálního členění větného uplatňuje především u 

flektivních jazyků; v lineárním textu je zpravidla v pořadí téma v první části 

výpovědi, napravo od slovesa pak stojí réma

- intonace a větný přízvuk: intonace a její centrum určí réma sdělení

- morfologické prostředky: v případě norštiny i francouzštiny se jedná na příklad o 

protiklad určitého a neurčitého členu

- lexikální prostředky:  - tematizační částice (platí pro konstrukce typu – når det 

gjelder / en ce qui concerne, angående / quant à, apod.)

                                       - rematizační částice (v ve francouzštině platí pro výrazy 

                                         typu –bare / seulement, til og med / voire,, også / aussi)

- syntaktické prostředky: vytýkací konstrukce apod. (více o tomto v kapitolách 2.2 

a 2.3) 

2.2. Struktura norské věty

Norština, jako i celá řada jiných jazyků, nemůže vyjádřit důraz kladený na určitý větný 

člen pouhým pořádkem slov, proto se pro ni vytýkací konstrukce jeví jako nezbytný výrazový 

prostředek. 

Slovosled neutrální podoby oznamovací věty je v norštině volnější, respektive méně 

přísný, než ve francouzštině. Stejně jako ve francouzštině je výstavba norské věty ovlivněná 
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hlediskem významovým a rytmickým. Slova jsou tedy do vět uspořádána dle své syntaktické 

funkce, dále podle toho, zda jsou nositeli nové informace či nikoliv, a v neposlední řadě hraje 

ve větném uspořádání roli přízvuk. Strukturní model norské oznamovací věty je stejně jako ve 

francouzštině  S-V-O (subjekt-verbum-objekt). Podmět se nachází zpravidla v postavení před 

přísudkem. Přesto je v norštině možné v celkem rozsáhlé míře pozměnit kanonický pořádek 

slov, například vytčením jednoho větného členu do čela věty, což v důsledku ovlivní i pořadí 

ostatních slov ve větě.

Kromě vytýkání využívá norština i jiné prostředky aktuálního členění.  Je-li spojka 

nebo spojovací výraz v iniciální pozici, slovosled věty se nemění. Příslovečného určení 

v iniciální pozici, naproti tomu, má za následek změnu pořádku slov větě na V-S-O (verbum-

subjekt-objekt): 

Jeg bodde i en by hvor menneskene var i mindretall. (S-V-O) 4

[J’ai habité  une ville où les gens étaient en minorité.

Bydlel jsem ve městě, kde lidé byli v menšině.] 

Snart ropte de på meg.(V-S-O) 5

[Ils m’ont appelés bientôt.

Za chvíli na mě zavolali.] 

Obecně můžeme rozlišit tři základní variace trojice podmět–přísudek-

objekt/příslovečné určení: 

1. podmět + přísudek

De kommer. 

[Ils arrivent.

Oni přijdou.]

2. invezre podmětu a přísudku 

Kommer de ikke?

[N’arrivent-ils pas ? 

Nepřijdou?]

                                               
4  Christensen, Lars Saabye (2006). Saabyes cirkus, Oslo : Cappelens Forlag, s. 35
5  Christensen, Lars Saabye (2006). Saabyes cirkus, Oslo : Cappelens Forlag, s. 36
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3. podmět + větné příslovečné určení + přísudek (ve vedlejší větě) 

(De sier at) de ikke kommer. 

[(Ils disent) qu’ils ne viennent pas.

Říkají, že nepřijdou.]

Následující schémata představují pořádek slov ve větě hlavní a vedlejší: 

Iniciální 

část

(Forfelt)

Hlavní (prostřední) část
(Midtfelt)

Koncová část
(Sluttfelt)

1
F

2
člen

verbální
v

3
člen

adverbiální
a1

4
člen

nominální
n

5
člen

adverbiální
a2

6
člen

verbální
V

7
člen

nominální
N

8
člen

adverbiální
A

podmět,
příslo-
večné
určení,

atd.

určitý
tvar

slovesa

příslovečné
určení

podmět,
případně
předmět

příslovečné
určení

neurčitý 
tvar 

slovesa

předmět 
přímý/

nepřímý,
jmenná
část pří-
sudku

příslovečné
určení
místa,
času,

způsobu,
atd. 

Tabulka č.1: Schéma věty hlavní v norštině

Iniciální část (forfelt) se vyskytuje pouze ve větě hlavní. Tato pozice může zůstat 

neobsazena v případě tázací věty utvořené pomocí inverze podmětu a přísudku:

Har du gjort leksene?6

[As-tu fait les devoirs?

Udělal jsi úkoly?]

V hlavní pasáži se nachází část přísudku vyjádřená určitým tvarem slovesa, jež  

zaujímá zpravidla druhou pozici ve větě hlavní. Pouze v otázkách bez tázacího zájmena se 

                                               
6 Christensen, Lars Saabye (1984). Beatles, Oslo : Cappelens Forlag, s.7
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tato část přísudku posunuje na pozici první. Z tabulky dále vyplývá, že podmět zpravidla 

zahajuje větu, není ovšem výjimkou, že je tato pozice již obsazena, v tom případě se podmět 

posunuje na čtvrtou pozici ve větě. Na této pozici však může být umístěn i předmět vyjádřený 

nepřízvučným zájmenem (A.) Pokud první pozici ve větě zaujímá příslovečné určení, sloveso 

se posunuje před podmět, tedy opět zaujímá druhou pozici ve větě. Na první pozici se může 

vyskytnout také spojka, tento slovní druh ale slovosled věty neovlivní (B.) na rozdíl od 

příslovcí, která mají spojovací funkci (C.): 

A. Det skulle jeg ikke gjort.7

[Je ne l'aurais pas dû faire.

To jsem býval neměl dělat.]

B. Og det er her denne fortellingen kan begynne. 8

[Et c'est à ce momen-là que cette histoire peut commencer. 

A to je místo, kde tento příběh může začít.]

C.  Den siste stilen hennes var dårlig. Ellers gjør hun det svært bra.9

[Sa dernière rédaction était mauvaise. Sinon, elle est très douée. 

Její poslední sloh nebyl dobrý. Jinak si ale vede dobře.] 

                                               
7 Christensen, Lars Saabye (2006). Saabyes cirkus, Oslo : Cappelens Forlag, s. 7
8 Christensen, Lars Saabye (2006). Saabyes cirkus, Oslo : Cappelens Forlag, s. 44
9 Golden, A., Ryen, E., Mac Donald, K. (2008). Norsk som fremmedspråk :grammatikk. Oslo : 
Universitetsforlaget, s. 94
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Spojovací část mezi 

větou hlavní a 

vedlejší 

Střední část 
(Midtfelt)

Koncová část
(Sluttfelt)

1 2
nominální

člen
n

3
adverbiální

člen
a

4
verbální

člen
v

5
verbální

člen
V

6 
nominální

člen
N

7
adverbiální

člen
A

spojka/

spojovací výrazy
podmět

příslovečné
určení

(setnings-
adverbial10)

určitý
tvar

slovesa

neurčitý 
tvar 

slovesa

předmět 
přímý/

nepřímý,
jmenná

část
přísudku

příslovečné
určení
místa,
času,

způsobu,
atd.

Tabulka č.2: Schéma věty vedlejší v norštině 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vedlejší věta v norštině je zpravidla uvozena 

spojkou nebo jiným spojovací výrazem, následuje podmět, příslovečné určení a až teprve 

posléze přísudek.

2.2.1. Vytýkací konstrukce v norštině 

V norštině jsou vytýkací konstrukce zahrnuty pod souhrnný pojem setningskløyving11, 

který popisuje jak vlastní konstrukce vytýkací, pro něž se v norštině rovněž užívá 

synonymních termínů utbrytning a fokusering, tak konstrukce prezentativní. 

Prezentativní konstrukce čítá dva podměty. První podmět je formální, a tudíž 

významově vyprázdněný, a je zásadně reprezentován zájmenem det. Druhý, logický podmět 

stojí vždy v neurčitém tvaru a je nositelem nové informace. Slovesa objevující se 

v konstrukcích tohoto typu jsou intranzitivní nevyžadující doplnění předmětem. Tranzitivní 

slovesa mohou být v prezentativní konstrukci zastoupena, ale pouze v kombinaci se slovesy 

intranzitivními (Mac Donald, 2008: 157-158) :

Det sitter ei jente på trappa og leser avisen.12

                                               
10 Zvláštní typ příslovečného určení, které vyjadřuje postoj mluvčího ke sdělení, zároveň může fungovat jako 
prostředek koherence textu. 
11 Ve volném překladu „větné rozštěpení“
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[Il y a une fille dans l'escalier qui le journal.

Na schodech sedí (nějaká) dívka a čte noviny.]

Pro prezentativní konstrukce je typický častý výskyt příslovečného určení místa (Mac 

Donald, 2008: 157):

Det er noen jenter som spiller fotball på plenen.13

[Il y a des filles qui jouent au foot sur la pelouse. 

Na trávníku jsou nějaké dívky a hrají fotbal.]

Dalším typickým rysem prezentativních konstrukcí je skutečnost, že vedlejší věta 

přináší novou informaci. Formálně tedy jde o vytýkací konstrukci, významově je ale třeba ji 

vyčlenit jako konstrukci prezentativní. Sloveso v hlavní větě nemusí být pouze å være (être-

být), ale i å finnes (se trouver-nacházet se)(A.) nebo å eksistere (exister-existovat)(B.) :

(A.) Det fanst mange ting som gjorde inntrykk på oss. 14

[Il y avait beaucoup de choses qui nous a impressionnés. 

Bylo hodně věcí, které na nás udělaly dojem.]

(B.) Det eksisterer folk som tror at Elvis lever. 15

[Il existe des gens qui croient qu’Elvis est vivant. 

Existují lidé, kteří si myslí, že Elvis žije.]

Přísudek ve vytýkací konstrukci, na rozdíl od té prezentativní, může být vyjádřen 

tranzitivním i intranzitivním slovesem. Vytčený člen v konstrukci je přízvučný, tento rys není 

platný pro prezentativní konstrukci. Struktura vytýkací konstrukce vypadá následovně:

formální subjekt det [ce / to] + vytčený člen + predikativ, tj. spona vyjádřená  

slovesem å være [être / být], ev. å bli [devenir / stávat se]+ věta vedlejší16

                                                                                                                                                  
12 Golden, A., Ryen, E., Mac Donald, K. (2008). Norsk som fremmedspråk :grammatikk. Oslo : 
Universitetsforlaget, s. 157
13 Haff, Marianne Hobæk (1997). La construction clivée - étude contrastive francais-norvégien. In. Moderna 
Språk, s. 1
14 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1094
15Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1094 
16 Gundel, J. K. Information structure and the use of cleft sentences in English and Norwegian. In Hilde 
Hasselgård et al (eds) (2002). Information Structure in Cross-Linguistic, Amsterdam 
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Nils fann pengane. → Det var Nils som fann pengane.17

[Nils a trouvé l’argent. → C’était Nils qui a trouvé l’argent.

Nils našel ty peníze. → To Nils našel ty peníze.]

Nejčastěji vytýkané členy jsou podmět, předmět a příslovečné určení. Vytýká-li se 

podmět, konstrukce musí být uvozena vztažným zájmenem som, které ve vedlejší větě 

nahrazuje podmět:

Bestemor ringte. → Det var bestemor som ringte.18

[Grand-mère a téléphoné.→ C’était grand-mère qui a téléphonée.

Babička volala. →  To babička volala.]

Čas slovesa å være, případně slovesa å bli, je určen časem slovesa ve vedlejší větě: 

čas ve větě vedlejší

Det er ...

(čas přítomný)

přítomný čas

budoucí čas

předpřítomný čas

Det var ...

(čas minulý)

minulý čas

předminulý čas

Tabulka č.3 : Tvar slovesa ve větě vedlejší

Vytýkací konstrukce jako jazykový prostředek slouží ke zdůraznění určité větného 

členu. Pokud je zdůrazněný větný člen rozvitý, je vytčen se všemi větnými členy, které jej 

rozvíjí. Vedlejší věta, která je nedílnou součástí celé vytýkací konstrukce, může být uvozena 

                                               
17 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I.(1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1088 
18 Golden, A., Ryen, E., Mac Donald, K. (2008). Norsk som fremmedspråk :grammatikk. Oslo : 
Universitetsforlaget
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vztažným zájmenem som [qui-který], spojkou at [que-že] nebo je přimknuta ke konstrukci bez 

spojky či jiného spojovacího výrazu.

Pokud konstrukce zdůrazňuje předmět, spojka bývá opomenuta: 

Der er meg (som) han elsker. 19

[C’est moi qu’il aime. 

To mě on miluje.]

Vytčeným členem může býti i příslovečné určení, jež zaujímá pravovalenční povinnou 

syntaktickou pozici přísudku. V takovém případě není vedlejší věta uvozena žádnou spojkou. 

Pokud je zdůrazněným členem fakultativní příslovečné určení, jež vyjadřuje okolnostní rámec 

děje, užívá se spojky at [que-že]. Častěji se ale v tomto případě neužívá spojka žádná:  

Det var igår (at) du sa det. 20

[C’était hier quand tu l’as dit.

To včera jsi to řekl.]

Všechny druhy větných členů, které mohou být nositeli nové informace, mohou být 

tedy vytčeny či zdůrazněny. Je-li vytčeným členem jmenný člen větný, má vedlejší věta 

formu vedlejší věty vztažné a je uvozena zájmenem som. Je-li vytčeným členem podmět, je 

zájmeno som povinné; je-li zdůrazněným členem jakýkoliv jiný větný člen, může být som

vynecháno: 

Det var Nils som fann pengane.   x   Det var filmen (som) eg ikkje likte.21

[C’était Nils qui a trouvé l’argent.  x   C’était le film que j’aimais pas.

To Nils našel ty peníze.   x   To byl ten, který se mi nelíbil.]

  Klade-li mluvčí důraz na sloveso v určitém tvaru, tedy tvar verbum finitum,  neužije 

žádné spojky či spojovacího výrazu k uvození vedlejší věty (A.). V takovém případě je 

nezbytnou podmínkou užití slovesa å gjøre [faire-dělat] ve vedlejší větě. Toto pravidlo platí i 

pro vytýkání slovesných frází (verbfrase) (B.) a jmenných částí přísudku (C.): 

                                               
19 Golden, A., Ryen, E., Mac Donald, K. (2008). Norsk som fremmedspråk :grammatikk. Oslo : 
Universitetsforlaget, s.159
20 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1089
21 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1089
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(A.) Det var stele/stal han gjorde.22

[C’était un vol ce qu’il a fait. 

Byla to krádež, co on provedl.]

(B.) Det er liggje i telt eg ikkje vil.23

[Ce que je ne feud pas c’est dormir dans une tente. 

Spát ve stanu tedy nechci.]

(C.) Der er ondskapsfull han er.24

[Méchant, c’est ce qu’il est.

Zlý, to on tedy je.]

V norštině se vytýkání hojně užívá v otázkách, především v otázkách zjišťovacích: 

Var det Rudolf som ropte?25

[C’était Rudolf ce qui a crié?

Byl to Rudolf, kdo křičel?]

Naopak se zpravidla nevytýkají příslovečná určení způsobu mající tvar adjektiva                

a příslovečná určení typu ikke (ne – pas; částice tvořící zápor slovesa), tedy tzv. 

setningsadverbial:

* Det var heldigvis eg trefte deg. 26

[* C’était heureusement que je t’ai rencontré.

To naštěstí jsem tě potkal.]

Vytýkací konstrukce slouží ke zdůraznění, vyzdvižení toho, co je nové a důležité. To 

znamená, že věta „Det var Nils som fann pengane.“ není totožná s větou „Nils fann 

pengane.“  V první větě je Nils novou informací, vytýkací konstrukce se vlastně chová jako 

odpověď na otázku  „Kven fann pengane?“ (Qui a trouvé l’argent?-Kdo našel ty peníze?). 

                                               
22 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1090
23 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1090
24 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1090
25 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1090
26 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1090
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Takto vytčený člen významově jasně vyčleňuje fakt, že nikdo jiný než Nils peníze nenašel, 

nýbrž že to byl právě on jediný. Na rozdíl od konstrukce prezentativní je věta vedlejší náležící 

k vytýkací konstrukci nositelkou staré, již z kontextu známé informace. 

Faarlund (1997: 1092) uvádí, že není přirozené mít kontextově nezapojený podmět 

v pozici před slovesem, ale právě vytýkací konstrukce umožňuje umístit podmět do pozice za 

přísudek, což je podle Faarlunda obvyklá funkce této konstrukce, tedy ne nutně ta vytýkací. 

První pozice je obsazena významově vyprázdněným zájmenem det. Faarlund také tvrdí, že 

v mluveném projevu ve většině případů odpovídá vytčený člen podmětu věty vedlejší 

vztažné. Mluvčí tedy směřuje k tomu, aby podmět vyjadřoval novou informaci, což není 

vzhledem k jeho obvyklé pozici ve větě přirozené, zvláště jedná-li se o případ, kdy celá věta 

vyjadřuje informaci novou, kontextově nezapojenou:  

-Korfor er det saa kaldt her? –Det er Ola som opna glaset.27

[–Pourquoi fait-il si froid ici? – C’est Ola qui a ouvert la fenêtre. 

–Proč je tady taková zima? – To Ola otevřel okno.]

Výše uvedený příklad je sice z formálního hlediska konstrukce vytýkací, přičemž 

vedlejší věta vztažná není nositelem informace známé. 

V žurnalistickém jazyce, a nejen v něm, se vytýkací konstrukce užívá jako prostředku, 

který umožňuje vyhnout se tomu, aby věta začínala přímo novou informací, vytváří tak jakési 

usazení události do časového rámce : 

Det var i går kveld at ein jury i Washington fann dei tre skuldige i å…28

[C'était hier soir quand un jury à Washington a déclaré ces trois coupables de…

Bylo to včera večer, kdy soud ve Washingtonu uznal ty tři vinnými z...]

Vytýkací konstrukce se v norštině též užívá v případech, kdy se mluvčí snaží vyhnout 

sdělení nepříjemného obsahu nebo zjemnit negativní obsah takovéhoto sdělení: 

Det er med beklagelse vi maa meddele deg at ditt manuskript ikke passer for vårt   

blad. 29

[C'est avec un regret que nous devons vous informer que votre manuscrit n'est pas

                                               
27 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1092
28 Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1093
29Faarlund, J.T., Lie, S., Vannebo K.I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo : Universitetsforlaget, s. 1093 
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convenable pour notre magazine.

S politováním vám musíme sdělit, že váš článek se pro náš časopis nehodí.]

Gundel (2002: 115) udává, že vytýkací konstrukce je v norštině zásadně využívána 

k explicitnímu rozlišení kontrastu téma-réma, tedy k oddělení známého od neznámého. 

Obecně podle Gundelové vytýkací konstrukce v norštině vykazují tendencí odrážet 

informační strukturu sdělení na syntaktické struktuře věty. V norštině se navíc jeví jako velmi 

silná tendence strukturovat otázky do podoby vytýkací konstrukce. Dále se Gundelová 

shoduje s Faarlundem na skutečnosti, že není v norštině přirozené, aby byl podmět nalevo od 

přísudku nositelem nové informace. 

2.2.2. Základní prostředky rematizace a tematizce v norštině 

V norštině je známá informace umísťována na začátek věty, nová informace se 

objevuje dále, tj. více vpravo, ve větě. Tento způsob výstavby sdělení se dá považovat za 

neutrální. Také v norštině se setkáváme s gramatikalizovaným pořádkem slov ve větě. Známá 

informace je zpravidla tedy umístěna nalevo od slovesa a funguje jako jakýsi výchozí bod pro 

sdělení. Zda jde o informaci známou či neznámou, může naznačit například volba členu 

neurčitého pro informaci neznámou, tj. novou, nebo členu určitého pro informaci již známou 

z předchozího kontextu. To platí pro norštinu i pro francouzštinu. Hranice mezi známou a 

novou informací se zpravidla nachází za podmětným větným členem, který je typickým 

nositelem tématu. Pozici tématu mohou zaujímat i jiné větné členy, k jejichž tematizaci 

využívá norština následujících prostředků:

- pasivum

- prezentativní a vytýkací konstrukce (viz dále v textu)

- slovní spojení a výrazy typu angående, når det gjelder apod. 

2.2.2.1. Způsoby zdůraznění či vytčení větného členu

- opakování (prosté opakování slova v po sobě následujících větách)

- vytýkací konstrukce včetně užití vytýkání v otázkách 
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- zdůraznění kontrastem (větný člen je zdůrazněn postavením do kontrastu 

k jinému větnému členu) 

- užití lexikálních prostředků ke zdůraznění – akkurat, bare, også, dessuten, til 

og med, nettopp apod. 

2.3. Struktura francouzské věty

Výstavbu francouzské věty významně ovlivňuje hledisko významové a hledisko 

rytmické. Jazyky s pevným slovosledem, jako je právě francouzština, mají jediný možný 

slovosled bezpříznakový, to je takový, který odpovídá strukturnímu modelu věty. Neutrální 

podoba, tedy podoba odpovídající strukturnímu modelu, je u  francouzské oznamovací věty 

S-V-O (subjekt – verbum – objekt).

Přísudek je navíc je podle Šabršuly (1986: 352) ještě tvořen dalšími součástmi. Tyto 

části řadí následovně: 

1. sponové sloveso + jmenná část přísudku: 

      Cette table est ronde.

[Tento stůl je kulatý.]

2. sloveso bivalentní nebo trivalentní + k němu příslušející předměty (předmět přímý 

pak předchází předmět nepřímý, až za nimi následuje příslovečné určení): 

      Charles bat Pierre. 

[Karel bije Petra.]

3. sloveso monovalentní podmětové + nutné doplnění vyjádřené příslovečným 

určením (pokud je příslovečné určení kratší a kvalifikující zejména sloveso může 

někdy předmětům předcházet): 

     Ce livre coûte cinq francs.

     [Tato kniha stojí pět franků.]

Loucká (1990: 23) uvádí následující základní větná schémata, vyjádřená pořadím členů: 

1. podmět + sloveso monovalentní bez dalšího povinného doplnění: 

      Paul arrive. 

[Pavel přichází]
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2. podmět + sloveso bivalentní + předmět: 

      Paul répare le téléviseur.

[Pavel opravuje televizi.]

3. podmět + sloveso bezpředmětové + povinné doplnění: 

      Paul va bien. 

[Pavel se má dobře.]

4. podmět + sloveso sponové + povinné doplnění: 

      Paul est gentil. 

[Pavel je milý.]

5. podmět + sloveso trivalentní + předmět1 + předmět2: 

      Paul a donné ce livre à Marie.

[Pavel dal tuto knihu Marii.]

6. podmět + sponové sloveso + jmenná část přísudku: 

      Paul est étudiant. 

[Pavel je student.]

2.3.1. Vytýkací konstrukce ve francouzštině 

Vytýkací konstrukce jako „syntaktický prostředek, který formálně rozčleňuje výpověď 

na část tematickou a rematickou vytyčením tematického nebo rematického elementu do čela 

výpovědi či dodatkovým přičleněním na konec výpovědi“ (1990: 9), jsou ve francouzštině 

hojnější než v jakémkoliv jiném jazyce, v nichž se s tímto jevem můžeme rovněž setkat. 

Tento fakt dokládají mnohé studie jako například Muller (2003), který poukazuje na výrazně 

zvýšenou četnost výskytu vytýkacích konstrukcí ve francouzštině ve srovnání s němčinou a 

španělštinou. I Erikkson (1997) ve své studii poukazuje na skutečnost, že francouzština 

využívá vytýkacích konstrukcí jako prostředku významně přispívajícího ke koherenci textu 

výrazně častěji než švédština. Loucká (1990 : 9-10) dělí vytýkací konstrukce ve francouzštině 

následovně: 

A. Rámcové vytýkací konstrukce 

(Šabršulou nazývané jako rámcové zdůrazňovací konstrukce30) 

a) typ c’est … qui/que: C’est moi qui ai fait cela. [To já jsem to udělal.]

                                               
30 Šabršula, J. (1986). Vědecká mluvnice francouzštiny, Praha, Academia, s. 353
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C’est à Marc que j’ai téléphoné. [To Markovi jsem 

telefonoval]

                                         

b) typ ce qui/que … c’est: Ce qui m’a plu c’est le thème de l’ouvrage. [To, co se mi 

líbilo, bylo téma díla.]

c) typ il y a … qui/que: Il y a des garçons qui jouent au foot devant notre maison. 

[Tady jsou nějakcí chlapci, kteří hrají fotbal před naším 

domem.] Tato konstrukce je také nazývána konstrukcí 

existenciální (construction existentionnelle).

            

B. Dislokace 

            a)  dislokace vlevo : Cette fille, je l’ai vue. [Tuto dívku, tu jsem viděl.]

                                             Leur mère – elle leur dit de faire attention. [Jejich matka – ta jim 

řekla, ať dávají pozor.]

d) dislokace vpravo : Je l’ai vue, cette fille. [Tu jsem viděl, tu dívku.]

e) izolace : Quant à moi, je n’en sais rien. [Co se mě týká, tak já o tom nic nevím.]31

2.3.1.1. Rámcové vytýkací konstrukce

Nejčastěji jsou tyto konstrukce ve francouzštině nazývány mise en relief [zdůraznění].

Rámcová vytýkací konstrukce zvýrazňuje jednu složku na úkor složek dalších, strukturou se 

podobá souvětí s vedlejší větou vztažnou přívlastkovou. Odlišnost vytýkací konstrukce od 

souvětí je určována vztahy, jež se navzájem kombinují, jak uvádí Loucká (1990: 30):

- částečná nebo úplná desyntaktizace prezentativu c’est,

- formální signalizace vztahu vytčeného elementu k přísudkovému slovesu 

prostřednictvím satelitních slov,

- slovnědruhové vyjádření vytčených pojmenování a stupeň determinace 

substantivně vyjádřených vytčených pojmenování. 

                                               
31 Příklady konstrukcí v bodě A. a B. pocházejí z:  Loucká, H. (1990). Francouzské vytýkací konstrukce a 
aktuální členění – aplikace na výuku francouzštiny, Praha: Karolinum, s. 9
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Ve vytýkací konstrukci je ale „c´est“ desyntaktizováno a vytčený člen se váže ke 

slovesu následujícím po qui/que, které je nositelem predikačních kategorií. Desynktaktizace 

se projevuje ztrátou modálních a časových platností: 

C´est pour vous que je l´écris. [To pro vás to píši.]32

                          que je l’écrirai. [To pro vás to napíši.]

                          que je l’écrivais. [To pro vás jsem to napsal.]

Je třeba dodat, že formální ustrnulost výrazu c´est není ještě zcela úplná, protože výraz 

stále ještě může vyjadřovat zápor (A) a v určitých případech i slovesný čas shodný s časem 

řídícího slovesa (B): 

(A) Ce n´est pas lui qui dirigeait l´asile à cette époque. [To není on, kdo vedl azyl v té 

době.]

(B) Ce ne sera pas pour toi que je le ferai. [Nebude to pro tebe, pro koho to udělám.]

K rozlišení vytýkací konstrukce a souvětí také může sloužit determinace u vytčeného 

podmětu či předmětu přímého a substantivního predikativa u věty hlavní. V souvětí je častější 

determinace členem neurčitým:

C´est un garçon que je connais depuis longtemps. [To je chlapec, kterého už znám 

dlouho.]

Vytčený element se pojí častěji se členem určitým (A.) či ukazovacími (B.) a 

přivlastňovacími (C.) determinanty:

(A.) C´est le professeur qui nous l´a annoncé. [To profesor nám to oznámil.]

(B.) C´est ce garçon que j´ai invité. [To je ten chlapec, kterého jsem pozval.]

(C.) C´est ton manteau qui est tombé. [To tvůj kabát spadnul.]

M. Mangold (1950) ve své studii uvádí, že i v případech se členem určitým může dojít 

k formální shodě. Následující větu „C´est le professeur qui nous a annoncé la nouvelle.“ tedy

                                               
32 Příklady v této kapitole pocházejí z: Loucká, H. (1990). Francouzské vytýkací konstrukce a aktuální členění –
aplikace na výuku francouzštiny, Praha: Karolinum. 
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lze interpretovat dvěma způsoby - jako souvětí, v níž prezentativ c´est uvádí na scénu osobu, 

o níž se ve větě něco vypovídá; anebo jako vytýkací konstrukci, v níž identifikujeme 

konkrétní osobu (v protikladu k jiné) jako původce děje. Důležitou roli zde bude hrát kontext. 

Vytčeným elementem může být jakýkoliv větný člen, který tvoří se slovesem základní 

valenční vztah: 

a) podmět

C´est Pierre qui me l´a dit.

b) předmět

C´est mon frère que je cherche.

c) příslovečné určení

C´est de là que vient tout mal.

Prezentativ c’est má dvě základní vlastnosti – predikační a reprezentativní. Predikační 

protože přisuzuje jednomu elementu ve větě nové vlastnosti a zároveň v kombinaci se 

zájmenem ce odkazuje na předchozí jazykový nebo situační kontext. Prezentativ tak funguje 

jako jakýsi spojovatel mezi tím, co předcházelo sdělení, a tím, co mu nadchází. C’est uvozuje 

réma, část, která následuje za qui/que zastupuje tematickou část a odkazuje na již známe 

informace o vytčeném element.

Konstrukci c’est…qui/que můžeme tedy charakterizovat jako analytický prostředek 

rozčleňující významové složky věty na část rematickou a tematickou; v kontrastní perspektivě 

vytčením zdůrazňuje rematického participanta (okolnost) na pozadí tematického děje. 

K tematické části odkazuje kataforicky zájmenná složka prezentativu c’est do části věty 

uvedené výrazy qui/que. 

H. Loucká (1990: 36) vyčleňuje tři vrstvy aktuálního členění, v nichž vytýkací 

konstrukce c’est…qui/que působí: 

- základní (složky pouze kontextově nové) 

- kontextová (zahrnuje složky kontextově známé i nové) 

- důrazová (tematická část známá z kontextu, jen dochází k jejímu opakování)

Ve všech třech výše zmíněných rovinách funguje konstrukce c´est…qui/que v naprosté 

většině případů jako prostředek rematizace vytčeného členu. V důrazové vrstvě aktuálního 
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členění zaujímají hlavní místo odpovědi na otázky doplňovací, kde mluvčí obsazuje pomocí 

konstrukce c’est…qui/que novou informaci do téže pozice, v níž stojí v otázce tázací výraz: 

Qui a apporté ces fleurs? [Kdo přinesl tyto květiny?]

C’est Pierre qui les a apportées. [To Petr to byl, kdo je přinesl.]

V kontextové rovině aktuálního členění se konstrukce c’est…qui/que zapojuje do 

tematické části složky kontextově známé i nové. Kontextová známost pak může být vyjádřena 

některým elementem v tematické části nebo rematizovaným elementem. V prvním případě 

můžeme rozlišit nositele nové složky v tematické části na vícevalenční sloveso a 

pravovalenční člen. V druhém případě může být nositelem nové složky v tematické části 

sloveso a pravovalenční členy. 

Je-li nositelem nové složky vícevalenční sloveso, je věcná souvislost s předchozím 

kontextem vyjádřena substitučním pojmenováním nebo pronominalizací. Vytýkací konstrukce 

pak zdůrazňuje jádro výpovědi při kontextovém zapojení tematické části. Je-li nositelem nové 

složky pravovalenční člen, je věcná souvislost s předchozím kontextem vyjádřena slovesem           

a dalšími složkami známými z kontextu. Konstrukce zde staví do protikladu rematické i 

tematické části výpovědi a obsah výpovědi předchozí. 

V základní vrstvě aktuálního členění jsou výpovědi sestaveny pouze z kontextově 

nových elementů. Typický příklad pro tento typ užití konstrukce je:

On sonne. C’est le facteur qui arrive. [Někdo zvoní. To přišel pošťák.]

  

Tento typ užití rámcové vytýkací konstrukce je typický převážně pro mluvený projev, 

v psaném projevu najdeme příkladů po málu. Funkce konstrukce je zde artikulační, neboť 

novou informaci uvozuje tak, aby dala vyniknout původci děje a vůbec slovesnému ději 

samotnému. Působí zde jako jakýsi spojník mezi výpovědí samotnou a jejím zapojením do 

vyšších nadvětných celků. 

2.3.1.2. Konstrukce ce qui/que … c´est

Tento typ konstrukce vytýká na začátek výpovědi přísudek, který se tak stává tématem 

věty. V tomto typu konstrukce se tedy sloveso tematizuje. Následně je výrazem c´est uvedeno 
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réma věty. Tato konstrukce leží na pomezí mezi dislokací a rámcovou vytýkací konstrukcí 

c’est…qui/que. V rovině větné lze za její pomoci tedy rematizovat podmět či předmět přímý: 

Ce qui me plaît c´est l´autostop. [To, co se mi líbí, to je autostop.]33

Ce que je cherche, c´est le livre de Paul. [To, co hledán, to je Pavlova kniha.]

Charakteristická struktura tohoto typu konstrukce je určena přítomností slovesného 

tvaru ve vytýkané tematické části, následuje částice c’est s jasně tematizující funkcí

a syntaktické substantivum. To zastává ve větě pozici podmětu nebo předmětu přímého

a může být vyjádřeno substantivem, zájmenem, infinitivem, větou podmětnou nebo 

předmětnou. 

Zájmenná složka uvádějící tematickou část může být nahrazena výrazy une chose, la 

seule chose, kde slovo chose figuruje na pozici uvozovacího výrazu:

La seule chose que je me demande, c’est l’inérêt que vous pouvez avoir à me donner  

un bon conseil. [Jediná věc, na kterou se ptám sám sebe, je zájem, který můžete mít na 

tom, že mi dáte dobou radu.]

Jako zvláštní typ této konstrukce můžeme zařadit ještě spojení „si…c´est que“. Si zde však 

není užito ve významu uvození podmínky, ale jako výraz vytýkající myšlenku slovesného 

děje: 

S´il n´est pas là, c´est qu´il est à la mort. [Jestliže tam není, znamená to, že je mrtvý.]

V rovině výpovědní je nositelem informačního jádra rématická složka výpovědi. Do 

tematické části pak vnáší novou informaci sloveso jakožto centrum právě tematické části. 

Tato konstrukce může vyjadřovat opoziční kontrast rozčleněné výpovědi (často za pomoci 

spojky mais), a tím ji zapojit do vyšších nadvětných celků. I zde se v mluveném projevu 

znatelně projeví intonace, která je blízká intonaci sdělení s dislokací vlevo, zde je však pauza 

mezi částí tematickou a rematickou výraznější. Rematická část pak intonačně převažuje nad 

částí tematickou. 

                                               
33 Příklady v této kapitole pocházejí z: Loucká, H. (1990). Francouzské vytýkací konstrukce a aktuální členění –
aplikace na výuku francouzštiny, Praha: Karolinum. 



30

Z hlediska slovnědruhového je vytčený element nejčastěji podstatné jméno, zájmeno 

osobní a ukazovací, příslovce. 

2.3.1.3. Dislokace

Dislokace je „syntaktický prostředek, vytýkající před nebo za výpovědní realizaci větné 

struktury pojmenování, zastoupené ve větné části reprezentantem v příslušné valenční pozici.“ 

(Loucká, 1990: 54). Rozdělujeme-li výpověď na část tematickou a rematickou, je dislokace 

prostředkem tematizace. Dislokace je prostředkem mluvené francouzštiny a dělí se na tři 

druhy – dislokace vlevo, dislokace vpravo a izolace.  

2.3.1.4. Dislokace vlevo

Před větnou část vytýkáme pojmenování, které je zastoupeno reprezentantem, jenž 

zastává pozici jednoho z valenčních členů slovesa, tj. podmětu, předmětu nebo příslovečného 

určení místa. To, jakou větněčlenskou pozici zastává reprezentant, odráží způsob zabudování 

valenčního členu do struktury věty: 

Le père, il n’a rien dit. (podmět) [Otec, ten nic neříkal.]34

Pierre, nous avons parlé de lui hier. (předmět) [Petr, tak o něm jsme včera mluvili.]

Des oeufs, je n’en vends pas. (předmět) [Vajíčka, tak ta neprodávám.]

En France, je n’y étais jamais. (příslovečné určení místa) [Ve Francii, tak tam jsem 

nikdy nebyl.]

Bête, il l’est. (jmenná část verbonominální část přísudku) [Hloupý, tak to on je.]

Reprezentantem, tedy prostředkem odkazovacím na vlevo stojící pojmenování, bývá

nejčastěji : 

- zájmeno osobní : Le père, il n’a rien dit.

- zájmeno ukazovací : La soupe, c’est bon. [Polévka, ta je dobrá.]

- pronominalizované příslovce místa : A Prague, j’y vais demain. [Do Prahy, tam 

jedu zítra.]

                                               
34 Příklady v této kapitole pocházejí z: Loucká, H. (1990). Francouzské vytýkací konstrukce a aktuální členění –
aplikace na výuku francouzštiny, Praha: Karolinum.
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- odkazovací substituční pojmenování : Le R.E.R., je prends souvent ce moyen de 

                                                                       transport. [R.E.R., často s ním jezdím.]

V rovině výpovědní umožňuje dislokace vlevo vytčení před větnou část  toho členu 

tematické části, o němž se vypovídá v rematické části. Vytčené pojmenování a jeho 

reprezentant v rematické části dohromady určují to, o čem se vypovídá, tedy předmět sdělení, 

proto je dislokace vlevo považována za prostředek kontextově-informačního členění 

výpovědi. 

Dislokace vlevo je tedy prostředek, jímž mluvčí může z kontextu aktualizovat ten 

tematický prvek, o němž chce vypovídat. Je prostředek tematizační a zároveň kontextově 

navazovací. 

Dislokace tak umožňuje tematizovat informaci zcela novou, která nám z kontextu není 

známá nebo ji nelze vyvodit. Vytčením elementu, zvláště pak v mluveném projevu, může 

mluvčí upoutat pozornost adresáta. 

2.3.1.5. Dislokace vpravo

Dislokace vpravo je vlastně opakem dislokace vlevo. Při dislokaci vpravo přiřadíme 

pojmenování, tedy téma, až za větnou část výpovědi. Stejně jako u dislokace vlevo figuruje ve 

větné části výpovědi reprezentant odkazující na pojmenování. Pozice přiřazeného elementu 

může být, jak uvádí Loucká (1990: 54) dvojí – interklauzální (A.) nebo postklauzální (B.):

(A.) Je n’en ai parlé, de cette affaire, avec ses parents. [Nemluvil jsem o ní, o 

té záležitosti, s jeho rodiči.]

(B.) Je n’y vais pas, à cette réunion. [Já tam nejdu, na tu schůzku.]

Vztah mezi přiřazeným elementem a jeho reprezentantem ve větné části vyjadřují 

větněčlenské vlastnosti reprezentantu:

Il n’a rien dit, le père. (podmět) 

Je ne le connais pas, ce garçon. (předmět) [Já ho neznám, toho chlapce.]

Je n’y vais pas, à Lyon. (příslovečné určení místa) [Já tam nejedu, do Lyonu.]
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V rovině výpovědní můžeme rozlišovat dvě situace – je-li větný element dislokovaný 

vpravo známý z kontextu a je-li vpravo dislokovaný větný element nový, z kontextu neznámý 

a nevyvoditelný. 

Je-li dislokovaný větný člen známý, je logické, že se vztahuje k obsahu z předchozího 

kontextu. Dislokovaný element jako by doplňoval či upřesňoval to, co stojí ve větné části 

výpovědi. Je-li dislokovaný větný člen nový a z předešlého kontextu neznámý, je ve větné 

části signalizován reprezentantem, který odkazuje k tématu, jež je umístěno v přičleněné části 

výpovědi: 

Elle est belle, ta robe. [Jsou krásné, ty tvé šaty.]

2.3.1.6. Izolace

Izolace je typ dislokace. Tento syntaktický prostředek využívá zvláštního typu výrazů 

– izolantů – které vytýkají pojmenování mimo větnou část výpovědi. Pojmenování může

i nemusí mít reprezentanta ve větné části výpovědi. Izolant a pojmenování představují téma 

sdělení. Tento typ vytčení tématu je častější u dislokace vlevo. Mezi izolanty můžeme zařadit 

slova a slovní spojení jako quant à [co se týká], pour ce qui est de [pokud jde o], comme 

[jestliže], en ce qui concerne [co se týká] atd.: 

Pour ce qui est de ce problème, je ne m’y intéresse pas. [Pokud jde o tento 

problém, tak ten se mě nezajímá.]

En ce qui concerne ce problème, je n’en sais rien. [Co se týká tohoto 

problému, tak o něm nic nevím.]

Z hlediska kontextu může izolovaná část tématu signalizovat složku již známou nebo 

může prostým opakováním rozvíjet hlavní téma nadvětného celku, tedy textu, přičemž může 

stále působit jako téma nové. Z tohoto důvodu je izolace velmi důležitým aspektem 

tematického členění textu. Témata jsou vytýkána za pomoci izolantů, což přispívá k lepší 

koherenci souvislého textu a k lepší orientaci v něm. 
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2.3.1.7. Syntaktické prostředky tematizace a rematizace

Ve francouzštině se setkáváme s gramatikalizovaným pořádkem slov. Pozici tématu 

tudíž zpravidla zaujímá subjekt. Neznamená to však, že by nebylo možné tematizovat jiný, 

nepodmětný větný člen. Více o tomto v analytické části této diplomové práce. Pro účely 

tematizace se využívají následující syntaktické prostředky:

-    pasivum

-    výrazy a spojení typu : quant à, en ce qui concerne, pour ce qui est de

- vytýkání do čela věty prostou mutací elementů –

La société locale des jacobins y tenait ses réunions en 92. En 93, on y a mis le 

tribunal révolutionnaire. (Loucká, 1990: 25) 

- vytýkací konstrukce

Mezi syntaktické prostředky rematizace můžeme řadit:

- rematizace jmenného podmětu antepozicí přísudkového slovesa se zástupným 

gramatickým podmětem il, tj. neosobní konstrukce 

- krátké jmenné věty, ve kterých chybí přísudek. Člen, který je vytčen do čela věty, 

je rematický: 

                  Excellent, ce fromage.

- prezentativy typu voici, voilà, c´est, il y a uvádějící réma na scénu 

- vytýkací konstrukce c’est … qui/que, il y a…qui/que, dislokace
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3. Metodologie

3.1. Metodologie práce 

Tato diplomová práce je založena na srovnávání jazykového jevu ve dvou cizích

jazycích, to znamená, že veškeré analýzy budou prováděny na textech originálně norských a 

jejich překladech do francouzštiny. Každý příklad bude navíc přeložen do češtiny pro lepší 

porozumění. Český překlad bude opatřen z českého vydání, je-li dostupné, v ostatních 

případech budou příklady přeloženy autorkou této diplomové práce. Český překlad bude 

sloužit jen pro porozumění norskému a francouzskému příkladu. Tento metodologický postup 

je výhodný právě v tom, že umožňuje srovnání jazykových jevů ve zcela identickém 

kontextu, což je pro zkoumání vytýkacích konstrukcí nezbytné. Nevýhoda této metody tkví 

v idiolektu překladatele, komplikace navíc může být i situace, kdy patří jazyk originálu a 

jazyk překladu do stejné jazykové skupiny, což ale nebyl příklad této práce. V tom případě 

může být překladatel (ne)zanedbatelně ovlivněn strukturou jazyka originálu a jazyk překladu 

nemusí odrážet jeho přirozený jazyk.35 V návaznosti na tento fakt bude sledována i národnost 

překladatel, tedy zda jde o Nora či Francouze, a jak toto ovlivňuje výsledný překlad. 

Metoda, kdy se srovnávají dva originály či více originálů napsaných různými jazyky, 

je pro tento typ analýzy nevýhodná, neboť tento postup práce sice zaručuje jazyk přirozený, 

nikdy ale není schopen obsáhnout stejný kontext, ve kterém se zkoumaný jazykový jev 

vyskytuje. 

Analytická část této diplomové práce se bude týkat vytýkacích konstrukcí 

v originálech norských románů. Zde bude sledována větněčlenská platnost vytčených členů, 

francouzské ekvivalenty konstrukcí a kontextové zapojení jak vytčených členů, tak vedlejší 

věty. Příklady budou použity ze tří norských soudobých románů, z každého bude použito 

vždy prvních 70 příkladů, celkem se tedy vytvoří korpus o 210 příkladech. Všechny 

analyzované příklady budou seřazeny do přílohy, označeny pořadovým číslem a malým 

písmenem a, pod kterým bude uveden norský originál, dále písmenem b, pod kterým bude 

uveden jeho francouzský překlad, a konečně písmenem c, pod kterým bude uveden český 

překlad. Za každým příkladem bude v závorce uvedena stránka, je-li k dispozici, na které se 

v příslušném díle sledovaný jazykový jev, tj. vytýkací konstrukce, vyskytuje. Vytýkací 

                                               
35 O možnosti ovlivnění překladatele původním jazykem podrobně hovoří Stig Johansson ve své publikaci 
Seeing through multilingual corpora: on the use of corpora in contrastive studies. Amsterdam: John Benjamins, 
2007. 
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konstrukce v norském originále a její francouzský ekvivalent budou podtrženy. Pod každým 

příkladem bude dále uvedena a též číselně seřazena analýza dané konstrukce. Za prvé bude 

určena větněčlenská platnost vytčeného členu ve vytýkací konstrukci v norském originále, za 

druhé bude určen francouzský ekvivalent této konstrukce, za třetí bude hodnoceno kontextové 

zapojení vytčeného členu a vedlejší věty v norském originále. 

Korpus obsahující 210 příkladů byl takto zvolen z důvodu nedostatku francouzských 

překladů norských originálů v českých knihovnách a knihkupectvích. Tři francouzské 

překlady byly zakoupeny ve Francii. Toto omezení podstatně ztížilo různorodost korpusu. 

Každý ze tří norských románů, ze kterých byly příklady použity, byl napsán jiným 

spisovatelem a má i jiného překladatele do francouzštiny. 

3.2. Očekávané výsledky

Vytýkací konstrukce se užívají jak v norštině, tak ve francouzštině. Z dřívějších 

studií36 vyplývá, že jsou vytýkací konstrukce ve francouzštině využívány velmi často, někdy i 

bez určité motivace, samoúčelně. Tato práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem jsou 

vytýkací konstrukce z norštiny překládány právě do francouzštiny, tj. do jazyka, který jich 

využívá hojněji37 než jiné jazyky v Evropě. Očekává se totiž, že norské vytýkací konstrukce 

budou přeloženy různými způsoby, zejména pak různými typy vytýkacích konstrukcí. 

Záměrem je tedy zjistit, v čem se užití vytýkacích konstrukcí v daných jazycích liší, jaký typ 

převládá a zda jsou vytýkací konstrukce například při překladech zachovány, nebo zda 

můžeme pozorovat jiné tendence. Dále se očekává, že sestavený korpus poskytne podklady 

pro vyhodnocení frekvence jejich užití jak v překladech, tak v originálech. 

                                               
36 Souhrnně o tomto pojednává Mariance Hobæk Haff ve své studii La construction clivée en est…qui/que –
étude contrastive français – norvégien. Oslo :  Språk i kontrast, 2005, s. 1  
37 Tento poznatek uvádějí Muller (2003) a Eriksson (1997). 
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4. Analytická část (korpus viz Příloha)

4.1. Rozbory 

Analytická část této práce sestává z rozboru 210 příkladů ze tří norských soudobých 

románů. Všechny příklady jsou seřazeny v Příloze, v oddílu A. Z každého románu bylo 

použito vždy prvních 70 vytýkacích konstrukcí, a to bez ohledu na jejich francouzský 

ekvivalent. Vytýkací konstrukce jsou v korpusu zaznamenány v kontextu, stalo se tedy, že 

v jednom kontextuálním celku se vyskytla více jak jedna vytýkací konstrukce. V takovém 

případě je každá konstrukce zařazena pod vlastní pořadové číslo, a některé ukázky se tak 

opakují. Všechny původní norské věty jsou doprovázeny francouzským a českým překladem. 

Všechny příklady byly analyzovány z hlediska aktuálněčlenského a syntaktického. 

V rozborech byly porovnávány vytčené větné členy, respektive jakou větněčlenskou platnost 

má vytčený element ve vedlejší závislé větě. Pro tento účel byly užity všechny příklady, bez 

ohledu na to, jestli je příklad přeložen do francouzštiny jako vytýkací konstrukce či nikoliv. 

V rozborech vytčených větných členů jsou zkoumány i slovní druhy užité k jejich vyjádření. 

Větným členům se zde věnuje velká pozornost, neboť v zastoupení typů vytýkacích 

konstrukcí jsou patrné rozdíly právě v závislosti na tom, jaký větný člen byl vytčen. Dále byly 

porovnávány francouzské ekvivalenty norských příkladů - u nich byl sledován kontext, 

aktuální větné členění a stupeň výpovědní dynamičnosti.

4.1.1. Norské originály a jejich francouzské překlady

V analytické části v oddílu A byly jako výchozí korpus použity tři současné norské 

romány. Prvním románem byl Poloviční bratr (Halvbroren v originále; Le Demi-frère ve 

francouzštině) Larse Saabye Christensena (příklady 1-70), druhým byl Jít krást koně (Ut og 

stjæle hester; Pas facile de voler des chevaux) od Pera Pettersona (příklady 71-140) a třetím 

Dívka s pomeranči (Appelsinpiken; La Belle aux oranges) od Josteina Gaardera (příklady 

141-210). Všichni jsou současní autoři a užívají aktuální jazyk. Všechny tři romány byly z 

norštiny do češtiny přeloženy českou překladatelkou Jarkou Vrbovou. 

Román Poloviční bratr přeložil z norštiny do francouzštiny Jean-Baptiste Coursaud. Tento 

francouzský překladatel se specializuje na překlad skandinávské literatury do francouzštiny a 

za své překlady získal i několik ocenění. Jazyk Christensenova románu je hovorový a místy 
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velmi komplikovaný (dlouhá souvětí, chybí interpunkce apod.), ale zároveň poetický, a ač se 

Coursaud snažil o co nejautentičtější překlad, jsou v překladu patrné rozdíly oproti originálu. 

Porovná-li se dokonce překlad český a francouzský, jsou odchylky ještě patrnější, což je, jak 

už bylo řečeno, pravděpodobně důsledkem komplikované jazykové výstavby díla. Více o 

francouzských ekvivalentech v kapitole 4.4.

Román Jít krást koně přeložil do francouzštiny norský překladatel Terje Sinding. Jako 

jediný z použitých románů byl tento přeložen Norem. Překlad je velmi zdařilý, význam i styl 

originálu je věrně zachován. Analýzy ukázaly, že tendence v překladech vytýkacích 

konstrukcí nejsou příliš odlišné, ať už je překladatel překládá z svého mateřského jazyka či do 

svého mateřského jazyka. 

Poslední román Dívka s pomeranči přeložila do francouzštiny Céline Romand-Monnier. 

Její překlad, porovná-li se i s českým překladem, je věrný originálu a francouzsky mluvícím 

čtenářům předkládá autentickou variantu originálu. 

4.2. Aktuální větné členění vytýkacích konstrukcí 

Z hlediska aktuálního větného členění jsou vytýkací konstrukce v této práci rozděleny 

do dvou skupin tak, jak je definovala Prince (1978: 883 – 906). První typ nazývaný stress-

focus (S-F) představuje souvětí, ve kterých je vedlejší věta závislá kontextově zapojená, tj. 

tematická, nehledě na to, zda vytčený člen je kontextově zapojený nebo ne. Nejvyšší stupeň

výpovědní dynamičnosti spočívá ve vytčeném členu. Převažující kontextově zapojené prvky 

ve vedlejší větě závislé jsou z kontextu odvoditelné a nacházejí se v nejbližším okolí (14.). 

V rámci tohoto typu je možno ještě dále rozlišit, zda je vedlejší věta tematická především 

proto, že obsahuje většinu prvků v předchozím kontextu přímo zmíněných (tomuto přesně 

odpovídá příklad 14.), anebo protože její kontextová zapojenost je odvoditelná nepřímo nebo 

je prostě předpokládaná na základě vzdálenějšího kontextu (15.). V tomto příkladu vedlejší 

věta odkazuje na činnost, kterou postava provádí, tj. rev ut bøker som hun kastet i kaminen, 

mens hun snakket fort og påståelig til seg selv [vyškubávala z polic knihy, házela je do kamen 

a bez přestání si mluvila pro sebe] a která je zmíněná v předchozím kontextu. Typ S-F je 

v podstatě ryzí typ vytýkací konstrukce, neboť představuje výrazový prostředek, jehož 

úkolem je primárně rematizovat určitý element výpovědi. Přesto se tento typ v excerpovaných 

příkladech vyskytoval v nižším množství než typ druhý. 
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(14.) – Takk sa han plutselig. For colaen. - Det er tvert imot jeg som skal takke, 

sa jeg. (17a.)

FJ : « Merci, a-t-il lancé de manière inattendue. Pour le Coca. » « Ce serait 

plutôt à moi de vous remercier. » [To spíš já bych vám měl poděkovat.](17b.)

ČJ : „Děkuji,“ řekl najednou on. „Za kolu.“ „Děkovat musím naopak já, “ 

opáčil jsem. (17c.)

(15.) Hun stod der i sin ankellange underkjole og røde fløyelstøfler og rev ut 

bøker som hun kastet i kaminen, mens hun snakket fort og påståelig til seg selv. 

[...] Boletta gikk forsiktig nærmere. - Hva er det du gjør, mor? Men Den Gamle 

svarte ikke, eller hun hørte ikke, og det var derfor hun ikke svarte. (35a.)

FJ : La Vieille arrachait les livres qu’elle jetait dans le poêle sans cesser de se 

parler à elle-même, [...].Boletta s’approcha à pas feutrés. « Qu’est-ce tu est en 

train de faire, maman ? » Mais La Vieille ne répondait pas, ou plutôt elle 

n’entendait pas, explication suffisante pour justifier son silence. [Co to právě 

děláš, mami?](35b.)

ČJ : Ve spodničce dlouhé až po kotníky a v červených sametových pantoflích 

vyškubávala z polic knihy, házela je do kamen a bez přestání si mluvila pro 

sebe. [...] Boletta se k ní pomalu přiblížila. „Mami, co to děláš? “ Ale Nejstarší 

neodpověděla, anebo neslyšela, a proto neodpověděla. (35c.)

Druhý typ nazývaný information-presupposition (I-P) představuje souvětí, ve kterých 

je vedlejší věta kontextově nová, nezapojená, představuje rematickou část věty, a proto na ní 

ve většině případů spočívá nejvyšší stupeň výpovědní dynamičnosti (16.). Zde uvedený 

příklad má kontextově zapojený vytčený člen, jenž je z hlediska výpovědní dynamičnosti 

méně důležitý, vlastní réma je přeneseno do vedlejší věty závislé. Tento typ byl 

v analyzovaném korpusu zastoupen v 54 případech, což představuje 46 % z celkového součtu 

vět spadajících do typu I-P. 

(16.) Atten kvinner sitter ved siden av hverandre foran sentralbordet i andre 

etasje på Telegrafen og den nittende av dem har ennå kommet når klokken 

allerede er elleve over halv ti. Bestyrerinnen selv, (…), noterer nøye i journalen 

mens hun ser stramt på Boletta (…). I dag er det bare å gjøre det beste ut av det 

og det er disse nitten kvinnene og Bestyrerinnen som styrer Norge nå. (56a.)
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FJ : Dix-huit femmes sont assises en rang d’oignons devant le plateau central 

au premier étage des Télégraphes et la dix-neuvième n’est pas encore arrivée 

alors qu’il est déjà neuf heures quarante et une. (...) La Supérieure en personne, 

(...), émarge consciencieusement son cahier tout en jetant un regard pincé à 

Boletta (...). Aujourd’hui, il s’agit de donner le meilleur de soi-même et ce sont 

ces dix-neuf femmes et la Supérieure qui dirigent la Norvège. [a je to těchto 

devatenáct žen a Vedoucí, kdo řídí Norsko.](56b.)

ČJ : Před rozvodnou deskou ústředny v první patře budovy Telegrafu sedí vedle 

sebe v řadě osmnáct žen a devatenáctá dosud nedorazila, i když hodiny už 

ukazují jedenáct minut po půl desáté. (…) Vedoucí, (…), si zapíše do deníku 

Bolettin příchod, a když se Boletta připojuje a nasazuje si na uši sluchátka a 

před ústa staví mikrofon, přísně ji pozoruje. (…) Dnes půjde jen o to spojit co 

nejvíc hovorů, a těchto devatenáct žen a jejich vedoucí, které teď řídí celé 

Norsko, se o to musí pokusit. (56c.)

Pokud je kontextově nezapojený i vytčený větný člen, má celá výpověď dva 

informační vrcholy (17.). Tento příklad obsahuje jak vytčený člen, tak vedlejší větu závislou 

s převahou kontextově nezapojených elementů. Tento typ byl v analyzovaném korpusu 

zastoupen v 63 případech, což činí 54% z celkového součtu vět spadajících do typu I-P.  Typ 

I-P není vlastně pravou vytýkací konstrukcí, protože její primární funkcí není vytknout 

rematickou část výpovědi. 

(17.) Verdensrommet er også veldig gammelt, sa jeg , kanskje femten milliarder 

år gammelt. Og likevel er det ennå ingen som har klart å finne ut hvordan det 

er skapt. (209a.)

FJ : L’espace est aussi très vieux, ai-je dit, il est peut-être vieux de quinze 

milliards d’années. Pourtant personne n’a encore réussi à découvrir comment il 

est formé. [Přesto ještě nikdo nedokázal odhalit, jak byl stvořen.](209b.)

ČJ : Vesmír je také velice starý, řekl jsem, možná patnáct miliard let. A přesto 

se ještě nikomu nepodařilo zjistit, jak byl stvořen. (209c.)

Vytýkací konstrukce obou výše zmíněných typů je třeba odlišit od souvětí s vedlejší 

větou vztažnou. Formálně vypadají obě konstrukce identicky, každá má však jiné aktuální 

větné členění. Dalším rozdílem je funkce zájmena det (ce ve francouzštině), které zaujímá 
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pozici podmětu. Ve vytýkací konstrukci je tento podmět významově vyprázdněn a zaujímá 

pozici podmětu pouze jako formální podmět. Naopak ve vedlejší větě toto zájmeno 

anaforicky odkazuje na nějaký element zmíněný již v předchozím kontextu, má tedy funkci 

referenční. Může odkazovat i na element, jenž bude ve výpovědi teprve následovat, jeho 

referenční funkce zůstává zachována. Zájmeno zde může být nahrazeno právě tím elementem, 

na který odkazuje. Ve vytýkací konstrukci může být vztažné zájmeno som [qui/que – který] 

vynecháno (tedy kromě situace, kdy představuje podmět), což ale neplatí pro vedlejší větu 

vztažnou. V následující příkladě (18.) zájmeno det odkazuje na dříve zmíněné slovo tøyet

[prádlo]. Nejde tudíž o vytýkací konstrukci, ale o vedlejší větu vztažnou:

(18.) Det er tirsdag, 8. mai, 1945, og Vera, vår mor, står innerst på tørkeloftet i 

Kirkeveien og hekter ned tøyet, som er blitt tørt og mykt i løpet av natten der 

oppe. Det er tre par ullsokker som kan legges bort for godt nå, to grønne 

badedrakter med knappeåpning og nakkestropp som de ennå ikke har brukt, tre 

brystholdere, et hvitt lommetørkle og ikke minst de tre tynne kjolene og lyse 

overdeler i rayon, som har ligget så lenge i skapet på soveværelset at de nesten 

er falmet av mørket.38

FJ : Nous sommes un mardi et en ce mardi 8 mai 1945, avenue Kirkeveien, 

Vera, notre mère, est au fond du grenier. Elle décroche le linge [...]. Il y a trois 

paires de chaussettes en laine pouvant regagner leurs tiroirs à présent que 

l’hiver est bel et bien fini. Il y a deux combinaisons de bain vertes à encolure et 

boutonnière qu’elles n’ont pas encore utilisées, trois soutiens-gorge, un 

mouchoir blanc. Mais surtout, il y a ces trois robes légères, avec des hauts 

clairs en rayonne, restées se longtemps dans l’armoire de la chambre à coucher 

que l’obscurité les a presque étiolées. (s.45)

ČJ : Je úterý 8 . května 1945 a Vera, naše matka, sundává vzadu na půdě ze 

šňůry prádlo, které přes noc uschlo a změklo. Tři páry vlněných ponožek, které 

se teď na léto mohou uložit, dvoje zelené plavky se zapínáním na knoflíky a 

zavazováním za krk, které se ještě nepoužily, tři podprsenky, bílý kapesník, troje 

tenké šaty a tři rayonové živůtky, které ležely ve skříni v ložnici tak dlouho, že v 

té tmě skoro ztratily barvu.

                                               
38 Saabye Christensen, L. Halvbroren, zdroj : Projekt InterCorp
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Rozřazování vět do typu S-F a I-P a posuzování stupně výpovědní dynamičnosti 

probíhalo na základě kontextového zapojení, respektive nezapojení jednotlivých prvků 

výpovědi. Za kontextově zapojené elementy byly považovány již z kontextu známé nebo 

vyvoditelné části výpovědi, ať už byly zmíněny přímo, nepřímo nebo se v textu opakují 

v různých modifikacích, např. podmět vyjádřený podstatným jménem je dále ve výpovědi 

vyjádřen zájmenem osobním, jako v příkladu (19.), kde je podstatné jméno faren [otec] 

nahrazeno ve vytýkací struktuře zájmenem osobním han [on].

(19.) Dette er de aller første linjene i den boken, og de er det som jeg skriver, 

men faren min skal slippe til etter hvert. Det er han som har mest å fortelle. 

Jeg er ikke sikker på hvor godt jeg husker faren min. (142a.)

FJ : Ces lignes sont les toutes premières, et c’est moi qui les écris, mais je vais 

bientôt laisser la parole à mon père. C’est lui qui a le plus de choses à raconter. 

(142b.)

ČJ : […], ale teď spolu píšeme tuhle knihu. První řádky píšu já, otec do ní bude 

postupně vstupovat. Hlavně on má co vyprávět. Nevím jistě, jestli si tátu 

pamatuji. (142c.)

Mezi kontextově zapojené výrazy byly počítány deiktické výrazy (zejména zájmena, 

determinanty a příslovce), výrazy od výrazů známých odvozených (známý výraz – dnes, 

odvozený výraz – včera) a též výrazy zastávající funkci kulis, tj. místní a časové určení. 

Takové místní určení se vykytuje i v následujícím příkladu (20.), kde příslovce der [tam], 

které je vytčeným členem ve vytýkací struktuře, je kontextově zapojené, neboť odkazuje 

anaforicky ke spojení på den store haugen i Kløverveien [na tom velkém vršku 

v Kløverveien]: 

(20.) Det var vi som alltid lekte sammen på den store haugen i Kløverveien

mellom busker og blomster, benker og trær. Det var der vi hadde levd et 

ekornliv sammen – ja, et helt ekornliv. (182a.)

FJ : Nous jouions toujours ensemble sur la grande butte de Kløverveien, entre 

buissons et fleurs, bancs et arbres. C’est à cette époque que nous avions vécu 

ensemble une vie d’écureuils – toute une vie d’écureuils même. (182b.)
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ČJ : Spolu jsme si hráli na parcele v Kløverveien mezi keři a planými kytkami, 

mezi lavičkami a stromy. Tam jsme spolu žili veverčí život – ano, úplně jako 

veverky … (182c.)

Za kontextově nezapojené byly považovány elementy v nejbližším kontextu 

nezmíněné, které vyjadřují informace neznámé, z předchozího kontextu nevyvoditelné. 

V příkladu (21.) je Jørgen slovo kontextově nezapojené, neboť nebylo v nejbližším citovaném 

kontextu zmíněno. Zato element Miriam je kontextově jasně zapojený, protože už byl 

v předcházejícím kontextu zmíněn: 

(21.) Det finnes selvfølgelig ingen gamle bilder eller videoer av Miriam og 

faren min. Det er Jørgen som er faren til Miriam. Jeg var fars eneste barn. 

(143a.)

FJ : Il n’existe bien évidemment ni vieilles photos ni vidéos de Miriam avec 

mon père. C’est Jørgen le père de Miriam. J’étais le seul enfant de papa. 

(143b.)

ČJ : Žádná videonahrávka s Miriam a s mým tátou samozřejmě neexistuje. 

Miriamin otec je Jørgen. Já jsem byl tátovo jediné dítě. (143c.)

Z analýzy norských příkladů vyplývá, že oba dva typy konstrukcí, jak je definovala 

Prince, jsou v textech přítomny. Typ S-F, u kterých je důraz kladen spíše na vytčený člen než 

na větu vedlejší, tak vytčený člen nese i nejvyšší stupeň výpovědní dynamičnosti, čítá 93 

příkladů, zatímco druhý typ I-P, kde se zdůrazňují dva elementy, tedy jak vytčený člen, tak 

věta vedlejší, zahrnuje 117 příkladů. Tyto výsledky jsou srovnatelné se zkoumáním Gundel 

(2002: 126), která analyzovala korpus sestavený z 32 norských vytýkacích konstrukcí 

z románu Sofiin svět. U většiny vytýkacích struktur převažovaly ve vedlejších větách 

kontextově nezapojené prvky, a proto tyto struktury náleží k typu I-P. K podobnému závěru 

došel i Johansson (2001: 582), který srovnával vytýkací konstrukce ve švédštině a 

v angličtině. K dispozici měl korpus čítající zhruba 2 milióny slov. I on dospěl k závěru, že 

struktura typu I-P se ve švédštině vyskytuje častěji než typ S-F. Je nutné ovšem konstatovat, 

že v korpusu, který byl analyzován v této diplomové práci, není rozdíl mezi celkovým počtem 

typu I-P a S-F nijak výrazný Rozdíl tvoří 24 vět, což je 11,5 % z celkového počtu vět. Nižší 

výskyt typu S-F může být překvapující hlavně proto, že bývá popisován jako prototypická 
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forma vytýkací konstrukce a odpovídá jejím základním definicím v drtivé většině jazykových 

příruček, které byly použity pro tuto práci. 

Z následující tabulky vyplývá typ AČV vytýkacích konstrukcí a počet a typ vytčených 

větných členů v analyzovaných konstrukcích: 

Podmět

Předmět Příslovečné určení

Celkempřímý předmět s 

předložkou

nepřímý času místa ostatní

I-P 65

56%

25

22%

16

14%

0

0%

5

4 %

2

2%

4

3%
117

%

S-F 38

41%

39

42%

11

12%

0

0%

2

2%

0

0%

3

3%
93

%

Celkem 103 64 27 0 7 2 7 210

Tab.č.4 : Typ AVČ a zastoupení jednotlivých vytčených větných členů

Jak vyplývá z tabulky č. 4, zastoupení typu I-P a S-F se liší podle toho, jaký větný člen 

je vytčen. Podmět se vyskytoval častěji v typu I-P. Tato skutečnost potvrzuje, že podmět je 

většinou kontextově zapojený prvek s nejnižším stupněm výpovědní dynamičnosti a zbytek 

věty obsahuje prvky převážně kontextově nezapojené. Je-li podmět vytčen, jsou do vedlejší 

věty závislé zahrnuty právě tyto kontextově nezapojené prvky výpovědi. 

Předmět nepřímý se v analyzovaném korpusu nevyskytl ani jednou. Předmět přímý byl 

nejvíce vytýkaným typem předmětu a vyskytoval se výrazně častěji v konstrukcích typu S-F, 

ve kterých byl zpravidla vytčen jako kontextově nezapojený člen. Přibližně 10 % z celkového 

počtu vytčených předmětů představují věty tázací, kde tázací slova zastávají funkci předmětu. 

Všechny tyto tázací věty náleží k typu S-F. 

Příslovečná určení byla nejméně vytýkanými členy. V celkovém úhrnu náleželo ke 

struktuře typu I-P více než dvojnásobek z celkového počtu příslovečných určení. Příslovečné 

určení času se vyskytovalo častěji v typu I-P, příslovečná určení zařazená do kategorie 

ostatní, například příslovečné určení způsobu, 4 % náležela k typu I-P a 3 % k typu S-F. 
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4.3. Rozbory vytčených větných členů 

4.3.1. Podmět 

Bezpříznaková pozice podmětu v norštině je pozice iniciální, a proto je typickým 

nositelem tématu a zpravidla elementem s nejnižším stupněm výpovědní dynamičnosti. 

Rematizace podmětu je možná nejen za pomoci gramatických prostředků, ale právě i za 

pomoci vytýkacích konstrukcí. 

Ze všech vytčených elementů byl podmět nejčastěji vytýkaným větným členem. 

Dohromady 40 vytčených podmětů připadá na román Halvbroren, 25 vytčených podmětů na 

román Ut og stjæle hester  a konečně 38 případů na román Appelsinpiken.  Z celkového počtu 

210 příkladů byl tedy podmět vytčeným členem ve 103 případech, což tvoří 49,1 % všech 

příkladů. Tento poznatek není nikterak překvapující, protože jak v norštině, tak ve 

francouzštině je podmět, jak už bylo výše uvedeno, členem obecně nejčastěji umísťovaným 

v iniciální pozici věty, ať už se jedná o vytýkací konstrukci či o větu s objektivním, 

bezpříznakovým slovosledem. I když  má podmět tendenci být tématem, jeho příslušnost 

k tematické nebo k rematické části výpovědi je možno indikovat například determinanty, 

typický je pro tento účel protipól členu určitého (tendence signalizovat téma) a neurčitého 

(tendence signalizovat réma): 

(1.) Det var faren til Jon, og det var mora til Jon noen deler av dagen med det 

helt lyse håret mot det djupgrønne baret på vei opp fra båten med mat i en korg, 

og det var en mann som het Franz med z. (114a.)

FJ : Il y avait le père de Jon, il y avait la mère de Jon avec se cheveux blonds 

qui se détachaitent sur le vert profond des sapins quand elle montait de la 

barque avec son panier pour nous apporter à manger, et il y avait un homme 

qui s’appelait Franz. [..., a byl tam muž, který se jmenoval Franz.](114b.)

ČJ : Byl tam s námi Jonův otec, chvílemi i jeho matka, jejíž světlé vlasy zářily 

proti tmavozelenému jehličí cestou od člunu, když nám nesla jídlo v košíku, a 

byl tam i muž jménem Franz se zet na konci. (114c.)

Výše uvedený příklad ukazuje vytčený podmět vyjádřený podstatným jménem 

obecným s neurčitým členem. Takový podmět je pak kontextově nezapojený, indikátorem 

kontextové nezapojenosti je právě člen neurčitý. Kontextově nezapojený podmět se neslučuje 
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s vlastností podmětu být tematický, tj. kontextově zapojený. Ale tato charakteristika platí 

především pro výpovědi s objektivním slovosledem, kde je patrná tendence umisťovat 

rematický, tj. kontextově nezapojený element až na konec výpovědi. Vytýkací konstrukce 

naopak právě umožňuje kontextově nezapojený podmět umístit na začátek výpovědi. 

Podmět jako vytčený člen byl realizován podstatným jménem obecným ve 30 

případech, jménem vlastním v 14 případech, zájmenem osobním v 30 případech, 

determinativem v 25 případech a přídavným jménem ve 4 případech z celkové počtu 103 

podmětů. Zde uvedená čísla a následující graf dokazují, že podmět je ve vytýkacích 

konstrukcích nejčastěji vyjádřen podstatným jménem, ať už obecným nebo vlastním, nebo 

zájmenem:

Podstatná 

jména vlastní; 

14%

Podstatná 

jména obecná; 

29%Zájmena; 29%

Determinanty; 

24%

Přídavná jména; 

4%

Graf č.1. Rozložení slovních druhů vyjadřujících vytčený podmět 

Následující příklad z románu Halvbroren je ukázkou vytýkací konstrukce, v níž je 

vytčen podmět, jenž je vyjádřen podstatným jménem vlastním. Podmět je v tomto případě 

kontextově zapojený, vedlejší věta je pak kontextově nezapojená a nese nejvyšší stupeň 

výpovědní dynamičnosti. Ve francouzském překladu jde též o vytýkací konstrukci, vytčený 

podmět ale není vyjádřen vlastním jménem, nýbrž zájmenem osobním, které anaforicky 

odkazuje na vlastní jméno v předchozím kontextu: 

(2.) Peder fant meg uansett. Selv om jeg gjemte meg bak hjellene på Røst, fant 

han meg. Sov jeg i fyllearresten, var det sannsynligvis Peder som vekket meg..

(12a.)

FJ : Peder avait fini par me retrouver. Même si je me cachais derrière les 

séchoirs à poisson sur l’île de Røst, c’était Peder qui me retrouvait. Si je 

dormais au poste de police après avoir été arrêté pour état d’ébriété, c’était 
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certainement lui qui me réveillait. [..., byl by to dozajista on, kdo by mě 

vzbudil.](12b.)

ČJ : Takže Peder mě stejně našel. I kdybych se schovával za stojany na sušení 

tresek na Lofotech, našel by mě. Kdybych spal na záchytce, probudil by mě 

pravděpodobně Peder. (12c.)

Vytčený podmět vyjádřený podstatným jménem obecným je možné pozorovat                    

v následující příkladu z románu Appelsinpiken. Podmět je zde kontextově nezapojený, stejně 

jako vedlejší věta závislá, a nese nejvyšší stupeň výpovědní dynamičnosti: 

(3.) Det er mange mennesker som påstår at de har sett en sjøorm i Loch Ness, 

eller for den saks skyld i Seljordsvannet, og det er ikke sikkert at de lyver  men 

det kan være at de har sett et fantasifoster. (153a.)

FJ : Beaucoup affirment avoir vu un monstre dans le loch Ness, ou dans le lac 

de Seljordsvannet, d’ailleurs, et il n’est pas certain qu’ils mentent, il est 

possible qu’ils aient vu une chimère. [Mnozí tvrdí, ...](153b.)

ČJ : Hodně lidí tvrdí, že viděli nestvůru v jezeru Loch Ness anebo v norském 

jezeře Seljord, a nedá se říct, že lžou, prostě je viděli jen ve své fantazii.(153c.) 

Ze stejného románu pochází i následující příklad vytčeného podmětu, který je

vyjádřen zájmenem osobním. Zájmeno osobní je z celkového počtu vytčených podmětů 

druhým nejužívanějším druhem pro vyjádřená podmětu. Vytčený podmět je kontextově 

zapojený, nese nejvyšší stupeň výpovědní dynamičnosti a vyjadřuje kontrast:

(4.)”Nå er du barnslig, Georg. Du har ingen grunn til å låse deg inne for oss.” 

”Jeg er femten år, mamma. Det er ikke jeg som er barnslig.”(155a.)

FJ : Là tu es puéril, Georg. Tu n’as aucune raison de t’enfermer à cause de 

nous. - J’ai quinze ans, maman. Ce n’est pas moi qui suis puéril. [To nejsem já, 

kdo je dětinský.](155b.)

ČJ : „Ty jsi ale dětinský, Georgu. Nemáš důvod se před námi zamykat.“ 

„Mami, je mi patnáct. Dětinský tady nejsem já.“(155c.)
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Determinanty jsou za samostatný slovní druh považovány teprve krátce.39 Do této 

skupiny byla zahrnuta ta slova, která nějakým způsobem určují, tedy determinují 

podstatné nebo přídavné jméno. V následujícím příkladu je předkládá vytčený podmět 

vyjádřen determinantem ingen [žádný, nikdo], který patří do podskupiny nazvané 

kvantorer40, tj. mezi slova vyjadřující množství. Tato slova mohou být použita 

samostatně bez následujícího podstatného nebo přídavného jména: 

(5.) Og så det plutselige drønnet av Messerschmitt jagerfly lavt over byen på 

vei inn fra fjorden, fra det åpne havet og fra Tyskland, og alle sto tause og så 

på, og faren min sa ingenting, og jeg sa ingenting, og det var ingen i hele 

rekka som sa noen ting. (137a.)  

FJ : Et il y avait le bourdonnement des Messerschmitt survolant la ville à 

basse altitude, ils arrivaient du fjord et de la haute mer et d’Allemange, et les 

gens les observaient en silence ; mon père ne disait rien, je ne disais rien, 

personne ne disait rien. [..., nikdo nic neříkal.] (137b.) 

ČJ : A pak to nečekané zadunění stíhacího messerschmitta nízko nad městem 

u fjordu, mířil z otevřeného moře a z Německa, všichni stáli tiše a dívali se na 

něj a můj otec neříkal nic, já jsem neříkal nic a nikdo kolem nás neříkal nic. 

(137c.) 

Podmět jako vytčený člen byl v typu S-F zastoupen ve 38 případech a v typu  I-P v 65 

případech. V následující tabulce je prezentováno zastoupení typů vytýkacích konstrukcí 

v jednotlivých románech:

S-F I-P

Halvbroren 16 24

Hester 9 16

Appelsinpiken 13 25

Celkem 38 65

Tab. č. 5 : Typy vytýkacích konstrukcí v konstrukcích s vytčeným podmětem 

                                               
39 Poprvé se o novém pojetí slovních druhů v norské lingvistice zmiňuje J.T. Faarlund v roce 1988 ve své 
publikaci Morfologi; za oficiální ustavení nového rozdělení slovních druhů lze považovat vydání Ny 
referansegrammatikk v roce 1997 (Faarlund, J. T., Lie, S., Vannebo, K. I. (1997). Norsk referansegrammatikk. 
Oslo : Universitetsforlaget.
40 Srovnej Golden, A., Ryen, E., Mac Donald, K. (2008). Norsk som fremmedspråk :grammatikk. Oslo : 
Universitetsforlaget, s. 34



48

K podobnému závěru, že podmět je nejčastěji vytýkaným větným členem, došli i 

autoři předchozích studií. Gundel (2002: 126), stejně jako Mojžíšová (2009: 26), dospěly ve 

své studii, ve které se věnují srovnání vytýkacích konstrukcí v norštině a v angličtině, ke 

stejnému výsledku. Důvodem může být fakt, že norština je typická silnou tendenci 

neumisťovat réma, tj. novou informaci, na pozici podmětu, a proto se v norštině hojně užívá 

vytýkacích konstrukcí, které umožňují se tomuto problému vyhnout. Tuto tendenci popisují i 

Faarlund, Lie a Vannebo (1997: 1091-1092), podle nichž je věta Nils fann pengane [Nils 

našel ty peníze.] nepřirozená odpověď na otázku Kven fann pengane? [Kdo našel ty peníze?]. 

Přirozenou odpovědí je podle nich právě vytýkací konstrukce s významově vyprázdněným 

podmětem det. Tito autoři též podotýkají, že vytýkací konstrukce nemusí v norštině nutně 

sloužit k vytčení či vyzdvižení nějakého elementu ve výpovědi, ale prostě jen k tomu, aby 

větný člen nesoucí novou informaci nebyl podmět.  

4.3.2. Předmět 

Předmět se v norské lingvistice tradičně dělí na tři druhy – na přímý, nepřímý a 

uvozený předložkou (preposisjonsobjekt, dále jako předmět s předložkou). Předmět přímý je 

přímo spjat s přísudkem, a to s přísudkem vyjádřeným tranzitivním, tj. přechodným slovesem, 

které nutně implikuje předmět, tj. ten element výpovědi, na který sloveso nějakým způsobem 

působí (například mění jeho vlastnosti) (Mac Donald, 2008: 134). V následujícím příkladu se 

objevuje předmět přímý lyden [zvuk], který je přímo zasažen dějem vyjádřeným tranzitivním 

slovesem glemme [zapomenout]. Ukazovací zájmeno denne [tento] předmět kontextově 

zapojuje, vedlejší věta je pak kontextově nezapojená: 

(7.) Og da hører hun det likevel : en gnissende, jevn lyd, det ligner summing, 

som en insektssverm som hele tiden kommer nærmere, men som er umulig å se. 

Det er denne lyden hun aldri skal glemme.  (43a.)

FJ : Et c’est là, malgré tout, qu’elle entend : un grincement régulier, un 

bourdonnement presque, comme un essaim d’insectes que ne cesseraient de se 

rapprocher tout en demeurant invisbles. Ce bruit, jamais elle ne l’oubliera. 

[Ten zvuk, na ten nikdy nezapomene.](43b.)

http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=959184&hitlen=2
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ČJ : A pak to uslyší : vrnivý, jednotvárný zvuk, připomínající bzučení, jako by 

se oblak hmyzu stále přibližoval, ale nebyl vidět. Tenhle zvuk nikdy 

nezapomene. (43c.)

Mac Donald (2008: 134) uvádí, že se předmět nepřímý v norštině vyskytuje ve spojení 

s přísudkem a zároveň s předmětem přímým. Tento typ předmětu vyjadřuje stejně jako 

předmět nepřímý vyjádřený substantivem nebo zájmenem „objekt, kterému děj vyjádřený 

slovesem směřuje a který má z děje prospěch nebo neprospěch.“ Předmět nepřímý je vždy 

vyjádřen podstatným jménem nebo zájmenem. Stejný význam, avšak jinou větněčlenskou 

platnost má i opisná vazba s předložkou til, tzv. preposisjonsfrase (předložková fráze).

A právě tento opis byl jediným výskytem předmětu nepřímého v celém korpusu, i když byl 

v konečném součtu započítán mezi příslovečná určení podle Mac Donald (2008: 136).

A konečně poslední typ je větný člen fungující jako doplnění slovesa s předložkovou 

vazbou, tj. předmět s předložkou. V následující větě je slovo sorgen [zármutek] předmětem 

uvozeným předložkou på a celá tato fráze se váže ke slovesu leve [žít]. Vytčený člen je zde 

kontextově zapojený, vedlejší věta je pak kontextově nezapojená: 

(8.) Og Den Gamle kjente et raseri vokse i seg, et raseri som var sorgens 

bakside, en sorg hun allerede hadde mer enn nok av, og det var sorgen hun 

levde på, den ga henne kraft, det var sorgen som drev hjertet hennes. (65a.)

FJ : Alors La Vieille sentit une colère monter en elle, une colère qui était le 

double inversé de la peine, une peine dont elle avait déjà plus qu’assez, même si 

elle y puisait sa vie, sa force, même se cette peine faisait battre son coeur. [i 

přesto, že z něj načerpávala život, ...] (65b.)

ČJ : A Nejstarší cítila, jak v ní roste vztek jako odvrácená strana zármutku, 

kterého měla už tak dost, ale vlastně z něj žila, dával jí sílu, poháněl jí srdce. 

(65c.) 

Předmět přímý byl z celkového počtu 91 vytčených předmětů realizován v 64 

případech a předmět s předložkou se objevil ve 27 případech. Celkem tedy předmět jako 

vytčený člen představuje 43,3 % příkladů.  Předmět nepřímý se v analyzovaném korpusu 

nevyskytl vůbec. Pouze v jediném případě byla zaznamenána předložková fráze s významem 

předmětu nepřímého. Tento výskyt byl však započítán mezi příslovečná určení. 
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Předmět jako vytčený člen byl realizován podstatným jménem obecným v 29 

případech, jménem vlastním v 4 případech, zájmenem osobním v 6 případech, přídavným 

jménem v 7 případech, ve 35 případech determinantem a v 9 případech tázacím slovem 

z celkového počtu 91 předmětů: 

Přídavná 

jména

7%

Tázací slova

10%
Podstatná 

jména vlastní

4%
Zájmena 

osobní

6%

Determinanty

41%

Podstatná 

jména 

obecná

32%

Graf č. 2: Rozložení slovních druhů vyjadřujících vytčený předmět

Následující příklad představuje předmět přímý vyjádřený podstatným jménem 

vlastním. Vytčený člen je kontextově zapojený, protože vlastní jméno Lyra odkazuje na dříve 

zmíněné spojení hunden min [můj pes], vytčený člen zde nese nejvyšší stupeň výpovědní 

dynamičnosti. Vedlejší věta je kontextově nezapojená: 

(9.) Det hadde jeg vel også vært, om hunden min rømte på den måten, og jeg 

veit ikke hva jeg hadde foretatt meg hvis det var Lyra det gjaldt, om jeg ville 

gått ut aleine om natta for å leite. (76a.)

FJ : Moi aussi, je l’aurais sans doute été si mon chien s’était enfui. Je ne sais 

pas quelle serait ma réaction si Lyra me faisait le coup ; est-ce que je partirais 

seul dans la nuit à sa recherche ? [... kdyby mi to udělala Lyra ;...] (76b.)

ČJ : Já bych si také dělal starosti, kdyby mi pes takhle utíkal, ale nevím, co 

bych dělal, kdyby mi zmizela Lyra, jestli bych ji šel sám v noci hledat. (76c.)

Další příklad představuje předmět s předložkou vyjádřený determinantem, který stojí 

samostatně bez spojení s podstatným jménem nebo zájmenem. Vytčený člen nese nejvyšší 

stupeň výpovědní dynamičnosti a je, stejně jako vedlejší věta závislá, kontextově nezapojený: 

(10.) – Ja visst, sier han og smiler. – Du får si ifra hvis det er noe du lurer på.

Vi er jo her, vi. (113a.)
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FJ : – Eh oui, dit-il avec un sourire. Et s’il y a quelque chose, n’hésitez pas à 

nous le dire. On est toujours là.  [A kdyby něco,...](113b.)

ČJ : „Jistě,“ řekne a usměje se. „Kdybyste něco potřeboval, stačí říct. Víte, kde 

nás najdete.“ (113c.)

Stejně jako determinant může i přídavné jméno převzít roli podstatného jména a být 

samostatným větným členem, například právě předmětem. Následuje příklad z románu Ut å 

stjæle hester, kde je vytčený předmět vyjádřen adjektivem siste (zde ve spojení se členem 

určitým det). Adjektivum si zachovalo své vlastní skloňování. 

(11.) Så jeg tok nok ikke feil. De kyssa hverandre som var det det siste de gjorde 

i livet, og jeg kunne ikke se på det, men så på det likevel, og jeg prøvde å tenke 

på mora mi som en sønn sikkert burde gjøre når han plutselig kom over noe 

sånt som det her, men jeg greide ikke tenke på mora mi.

FJ : Je ne m’étais pas trompé. Ils s’embrassaient comme s’il s’agissait d’une 

question de vie ou de mort. Je ne voulais pas les regarder, mais je ne pouvais 

pas m’en empêcher. Et j’ai essayé de penser à ma mère, comme il sied à un fils 

qui découvre ce que je venais de découvrir. Mais je n’y arrivais pas. [... jako by 

to byla otázka života a smrti.]

ČJ : Takže jsem se nepletl. Líbali se, jako by to byla poslední věc, která jim 

v životě zbývá, a já se na to nemohl dívat, ale přece jsem se díval, snažil jsem se 

myslet na mámu, jak by syn správně měl, když se setká s něčím takovým jako já 

tady, ale nedokázal jsem to. 

Mezi vytýkacími konstrukcemi s vytčeným předmětem bylo i nezanedbatelné 

množství tázacích vět (celkem 10 %), kde tázací slova (z norského spørreord) hva [co] nebo 

hvem (kdo) představovala předmět, jako je tomu v následující ukázce, kde předmět přímý hva

[co] je kontextově nezapojený a nese nejvyšší stupeň výpovědní dynamičnosti, vedlejší věta 

je kontextově zapojená. Postavení v iniciální pozici (a v pozici před přísudkem) pro tázací 

slova je objektivní, naopak předmět se nachází v objektivním slovosledu v pozici až za 

přísudkem: 
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(12.) ”Jeg skjønner ingenting,” sier jeg. Hun trykker meg ømt i hendene. ”Hva 

er det du ikke skjønner, Jan Olav,” sier hun bare, hun hvisker det, puster det 

ut. (202a.)

FJ : – Je ne comprends rien.Elle me pressa tendrement la main. - Qu’est-ce que 

tu ne comprends pas, Jan Olav ? demanda-t-elle simplement. Elle le chuchote. 

Elle l’expire. [Čemu nerozumíš,...] (202b.)

ČJ : „Nic nechápu,“ řekl jsem. Jemně mi stiskne ruce. „Čemu nerozumíš, Jane 

Olave?“ zeptá se šeptem, skoro to vydechne. (202c.)

Předmět jako vytčený člen v typu S-F zastoupen ve 50 případech a v typu  I-P v 41 

případech. Následující tabulka ukazuje zastoupení typů v jednotlivých románech:

S-F I-P

PP PsP PN PsP PV PN

Halvbroren 12 2 0 10 2 0

Hester 21 1 0 11 6 0

Appelsinpiken 6 8 0 4 8 0

Celkem 50 41

Tab. č. 6: Typy vytýkacích konstrukcí v konstrukcích s vytčeným předmětem41

4.3.3. Příslovečné určení 

Norsk referansegrammatikk (1997) považuje za příslovečné určení se nejen výrazy 

obecně vyjadřující okolnosti děje, záporná částice ikke (odpovídající francouzskému ne-pas) 

nebo výrazy se zesilujícím účinkem jako například absolutt [určitě, absolutně], ale i 

předložkové vazby představující podmět v pasivních konstrukcích jako například ve větě 

Denne boka ble skrevet av Hamsun42 [Tato kniha byla napsána Hamsunem] je spojení av 

Hamsun (vyjadřující agens) a vazba slovesa s předložkou til se stejným významem jako 

předmět nepřímý (viz kapitola 4.3.2.) 

V analyzovaných větách se vyskytovala především příslovečná určení času, místa a 

způsobu. Hlavním cílem vytčení příslovečného určení je zdůraznění časového a místního 

                                               
41 (PP=předmět přímý, PsP=předložková vazba, PN=předmět nepřímý) 
42 Příklad pochází z: Golden, A., Ryen, E., Mac Donald, K. (2008). Norsk som fremmedspråk :grammatikk. Oslo 
: Universitetsforlaget, s.138
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rámce děje. Příslovečné určení bylo nejméně zastoupeným vytčeným větným členem. 

Z celkového počtu 210 vytýkacích konstrukcí bylo příslovečné určení času vytčeno v 7 

případech, příslovečné určení místa ve 2 případech, příslovečné určení způsobu v 6 případech 

a konečně příslovečné určení významově odpovídající předmětu nepřímému bylo vytčeno 

pouze jednou, celkem se tedy jedná o 16 příkladů, což tvoří 7,6 % všech vytčených slovních 

druhů. Příslovečné určení bylo realizováno nejčastěji příslovcem, jeden příklad představoval 

příslovečné určení vyjádřené předložkovou vazbou s významem předmětu nepřímého:

Podstatné 

jméno

46%

Příslovce

38%

Přídavné 

jméno

8%

Preposisjon

sfrase

8%

Graf č. 3: Rozložení slovních druhů vyjadřujících příslovečné určení

V příkladu (13.) je vytčeno příslovečné určení času vyjádřené podstatným jménem, 

které je doplněno přívlastky. Tento druh příslovečného určení byl nejfrekventovanějším 

druhem. Vytčený člen je kontextově nezapojený a nese nejvyšší stupeň výpovědní 

dynamičnosti, vedlejší věta je kontextově zapojená. Jako element s nejvyšším stupněm 

výpovědní dynamičnosti je příslovečné určení v této větě rématem:

(13.) Men jeg hadde vært på biblioteket og hentet alt jeg fikk tak i om Hubble-

teleskopet og skrevet hele særoppgaven min om det. Det var bare noen uker 

siden jeg hadde levert oppgaven til læreren, og han skrev i heftet jeg hadde 

laget at han var mektig imponert over ”en så voksen, reflektert og kunnskapsrik 

tilnærming til et vanskelig stoff”. (171a.)

FJ : Pour ma part, j’étais allé à la bibliothèque chercher tout ce que je pouvais 

trouver sur le téléscope Hubble, auquel j’avais consacré tout mon exposé. Cela 

ne faisait que quelques semaines que j’avais rendu ce dossier et, sur la page de 

garde, le professeur avait écrit qu’il éait fort impressionné par « une approche 
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aussi adulte, réfléchie et érudite. » [Bylo tomu sotva pár týdnů, co jsem 

odevzdal ten spis...] (171b.)

ČJ : Ale já jsem si přinesl z knihovny všechno, co se dalo sehnat o Hubbleově 

teleskopu, a celou práci jsem napsal o něm. Odevzdal jsem ji učiteli před 

několika týdny a on mi do sešitu napsal, že ho zvláště potěšilo, že práce je 

„dospělé, přemýšlivé a znalostmi podložené zpracování náročného tématu”. 

(171c.) 

Příslovečné určení se objevilo v 5 příkladech příslušejících k typu S-F a v 11 

příkladech vytýkacích konstrukcí typu I-P. V tabulce č. 3 se prezentuje poměr výskytu 

v jednotlivých typech vytýkacích konstrukcí:  

S-F I-P

času místa ostatní času místa ostatní

Halvbroren 0 0 1 2 0 1

Hester 0 0 1 2 0 3

Appelsinpiken 2 0 1 1 2 0

Celkem 5 11

Tab. č. 7: Typy vytýkacích konstrukcí v konstrukcích s vytčeným příslovečným určením

4.4. Rozbory francouzských překladů

Francouzské překlady byly rozděleny do tří hlavních skupin – vytýkací konstrukce, 

podobné konstrukce a jiné konstrukce. Vytýkací konstrukce byly dále rozděleny na rámcové 

vytýkací konstrukce a dislokace. Kategorie pseudovytýkacích konstrukcí zde chybí, neboť ta 

nebyla v celém korpusu zastoupena ani jednou. Mezi podobné konstrukce byly zařazeny 

nevytýkací konstrukce, tj. ty věty, na základě kterých by vytýkací konstrukce mohla být 

vytvořena, dále otázky, které jsou svou strukturou vytýkacím konstrukcím podobné, dále 

zdůraznění elementu ve větě za pomoci prezentativů c’est, il y a nebo voici, neosobní 

konstrukce, rozštěpení ohniska do dvou výpovědí a změna na rod činný, respektive trpný 

oproti originálu. Kategorie jiných konstrukcí zahrnuje věty, které se od norského originálu 

výrazně lišily, a to především významově. 
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4.4.1. Vytýkací konstrukce 

Do této skupiny byly započítány ty vytýkací konstrukce, které byly do francouzštiny 

přeloženy také jako vytýkací konstrukce. Vytýkací konstrukce byly setříděny podle Loucké43

a Mullera44. Loucká i Muller dělí vytýkací struktury na rámcové konstrukce (typ 

c’est…qui/que, il y a…qui/que a jejich variace v čísle a čase), pseudovytýkací konstrukce (typ 

ce qui/que…c’est a její variace v čísle a čase) a dislokace (vpravo, vlevo a izolace). Muller 

navíc ještě dělí rámcové vytýkací konstrukce, v nichž je vytčený element s předložkou, na 

moderní, archaické a redundantní. Více o tomto v kapitole 4.4.1.1.

V následující tabulce (Tab. č. 5) se uvádějí typy vytýkacích konstrukcí a četnost jejich 

výskytu ve francouzských překladech v závislosti na jejich aktuálněčlenské příslušnosti a na 

syntaktické funkci vytčených větných členů. Procentuální údaje dokreslují podíl z celkového 

počtu 90 vytýkacích konstrukcí:

S-F I-P
Celkem

Podmět PsP PP PÚ Podmět PsP PP PÚ

Rámcová VK, 

typ 

c’est…qui/que

14

(15,5%)

6

(6,7%)

16

(17,8%)

1

(1,1%)

25

(27,8%)

7

(7,8%)

6

(6,7%)

5

(5,6%)
80

Rámcová VK, 

typ

il y 

a…qui/que

0

(0%)

0

(0%)

1

(1,1%)

0

(0%)

4

(4,4%)

0

(0%)

4

(4,4%)

0

(0%)

9

Dislokace
0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

1

(1,1%)

0

(0%)

1

Celkem 14 6 17 1 29 7 11 5 90

Tab. č. 5: Typy vytýkacích konstrukcí ve francouzských překladech45

                                               
43 Základní třídění konstrukcí bylo učiněno na základě teoretické práce H. Loucké (Loucká, Hana (1990). 
Francouzské vytýkací konstrukce a aktuální členění – aplikace na výuku francouzštiny. Praha: Karolinum)
44 Loucké třídění vytýkacích konstrukcí bylo doplněno o studii C. Mullera (Muller, Claudie (2002). Clivées, 
coréférence et relativation. In. G.Kleiber et N. Le Querler (éd.). Traits d’union. Caen : Preses Universitaires 
Caen, s. 17-32)
45 (PsP=předmět s předložkou, tj. preposisjonsobjekt, PP=předmět přímý, PÚ=příslovečné určení)
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4.4.1.1. Rámcové vytýkací konstrukce

Rámcová vytýkací konstrukce se v překladech vyskytovala celkem v 90 případech, 

což tvoří 42,9 % z celého korpusu. Z toho 80 připadalo na typ c’est…qui/que, dále typ il y 

a…qui/que se vyskytoval v 9 případech a dislokace se v korpusu vyskytla pouze jednou. 

Pseudovytýkací konstrukce nebyla v překladech použita ani jednou. 

Z morfologického hlediska může být vytčený element reprezentován různými 

slovními druhy. Nejčastěji se na této pozici vyskytuje podstatné jméno a zájmeno. Ve 

vytýkacích konstrukcích ve francouzských překladech byl vytčený člen nejčastěji vyjádřen 

podstatným jménem ve 43 případech, zájmenem v 37 případech, příslovcem v 9 případech, 

přídavným jménem v 1 případě z celkového počtu 90 vytýkacích konstrukcí. 

Ze syntaktického hlediska byl podmět nejvíce vytýkaným větným členem v norských 

originálech. Je-li vytýkací konstrukce převedena do francouzštiny také jako vytýkací 

konstrukce, pak se nejčastěji jedná právě o vytýkací konstrukce s vytčeným podmětem. Z 

celkového počtu 90 případů, kdy je vytýkací konstrukce přeložena také jako vytýkací 

konstrukce, připadá na podmět 43 příkladů, což je celkem 48 %. Z toho je 39 výskytů 

přeloženo vytýkací konstrukcí typu c’est…qui/que a 4 výskyty přeloženy pomocí konstrukce 

il y a…qui/que. Z aktuálněčlenského hlediska náležel podmět ve 14 případech k typu S-F a ve 

29 případech k typu I-P.  

Dalším vytýkaným větným členem byl předmět přímý. Ten z celkového počtu 90 

vytýkacích konstrukcí v překladu představoval 28 případů, což představuje 31 %. Z toho byl 

předmět přímý přeložen vytýkací konstrukcí typu c’est…qui/que převeden ve 22 případech, 

konstrukcí typu il y a…qui/que v 5 případech a prostřednictvím dislokace v jednom případě. 

Z aktuálněčlenského hlediska náležel předmět přímý v 17 případech k typu S-F a v 10 

případech k typu I-P. V příkladu (23.) je vytčen předmět přímý. Stejný větný člen je vytčen i 

ve francouzském překladu. Předmět přímý je zde kontextově zapojený a nese nejvyšší stupeň 

výpovědní dynamičnosti: 

(23.) Bare rittet ned elva var jeg virkelig god til, jeg hadde en innebygd 

balanse, som et naturtalent, mente Jon, sjøl om det ikke var akkurat det ordet 

han brukte. (82a.) 

FJ : La seule de nos activités où je me montrais à la hauteur, c’étaient nos 

chevauchées sur les troncs d’arbres. D’après Jon, j’avais un équilibre inné, une 
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sorte de don naturel. Même si ce n’étaient pas exactement les mots qu’il 

employait. [I když to nebyla přesně ta slova, která použil.] (82b.)

ČJ : Já jsem byl opravdu dobrý jenom ve sjíždění řeky na kmenech, dokázal 

jsem udržovat rovnováhu a byl jsem přirozený talent, jak říkal Jon, i když přímo 

tenhle termín nepoužil. (82c.)

Dalším vytýkaným větným členem byl předmět s předložkou (v norštině 

preposisjonsobjekt, jenž ve francouzštině odpovídá předmětu nepřímému), který byl vytčen 

celkem v 13 případech, což představuje 14,5 % z celkové počtu vytýkacích konstrukcí ve 

francouzských překladech. Z hlediska aktuálněčlenského příslušelo 6 příkladů k typu S-F a 7 

příkladů k typu I-P.  

Muller (2002: 17) vyděluje vytýkací konstrukce, v nichž je vytčený člen s předložkou, 

na archaické (typu C’est à Paul que j’ai parlé), redundantní (typu C’est à Paul à qui j’ai 

parlé) a moderní (typu C’est Paul à qui j’ai parlé).46 První dva typy nebyly v korpusu 

zastoupeny, což jen potvrzuje Mullerovo tvrzení, že se tyto struktury jsou v současné 

francouzštině na ústupu. Moderní typ se v korpusu vyskytl v 9 případech. Jedním z nich je 

následující příklad (24.), ve kterém je vytčen kontextově zapojený předmět s předložkou 

(preposisjonsobjekt; předmět nepřímý):

(24.) De går først bort til Vera , [...]. Men det er ikke Vera de ønsker å snakke 

med, det er fru Arnesen de leter etter, det var ingen som var hjemme i 

leiligheten og nå tenkte de at hun kanskje kunne være her nede. (10a.)

FJ : Comme ils s’approchent aussitôt de Vera, [...]. Mais ce n’est pas à Vera 

qu’ils désirent parler. Non, c’est Mme Arnesen qu’ils cherchent. Personne 

n’était à l’appartement, ils ont pensé que peut-être elle se trouverait en bas. 

(10b.)

ČJ : Zamíří nejdřív k Veře, [...]. Jenže muži nechtějí mluvit s Verou, ale hledají 

paní Arnesenovou, u nich doma nikdo nebyl, tak je napadlo, že je třeba někde 

na dvoře. (10c.)

Dalším vytýkaným členem ve francouzských vytýkacích konstrukcích bylo 

příslovečné určení. To se v přeložených vytýkacích konstrukcích vyskytlo celkem šestkrát. 

K typu S-F náleželo 5 příkladů a k typu I-P 1 příklad. 

                                               
46 Použité příklady pocházejí právě z Mullerovy studie (2002:17). Všechny tři příklady mají stejný faktický 
význam : To s Pavlem jsem mluvil. 
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4.4.1.1.1. Typ c’est … qui/que 

Pokud pro překlad volili překladatelé vytýkací konstrukci, pak to nejčastěji byla 

rámcová vytýkací konstrukce typu c’est…qui/que a její varianty v čísle a čase. Základní forma 

této konstrukce ve francouzštině je definována jako prezentativ c’est (je-li vytčený element 

v singuláru)/ce sont (je-li vytčený element v plurálu) + vytčený element + qui/que + vedlejší 

věta. Prezentativ c’est je tradičně povinnou součástí vytýkací konstrukce. Není vyloučeno, že 

v hovorové francouzštině by bylo možné se setkat s jeho absencí. Větný člen by v tom 

případě byl zdůrazněn pravděpodobně prostřednictvím přízvuku. V našem korpusu, který 

sestává výhradně z beletristických textů, je prezentativ vyjádřen vždy. 

E. De Stefani (2008: 706) ve své studii poukazuje na to, že prezentativ c’est má 

v současné mluvené francouzštině tendenci k ustalování, a že se tedy velmi často neshoduje 

v čísle se svým referentem, tj. s vytčeným elementem. Tento proces gramatikalizace má podle 

něj za následek ztrátu efektu zdůraznění nebo kontrastu. V korpusu vytvořeném pro účely této 

práce se až na jeden případ vždy element c’est, respektive ce sont, shodoval v čísle 

s vytčeným elementem. V norštině naproti tomu má prezentativní spojení det er stejný tvar 

pro jednotné i množné číslo. Analýza korpusu tedy nepotvrdila tendence, jaké pozoroval De 

Stefani ve svém korpusu, což je pravděpodobně dáno tím, že náš korpus obsahoval psanou 

francouzštinu, nikoliv mluvenou, jako tomu bylo v De Stefaniho případě. Následující příklad 

(23.) představuje právě onen jediný případ, kdy ke shodě prezentativu c‘est s referentem ces 

règles [tato pravidla] nedošlo. Vytčeným členem je zde podmět, který je kontextově zapojený, 

stejně jako vedlejší věta, a je nositelem nejvyššího stupně výpovědní dynamičnosti: 

(25.) Den høytidelige avtalen vi hadde inngått, hadde vært såre enkel å forstå, 

den var bare så fryktelig vanskelig å utholde. Men alle eventyr har sine egne 

regler, ja, kanskje er det nettopp reglene som skiller det ene eventyret fra det 

andre. (200a..)

FJ : Ce pacte solonnel que nous avions conclu avait été éminemment clair, mais 

terriblement difficile à supporter. Toutes les contes ont leurs propres règles, 

c’est peut-être même précisement ces règles qui les distinguent les uns des 

autres. [..., jsou to možná právě tato pravidla, kterými se jedna odlišuje od 

druhé.] (200b.)



59

ČJ : Té slavnostně uzavřené smlouvě bylo lehké porozumět, jenom bylo strašně 

těžké ji dodržet . Všechny pohádky mají ale svá pravidla, vlastně možná právě 

těmi pravidly se liší jedna pohádka od druhé. (200c.) 

Na rozdíl od norštiny, ve které se téměř výhradně užívá spojovacího výrazu som

(případně ve velmi malé míře spojky at, ta se ale v našem korpusu nevyskytuje), nemusí ve 

francouzštině na pozici spojovací výrazu vždy nutně stát vztažné zájmeno qui, respektive que. 

To potvrdily i francouzské překlady vytýkacích konstrukcí. Typ spojovacího výrazu je 

dán povahou větného členu, ke kterému se váže. Vztahuje-li se například k přísudku, je jeho 

tvar dán vazbou slovesa, tj. s jakou předložkou se pojí. Toto ilustruje příklad (28.), kde jako 

spojovací výraz figuruje spojení à laquelle (na kterou), kde předložka à je vazbou slovesa 

penser (myslet), jedná se tedy o stejnou vazbu jako v norském originále, kde se sloveso tenke

(myslet) pojí s předložkou på. Vytčeným elementem je předmět s předložkou (v norštině se 

jedná o preposisjonsobjekt, ve francouzštině o předmět nepřímý). Důležité ale je, že na rozdíl 

od norštiny nelze spojovací výraz ve vytýkací konstrukci vynechat, a to za žádných okolností.

(28.) Jeg sier: ”Og nå vil nissen gjerne gjøre opp for alle appelsinene du 

mistet.” Hun ler hjertelig, som om det er det siste hun ville ha tenkt på. (195a.)

FJ : – Et maintenant le lutin voudrait se faire pardonner pour toutes les 

oranges que tu as perdues. Elle rit de bon coeur, comme si c’était la dernière 

chose à laquelle elle aurait pensé. [..., jako by to byla poslední věc, na kterou 

myslí.] (195b.)

ČJ : „A teď by ti ten nešika rád nahradil všechny pomeranče, o které jsi 

přišla.“ Srdečně se zasměje, jako by to bylo to poslední, na co myslí. (195c.)

4.4.1.1.2. Typ il y a … qui/que 

Tento typ konstrukce se nachází na pomezí mezi vytýkacími konstrukcemi a neosobní 

konstrukcí. Jako vytýkací konstrukce slouží zejména ke zdůraznění podmětu, jako neosobní 

konstrukce odkazuje k existenci toho, co je vyjádřeno následným logickým podmětem věty. 

V korpusu bylo napočítání celkem 9 vytýkacích konstrukcí tohoto typu, z toho byly 

vytčeny 4 podměty v typu I-P, 1 předmět přímý v typu S-F a 4 předměty přímé v typu I-P. 
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Celkem 2 příklady byly navíc přeloženy ve spojení s restriktivním ne…que (jenom), které 

ještě zdůrazňuje rematizaci vytčeného větného členu: 

(29.) Jeg har talt åtte forskjellige arter på brettet. Det er flere en ved noe annet 

sted jeg har bodd, men det er bare kjøttmesisen som flyr i vinduet. (72a.) 

FJ : J’en ai compté huit espèces différentes. Dans aucun autre endroit où j’ai 

vécu je n’en ai vu autant, mais il n’y a que les mésanges qui viennent se 

cogner à la fenêtre. [..., ale jsou to jen sýkorky, kdo se přiletí poprat až do 

okna.] (72b.)

ČJ : Na krmítku jsem napočítal osm různých druhů. Je to víc než všude, kde 

jsem kdy bydlel, ale do okna létá jen sýkorka. (72c.)

Základní funkcí této konstrukce je uvedení na scénu. V těchto případech byla také 

překladateli volena na místo typu c’est…qui/que, jak dokládá následující příklad, ve kterém je 

větný člen homme [muž] uveden poprvé na scénu: 

(30.) Det var faren til Jon, og det var mora til Jon noen deler av dagen med det helt lyse 

håret mot det djupgrønne baret på vei opp fra båten med mat i en korg, og det var en 

mann som het Franz med z. (114a.)

FJ : Il y avait le père de Jon, il y avait la mère de Jon avec se cheveux blonds qui se 

détachaitent sur le vert profond des sapins quand elle montait de la barque avec son 

panier pour nous apporter à manger, et il y avait un homme qui s’appelait Franz. [..., a 

byl tam muž, který se jmenoval Franz.] (114b.) 

ČJ : Byl tam s námi Jonův otec, chvílemi i jeho matka, jejíž světlé vlasy zářily proti 

tmavozelenému jehličí cestou od člunu, když nám nesla jídlo v košíku, a byl tam i muž 

jménem Franz se zet na konci. (114c.) 

4.4.1.1.3. Dislokace 

V našem korpusu byla vytýkací konstrukce z norštiny do francouzština přeložena jako 

dislokace pouze v jednom případě. Jednalo se o dislokaci vlevo. Před větnou část je vytknuté 

pojmenování ce bruit [tento zvuk], který je zastoupen reprezentantem le [v češtině odpovídá 

4. pádu zájmena on], který ve větné části zastává funkci předmětu přímého. Vytčený člen je 
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kontextově zapojený, větná část výpovědi je naproti tomu kontextově nezapojená a nese 

nejvyšší stupeň výpovědní dynamičnosti. Z aktuálněčlenského hlediska se jedná o typ I-P: 

(31.) Og da hører hun det likevel : en gnissende, jevn lyd, det ligner summing, 

som en insektssverm som hele tiden kommer nærmere, men som er umulig å se. 

Det er denne lyden hun aldri skal glemme. (43a.)

FJ : Et c’est là, malgré tout, qu’elle entend : un grincement régulier, un 

bourdonnement presque, comme un essaim d’insectes que ne cesseraient de se 

rapprocher tout en demeurant invisbles. Ce bruit, jamais elle ne l’oubliera. 

[Ten zvuk, na ten nikdy nezapomene.] (43b.)

ČJ : A pak to uslyší : vrnivý, jednotvárný zvuk, připomínající bzučení, jako by 

se oblak hmyzu stále přibližoval, ale nebyl vidět. Tenhle zvuk nikdy 

nezapomene. (43c.) 

4.4.2. Podobné konstrukce 

Do této skupiny byly zahrnuty příklady, které se především svou funkcí vytýkacím 

konstrukcím podobají nebo představují struktury s objektivním slovosledem, na jejichž 

základě by bylo možné vytýkací konstrukci vytvořit. Podobné konstrukce byly dále rozděleny 

na nevytýkací konstrukce, otázky, zdůraznění pomoci prezentativů c’est, il y a nebo voici, 

neosobní konstrukce, rozštěpení ohniska do dvou výpovědí a změna na rod činný, respektive 

trpný oproti originálu.

V následující tabulce (Tab. č. 6) se shrnují typy podobných struktur použitých ve 

francouzských překladech a vyplývá z ní, jakým způsobem jsou překládány vytýkací 

konstrukce z norštiny do francouzštiny vzhledem k tomu, jaké větné členy jsou v originále 

vytčeny a jakému typu aktuálního větného členění náleží:
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S-F I-P

C
el

k
em

Pod PO PP PN PÚ Pod. PO PP PN PÚ

Nevytýkací

konstrukce

10

(10,2%)

4

(4,1%)

9

(9,2%)

0

(0%)

0

(0%)

19

(19,4%)

3

(3,1%)

6

(6,1%)

1

(1%)

3

(3,1%)
55

Otázky
2

(2%)

1

(1%)

8

(8,2%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)
11

Prezentativ

c’est

5

(5,1%)

0

(0%)

1

(1%)

0

(0%)

0

(0%)

5

(5,1%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)
11

Prezentativ

il y a / voici

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

1

(1%)

1

(1%)

1

(1%)

0

(0%)

0

(0%)
3

Neosobní

konstrukce

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

2

(2%)

3

(3,1%)

3

(3,1%)

1

(1%)

0

(0%)

1

(1%)
10

Rozštěp

ohniska

2

(2%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

2

(2%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)
4

Rod činný

x

rod trpný

2

(2%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

2

(2%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)
4

Celkem 21 5 18 0 2 33 7 8 1 4 98

Tab. č. 6: Typy podobných struktur použitých při překladech z norštiny do francouzštiny

4.4.2.1. Nevytýkací konstrukce 

Mezi nevytýkací konstrukce byly počítány ty výpovědi, z nichž by bylo možné 

vytvořit vytýkací nebo identifikační strukturu. Představují tedy základní, objektivní výpověď, 

s ohniskem výpovědi nejčastěji umístěným na konci věty. Tyto výpovědi měly většinou 

podobný slovosled a tedy i stejné aktuální větné členění. V následujícím příkladu (32.) je 

možné pozorovat, že v norském originálu je vytčením zdůrazněno příslovečné určení času, 

které také nese nejvyšší stupeň výpovědní dynamičnosti. Ve francouzském překladu není 

tento větný člen zdůrazněn přímo vytýkací konstrukcí, ale je umístěn až na konce věty. 

Koncová pozice je ve větě s objektivním slovosledem vyhrazena rématu, tedy té části, která 
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nese nejvyšší stupeň výpovědní dynamičnosti, jedná se tedy o aktuální členění větné pomocí 

slovosledu: 

(32.) Jeg stiller støvlene rett utanfor døra med hælene mot veggen og går i 

sokkelesten inn gjennom gangen til kjøkkenet. Der skyller jeg termosen i 

glovarmt vann fra springen og setter den til tørk på benken for seinere bruk. 

Det er bare to uker siden jeg fikk installert varmtvannstank. Det hadde aldri 

vært det her før. (121a.)

FJ : Je pose mes bottes devant la porte, [...] et je pénètre dans la cuisine. Je 

rince mon thermos à l’eau chaude du robinat et je le mets à sécher  près de 

l’évier en attendant de m’en resservir. J’ai fait installer un ballon d’eau 

chaude il y a deux semaines seulement. Avant, il n’y avait qu’un vidoir fixé au 

mur [...]. [Nechal jsem si namontovat průtokový ohřívač vody teprve před 

dvěma týdny.] (121b.)

ČJ : Postavím holiny přímo před dveře patami ke zdi a bosky vejdu do kuchyně. 

Vypláchnu termosku horkou vodou z kohoutku a nechám ji uschnout na 

pracovní lince. Průtokový ohřívač vody mi namontovali teprve před dvěma dny.

Nikdy předtím tu nebyl. (121c.)

V následujícím příkladu (33.) se v norském originále v iniciální pozici nachází 

příslovečné určení času a po něm následuje vytýkací struktura v vytčeným podmětem. Ve 

francouzském překladu je do čela výpovědi umístěno také příslovečné určení času, pak 

následuje zbytek výpovědi, který má stejný slovosled jako originál: 

(33.) Men det var noe viktig som ingen av dem fant. Det var en lang fortelling 

som faren min hadde skrevet før han ble kjørt til sykehuset. Den gangen var det 

ingen som visste at faren min hadde skrevet noen fortelling. Historien om 

«Appelsinpiken» dukket ikke opp før på mandag. (181a.)

FJ : Mais il est une chose importante que nul n’allait trouver. Un long récit que 

mon père avait écrit avant d’être hospitalisé. À l’époque, nul ne savait que 

mon père en avait écrit un. L’histoire de « La Belle aux oranges » n’a fait 

surface que lundi dernier. [Tehdy nikdo nevěděl, že můj otec takové vyprávění 

psal.] (181b.)
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ČJ : Ale něco důležitého se nenašlo. Táta totiž před odchodem do nemocnice 

napsal dlouhý dopis. Tehdy nikdo netušil, že táta to vyprávění napsal. Příběh o 

„ Dívce s pomeranči “ se objevil teprve tohle pondělí. (181c.) 

Z celkového počtu 210 konstrukcí patří 55 do této kategorie, což představuje 26,2 %. 

Nevytýkací konstrukce tedy představují druhý nejčastější způsob, jakým jsou vytýkací 

konstrukce překládány z norštiny do francouzštiny. 

4.4.2.2. Otázky

Otázky mající formu tázací zájmeno hva [co] + sloveso være [být] + det [to]+ (som 

[který])+ vedlejší věta? patří v norštině do skupiny pseudovytýkacích konstrukcí. Ve 

francouzštině sice bývají s vytýkacími konstrukcemi spojovány, vytýkacími konstrukcemi 

v pravém slova smyslu ale nejsou. Tato forma norské tázací věty byla překládána jako otázka 

opisem est-ce que/qui (zdalipak), kterému předcházelo zájmeno qui (kdo) nebo que (co). Tato 

forma otázky kopíruje slovosled věty oznamovací. Z hlediska obsahu se jedná o otázky 

doplňovací, jejichž cílem je snaha získat doplňující informace. Otázka opisem byla pro 

překlad do francouzštiny použita celkem v 11 případech, z toho bylo 8 příkladů předmětu 

přímého, 2 podměty a jeden předmět nepřímý. Z aktuálněčlenského hlediska příslušely 

všechny příklady k typu S-F. 

Následující příklad (34.) je dokladem norské pseudovytýkací konstrukce s vytčeným, 

kontextově nezapojeným podmětem, která byla do francouzštiny převedena opisem est-ce que

jako doplňovací otázka. Všechny pseudovytýkací konstrukce v norštině patřily 

z aktuálněčlenského hlediska k typu S-F, to znamená, že jejich vedlejší věta byla vždy 

kontextově zapojená: 

(34.) Den Gamle løftet glasset og satte det fra seg igjen. - Hva er det som har 

hendt? (45a.) 

FJ : La Vieille leva son verre, mais le reposa aussitôt. « Qu’est-ce qui s’est 

passé ? » [”Co se stalo?”] (45b.)

ČJ : Nejstarší zvedla sklenici a zase ji postavila. „Co se stalo?“ (45c.) 
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4.4.2.3. Prezentativ c’est, il y a, voici

Prezentativy c’est, il y a, voici a voilà jsou ve francouzštině typickým prostředkem 

rematizace, neboť umožňují zdůraznění kontextově nezapojeného elementu. V našem korpusu 

se vyskytly prezentativy c’est, il y a a voici. 

Prezentativ c’est byl k překladu vytýkacích konstrukcí z norštiny do francouzštiny užit 

celkem v 11 případech. Tento prezentativ má funkci rematizace objektu děje a umožňuje i 

rematizovat kontextově zapojený element, jako je tomu v následujícím příkladě (35.), ve 

kterém zdůrazněný element v norském originále odpovídá zdůrazněnému elementu ve 

francouzském překladu: 

(35.) Jeg dekker på til frokost for meg sjøl og gjør klart til Lyra i skåla, men hun 

må vente på tur. Det er jeg som er sjefen. Jeg spiser først. (71a.) 

FJ : Je mets la table pour le petit déjeuner et je prépare le bol de Lyra, mais 

elle attendra son tour. C’est moi le chef. C’est moi qui mange le premier. [To já 

jsem tu šéf.] (71b.)

ČJ : Prostřu k snídani pro sebe a Lyře připravím do misky, ale musí počkat. 

Šéfem jsem tady já. Jím první. (71c.)

Složený prezentativ il y a má v překladech funkci zdůraznění podmětu. Stejně jako 

prezentativ c’est obsahuje tento prezentativ sloveso, disponuje tudíž možností modálního a 

temporálního vymezení. Na rozdíl od prezentativu c’est se ale neshoduje, respektive nemá 

možnost se shodovat se svým referentem v čísle. V korpusu se zdůraznění pomocí 

prezentativu il y a vyskytlo ve dvou případech. Níže uvedený příklad (36.) představuje 

kontextově nezapojený podmět zdůrazněný právě tímto složeným prezentativem: 

(36.) Inntil videre bruker jeg tida til å sette i stand dette stedet. Det er ikke lite 

som skal gjøres, jeg fikk det billig. (74a.)

FJ : En attendant je m’occupe à remettre en état cette maison. Il y a pas mal 

choses à faire, je’ai eue pour pas cher. [Není toho málo, co je je třeba 

udělat,..](74b.) 

ČJ : Zatím trávím čas tím, že to tu dávám do pořádku. Není toho málo, 

v domě je třeba udělat hodně věcí, dostal jsem ho lacino. (74c.) 
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Třetím typem prezentativu, který byl užit v překladech, je prezentativ voici. Jedná se 

vlastně o předložku, která původně odkazovala k něčemu blíže umístěnému a vymezovala se 

jako protiklad k předložce voilà. Jeho deiktickou funkci dokládá příklad (37.), kde je vytčen 

kontextově zapojený předmět přímý. Tento příklad je též jediným výskytem prezentativu

voici v našem korpusu: 

(37.) Hun trakk hånden ut av håret mitt og lukket et øyeblikk på den, mens jeg 

løp å ta igjen Fred, og det er jo dette jeg husker, dette er minnets muskel, ikke 

den gamle damens gule gingre i krøllene mine, men at jeg løper og løper etter 

Fred, halvbroren min, og det er nesten umulig å ham igjen. (1a.)

FJ : Esther retira la main de mes cheveux et renifla quelques secondes tandis 

que je courais déjà retrouver Fred – et voici très précisément ce que je me 

remémore, voici le muscle de souvenir : non les doigts jaunis de la vieille dame 

dans mes boucles, mais ma course à perdre haleine pour rejoindre Fred, mon 

demi-frère, qu’il m’est impossible de rattraper. (s.7) [..- a toto je velmi přesně 

to, co si pamatuji,..] (1b.)

ČJ : Sundala mi ruku z hlavy, přičichla si k ní, já se rozběhl za Fredem a právě 

tohle si pamatuji, to je pohybový sval mé vzpomínky, ne zažloutlé prsty staré 

paní v mých vlasech, ale to, jak běžím za Fredem, za mým polovičním bratrem, 

a nemůžu ho dohonit. (1c.) 

4.4.2.4. Neosobní konstrukce

Dalším prostředkem, který překladatelé užili k překladu vytýkacích konstrukcí 

z norštiny, byly neosobní konstrukce. Podmětem v neosobních konstrukcích je zpravidla 

významově vyprázdněné zájmeno il [3. osoba jednotného čísla], řidčeji ce [to] či ça [to]. 

Sloveso má tedy tvar třetí osoby jednotného čísla. Tento jazykový prostředek se užívá 

k vyjádření přírodních jevů, neosobní tvar slovesa être k vyjádření jiných než přírodních jevů 

(38.) nebo k vyjádření děje s nejasným původcem děje (39.): 

(38.) Etter at faren min var død, kom farmor og farfar hjem til oss og hjalp 

mamma med å rydde opp i alle tingene hans. Men det var noe viktig som ingen 

av dem fant. (160a.)
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FJ : Après la mort de mon père, grand-mère et grand-père sont venus chez nous 

aider mamn à classer toutes ses affaires. Mais il est une chose importante que 

nul n’avait trouver. [Ale je tu jedna věc, kterou nikdo nenašel.] (160b.)

ČJ : Když táta umřel, přijela k nám babička s dědečkem a pomohli mámě dát do 

pořádku jeho věci. Ale něco důležitého se nenašlo. (160c.) 

(39.) Jeg vil bare spørre, frue. Det er så mye som skjer i disse dager. (55a.)

FJ : « C’était juste pour savoir, madame. Il se passe tellement de choses en ce 

moment. » [Děje se tolik věcí v tuto chvíli.] (55b.)

ČJ :  „Jenom jsem se ptal, paní. Tyhle dny se děje tolik věcí.“ (55c.) 

Neosobních konstrukcí bylo k překladu vytýkacích konstrukcí užito celkem v 10 

případech, což představuje 4,8 % z celého korpusu. Z aktuálněčlenského hlediska byly 

2 konstrukce typu S-F a 8 konstrukcí typu I-P.

4.4.2.5. Rozštěpení ohniska

Do této skupiny byly zařazeny překlady, ve kterých byla vytýkací konstrukce 

z norského originálu rozdělena do dvou vět, čímž došlo i k rozdělení, respektive rozštěpení 

ohniska originální výpovědi. Jedná se vlastně o jakousi fragmentaci výpovědi s cílem umocnit 

efekt vytčení nebo kontrastu. 

V příkladě (40.) je v norském originále vytčen kontextově nezapojený podmět, 

z aktuálněčlenského hlediska se jedná o typ I-P. Ve francouzském překladu je v první větě 

pomocí prezentativu c’est vytčena stejná entita jako v originále. Vedlejší věta z norské 

vytýkací konstrukce je ale v překladu vyčleněna jako samostatná věta: 

(40.) Jeg reiste meg. Jeg ble plutselig urolog. Det var det ansiktet fra heisen 

som vendte tilbake, en hel kube av ansikter som ble tredd på meg, ett etter ett. 

(24a.)

FJ : Soudain effrayé, je me suis levé. C’était le reflet de mon visage, dans 

l’ascenseur. Il revenait . Un cube entier de visages qui se profilait sur moi, les 

uns à la suite des autres. [To ten odraz mého obličeje, v tom výtaju. Pořád se mi 

vracel.] (24b.)
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ČJ : Vstal jsem. Najednou jsem ztratil klid. Pořád se mi vracel obličej z výtahu, 

padala na mě celá krychle tváří, jedna za druhou. (24c.) 

K překladu vytýkacích konstrukcí byl tento syntaktický prostředek užit v 4 případech, 

z aktuálněčlenského hlediska náležely 2 příklady k typu S-F a 2 příklady k typu I-P. 

4.4.2.6. Rod trpný – činný 

Do této skupiny byly zahrnuty příklady, ve kterých byla vytýkací konstrukce 

s přísudkem v rodě činném přeložena do francouzštiny jako nevytýkací konstrukce 

s přísudkem v rodě trpném nebo naopak. Rod trpný je syntaktickým prostředkem tematizace. 

Do této skupiny patří celkem 4 příklady, které tak představují 1,9 % z celého korpusu. 

V příkladě (41.) užil překladatel pasíva pro překlad vytýkací konstrukce s vytčeným, 

kontextově nezapojený podmětem: 

(41.) Av og til var det noen som fyrte av skudd og vinduer ble knust. Men Vera 

våknet ikke fra sin søvn. (46a.) 

FJ : Des coups de fusil étaient de temps en temps tirés, des fenêtres brisées, 

mais à aucun moment Vera ne fut tirée de son sommeil. [Čas od času někdo 

vystřelil,...] (46b.)

ČJ : Tu a tam někdo vystřelil a rozbilo se nějaké okno. Ale Vera se neprobudila.

(46c.) 

4.4.3. Jiné konstrukce 

Skupina jiných konstrukcí je nejméně početnou. Do kategorie jiných konstrukcí byly 

zahrnuty výpovědi, které především významově neodpovídaly originálu. Takové výpovědi 

byly v korpusu hned tři. Dvě pocházely z Christensenova románu Poloviční bratr a jedna 

z Gaarderova románu Dívka s pomeranči. Následující příklad (42.) reprezentuje tuto skupinu, 

význam věty v překladu výrazně nesedí s významem věty v originále: 

http://korpus.cz/Park/context?queryid=ee44aCA524c86CB4&corpname=intercorp_no&pos=960785&hitlen=2
http://korpus.cz/Park/fullref?queryid=3cA2F5BcB84CbCfd&corpname=intercorp_cs&pos=21662471
http://korpus.cz/Park/fullref?queryid=3cA2F5BcB84CbCfd&corpname=intercorp_no&pos=954209
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(42.) – Kanskje vi bare skulle ta litt av gangen, foreslo jeg, - litt nå, og litt neste 

år?  - Det er jeg som bestemmer når tømmeret mitt skal skjæres, sa han. Det var 

jo ikke det jeg mente, om det var han som bestemte, men jeg lot det ligge. For 

meg hadde det igen betydning. (104a.)

FJ : – Peut-être qu’on pourrait le faire en plusieurs, ai-je proposé. Une partie 

cette année et le reste l’année prochaine ? - C’est à moi de décider quand mon 

bois doit être coupé, a répondu mon père. Jamais je n’avais prétendu le 

contraire ; bien sûr que c’était à lui de décider. [Nikdy jsem netvrdil opak ;...]

(104b.)

ČJ : - „Tak co kdybychom jich pokáceli jenom část,“ navrhl jsem, „trochu teď 

a trochu napřesrok?“ - „Tady rozhodu já, kdy se bude dříví kácet,“ odsekl. Tak 

jsem to sice nemyslel, jestli tady rozhoduje on nebo někdo jiný, ale nechal jsem 

to být. Nezáleželo mi na tom. (104c.)

Dále sem byly zahrnuty výpovědi, které již v překladu nebyly samostatnou výpovědí, 

ale stal se z nich větný člen, ať už více či méně rozvitý (43.): 

(43.) Jeg tømte flasken og nå kjente jeg en av de som satt der. Det var det jeg 

hadde fryktet, en kjent kritiker, en gammel kjenning, jeg nevner ikke hennes 

navn, vi kalte henne bare Elgen, for hun minnet oss alltid om solnedgang . 

(15a.)

FJ : Au moment précis où j’ai vidé ma bouteille, j’ai reconnu une des personnes 

assises dans le sauna. Conformément à mes pires appréhensions, il s’agissait 

d’une critique de cinéma très écoutée (une vieille connaissance dirons-nous et 

je ne dirai pas son nom) ; simplement, comme elle nous faisait toujours penser 

aux couchers de soleil, nous la surnomions l’Élan. [Ve shodě s mými nejhoršími 

obavami, ...] (15b.)

ČJ : Dopil jsem láhev a jednu z návštěvnic sauny jsem poznal. Právě toho jsem 

se bál, filmová kritička, stará známá, neuvedu tady její jméno, říkali jsme jí 

Losice, protože losi mi připomínají západ slunce. (15c.)

Z celkového počtu 210 konstrukcí patří 22 příkladů do této kategorie, to je 11,4 %. 

Z hlediska aktuálněčlenského náleželo 13 příkladů k typu I-P a 9 příkladů k typu S-F. 
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5. Závěr

Analytická část této práce byla věnována vytýkacím konstrukcím v textech originálně 

norských a v jejich překladech do francouzštiny. Korpus pro účely tohoto zkoumání sestával 

z 210 příkladů vytýkacích konstrukcí, které byly zaznamenány v kontextu. Norské originály 

byly analyzovány z hlediska syntaktického a aktuálněčlenského. Ve francouzských 

překladech byly sledovány v první řadě syntaktické a lexikální prostředky použité při 

překladu s přihlédnutím k syntaktickým a aktuálněčlenským vlastnostem překladů. 

Z analýz vyplývá, že z hlediska syntaktického byl nejčastěji vytýkaným větným 

členem v norských originálech podmět, který byl vytčen ve 103 případech, které tvoří 49,1 % 

z celého korpusu. Dalším vytýkaným větným členem byl předmět přímý, který figuroval v 64 

případech, a také předmět s předložkou (preposisjonsobjekt), jenž se objevil ve 27 případech. 

Celkem tedy předmět jako vytčený člen představuje 43,3 % z celého korpusu. Předmět 

nepřímý se v korpusu nevyskytl ani v jediném případě. Příslovečné určení bylo nejméně 

vytýkaným větným členem. Z celkového počtu 210 vytýkacích konstrukcí bylo příslovečné 

určení vytčeno v 16 příkladech, které představují 7,6 % z celého korpusu. Jeden příklad 

představoval příslovečné určení vyjádřené předložkovou vazbou (preposisjonsfrase)

s významem předmětu nepřímého. 

Z hlediska aktuálněčlenského byl tedy podmět jako vytčený člen zastoupen v typu S-F 

ve 38 případech a v typu  I-P v 65 případech. Podmět se tedy vyskytoval častěji v typu I-P. 

Předmět jako vytčený člen v typu S-F zastoupen ve 50 případech a v typu  I-P v 41 případech, 

příslovečné určení se objevilo v 5 příkladech příslušejících k typu S-F a v 11 příkladech 

vytýkacích konstrukcí typu I-P. Celkem tak k typu S-F náleželo 93 příkladů a k typu I-P 117 

příkladů. 

Francouzské protějšky norských originálů byly rozděleny na vytýkací konstrukce, 

podobné konstrukce a jiné konstrukce. Vytýkací konstrukce zahrnovaly rámcové vytýkací 

konstrukce, pseudovytýkací konstrukce a dislokace. Mezi podobné konstrukce byly zařazeny 

nevytýkací konstrukce, tázací věty, dále věty, ve kterých byl nějaký větný element zdůrazněn 

pomocí prezentativů c’est, il y a nebo voici, dále neosobní konstrukce, věty s rozštěpeným 

ohniskem a překlady, ve kterých proběhla změna na rod činný, respektive trpný oproti 

originálu. Kategorie jiných konstrukcí zahrnuje věty, které se od norského originálu výrazně 

lišily především z hlediska významového. 

První skupinou jsou vytýkací konstrukce, které byly do francouzštiny přeloženy též 

jako vytýkací konstrukce. Vytýkací konstrukce ve francouzských překladech byly dále 
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rozděleny na rámcové konstrukce, pseudovytýkací konstrukce a dislokace. Rámcové vytýkací 

konstrukce, v nichž je vytčený element s předložkou, se dále dělily na moderní, archaické a 

redundantní. 

Rámcové vytýkací konstrukce se v překladech vyskytovaly celkem v 90 případech, 

což tvoří 42,9 % z celého korpusu. Celkem v 80 případech se jednalo o typ c’est…qui/que, 

typ il y a…qui/que se vyskytoval v 9 případech a dislokace se v korpusu vyskytla pouze 

jednou. Pseudovytýkací konstrukce nebyla v překladech použita ani jednou.

Z morfologického hlediska byl ve francouzských překladech vytčený člen nejčastěji 

vyjádřen podstatným jménem ve 43 případech, zájmenem v 37 případech, příslovcem v 9 

případech a přídavným jménem v 1 případě. 

Ze syntaktického hlediska byl podmět nejvíce vytýkaným větným člen v norských 

originálech, stejný výsledek prokázaly i analýzy vytýkacích konstrukcí ve francouzských 

překladech, to znamená, že pokud byla vytýkací konstrukce z norštiny přeložena do 

francouzštiny také jako vytýkací konstrukce, byla to nejčastěji právě ta s vytčeným 

podmětem. Jednalo se o 43 příkladů. Vytýkací konstrukce s vytčeným předmětem přímým 

byly do francouzštiny přeloženy také jako vytýkací konstrukce ve 28 případech. Předmět 

s předložkou představoval 13 případů a příslovečné určení 6 případů.  

Vytýkací konstrukce, v nichž je vytčený člen s předložkou, byly rozděleny na 

archaické, redundantní a moderní. První dva typy nebyly v korpusu zastoupeny, moderní typ 

se v korpusu vyskytl v 9 případech.

Byla-li vytýkací konstrukce z norštiny do francouzštiny přeložena také jako vytýkací 

konstrukce, pak se nejčastěji jednalo o rámcovou vytýkací konstrukci typu c’est…qui/que a 

její varianty v čísle a čase. Celkem na tento typ připadlo 80 příkladů. Prezentativ c’est se 

může i nemusí shodovat se svým referentem v čísle. Na rozdíl od norské vytýkací struktury 

musí být ve francouzštině vždy vyjádřen spojovací výraz. Na typ il y a…qui/que připadlo 9 

příkladů a dislokace (dislokace vlevo) se v korpusu vyskytla pouze jednou. 

Další kategorií, která zahrnuje další způsoby, jakým byly norské vytýkací konstrukce 

převáděny do francouzštiny, jsou podobné konstrukce. Mezi ně patří nevytýkací konstrukce, 

které by bylo možné převést na vytýkací nebo identifikační strukturu. Představují výpověď 

s objektivním slovosledem a rématem nejčastěji umístěným na konci věty. Tyto výpovědi 

měly většinou podobný slovosled, a tedy i stejné aktuální větné členění. Nevytýkací 

konstrukce celkem představovaly 55 příkladů. Mezi podobné konstrukce byly zahrnuty také 

tázací věty, které v norštině náleží do skupiny pseudovytýkacích konstrukcí. Tyto 

pseudovytýkací konstrukce byly do francouzštiny překládány jako doplňovací otázky tvořené 
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opisem, které mají slovosled oznamovací věty. Otázka opisem byla pro překlad do 

francouzštiny použita celkem v 11 případech. Dále byly mezi podobné konstrukce zařazeny 

překlady, v nichž byl větný element zdůrazněn prezentativy c’est, il y a nebo voici. 

Prezentativ c’est byl k překladu vytýkacích konstrukcí z norštiny do francouzštiny užit v 11 

případech, prezentativ il y a ve 2 případech a prezentativ voici v jednom případě. Dalším 

syntaktickým prostředkem, který překladatelé užili k překladu vytýkacích konstrukcí 

z norštiny do francouzštiny, byly neosobní konstrukce. Ty představovaly 10 překladů z celého 

korpusu. Dále byly vytýkací konstrukce z norského originálu rozděleny do dvou vět, čímž 

došlo i k rozdělení ohniska originální výpovědi. K překladu vytýkacích konstrukcí byl tento 

syntaktický prostředek užit ve 4 případech. Poslední podskupinu podobných konstrukcí 

představují překlady, které byly oproti originálu převedeny do rodu trpného, respektive 

činného. Do této skupiny spadají celkem 4 příklady.

Rozmanitost syntaktických a lexikálních prostředků užitých ve francouzských 

překladech je dána především snahou o pestrost.

Nejméně početnou je skupina jiných konstrukcí. Ta zahrnuje výpovědi, které 

neodpovídaly originálu. Z hlediska významového neodpovídaly svým originálním protějškům 

hned tři výpovědi. Navíc do této skupiny byly zařazeny výpovědi, jejichž význam byl sice při 

překladu zachován, ale slovní zásoba byla tak odlišná, že se nejednalo o nevytýkací 

konstrukci. Výpovědi, jež v překladu nebyly samostatnou výpovědí, ale stal se z nich větný 

člen, byly též zahrnuty do této skupiny jiných konstrukcí. Z celkového počtu 210 konstrukcí 

patří do této kategorie 22 příkladů. 

Na základě provedených analýz je možné konstatovat, že vytýkací konstrukce 

v norských originálech jsou nejčastěji do francouzštiny překládány také jako vytýkací 

struktury. Vysoké procento vytýkacích konstrukcí v překladech je nicméně dáno i tím, že 

vytýkací konstrukce je ve francouzštině užívána častěji než v jiných jazycích, jak to dokládají 

předchozí studie, a to nejen jako prostředek přispívající ke koherenci textu, ale též jako 

výrazový prostředek bez jasné komunikační funkce. Dva ze tří překladatelů textů, které 

utvořily korpus pro tuto práci, jsou Francouzi. Je tedy možné, že jejich mateřský jazyk 

ovlivnil volbu výrazových prostředků v překladech z norštiny. Předmětem analýz této 

diplomové práce byly ale pouze norské originály a jejich francouzské překlady, je proto 

možné, že analýzy francouzských originálů a jejich norských překladů by přinesly odlišné 

výsledky. Volba vytýkacích konstrukcí se u norského a u francouzských překladatelů příliš 

nelišila. Ve všech třech románech se vytýkací konstrukce ve francouzském překladu vyskytla 

přibližně ve stejném počtu (Halvbroren – 27; Ut og stjæle hester – 29; Appelsinpiken – 35).  
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Zajímavé je, že norský překladatel románu Ut og stjæle hester použil k překladu vytýkacích 

konstrukcí více konstrukcí náležejících do skupiny jiných konstrukcí (12) než francouzští 

překladatelé zbylých dvou románů (Halvbroren – 6; Appelsinpiken – 5). 

Nejvíce si odpovídaly vytýkací konstrukce s vytčeným podmětem. Jak v norštině, tak 

ve francouzštině je podmět větným elementem obecně nejčastěji umístěným v iniciální pozici 

věty, ať už se jedná o vytýkací konstrukci nebo o strukturu s objektivním slovosledem. 

Podmět se vyskytoval častěji v typu I-P, což je možné vysvětlit tak, že podmět je v podstatě 

kontextově zapojený prvek s nejnižším stupněm výpovědní dynamičnosti. Při vytčení 

podmětu do čela výpovědi jsou do zbylé části výpovědi zahrnuty především kontextově 

nezapojené elementy výpovědi.

Francouzština má stejně jako norština velmi pevný slovosled, navíc analýzy ukázaly, 

že disponuje širokým spektrem syntaktických a lexikálních prostředků, které umožňují 

zdůraznit nějaký větný element a které také byly použity pro překlad vytýkacích konstrukcí 

z norštiny do francouzštiny. Z analýz též vyplynulo, že se slovosled jako prostředek 

aktuálního členění větného ve francouzštině uplatňuje, což dokládá početná skupina 

nevytýkacích konstrukcí. 
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