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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je analýza kategorie reflexivity v češtině ve srovnání 

s ruštinou, následně navržení a sestavení jazykové příručky ke kategorii reflexivity pro rusky 

hovořící studenty českého jazyka pro úrovně A1 – B2 dle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 

V teoretické části práce jsou na základě vybraných studií analyzovány jednotlivé 

aspekty kategorie reflexivity v češtině, tedy především reflexivní forma slovesná, reflexivní 

deagentiv a reflexivní sloveso. Následuje návrh vlastní klasifikace kategorie reflexivity, v 

němž je systematizován prostudovaný materiál pro potřeby vytvoření jazykové příručky. 

Cílem praktické části naší práce bylo navrhnout a sestavit jazykovou příručku ke 

kategorii reflexivity v češtině na materiálu ruského jazyka, vzhledem k tomu, že analýzou 

současných učebních materiálů k výuce češtiny pro cizince bylo zjištěno, že kategorii 

reflexivity není přikládána náležitá pozornost, klasifikace reflexiv a reflexivních forem 

slovesa je nedostatečná, mnohdy dokonce chybí. Při sestavování vlastního učebního materiálu 

jsme vycházeli ze současné metodické báze pro češtinu jako cizí jazyk SERRJ, podle níž jsme 

definovali gramatické a lexikální kompetence pro jednotlivé úrovně A1, A2, B1, B2, na 

základě kterých byla následně navrženy a sestaveny celkem čtyři varianty jazykové příručky 

ke kategorii reflexivity v češtině.  

Klí čová slova: kategorie reflexivity, reflexivní forma slovesná, reflexivní sloveso, 

reflexivní deagentiv, reflexivní pasivum, SERRJ 

 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to describe category of reflexivity in Czech 

language based on Russian language material, followed by design and formation of language 

handbook to category of reflexivity for foreign students of Czech language  for A1 – B2 

levels in accordance with Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, teaching, assessment (CEFR).  

In the theoretical part individual aspects in category of reflexivity in Czech language 

are described. Mainly reflexive form of verbs, reflexive deagentive forms and reflexive verbs. 

The proposal of our own clasification category of reflexivity comes after and it incorporates 

explored material, which is systemized for design and formation of educational materials. 
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The main target of the practical part is to design and form language handbook to 

category of reflexivity in Czech language. After the analysis of current educational materials 

we realized category of reflexivity is not taken in consideration enough, sometimes it is 

missing at all. 

In the process of creation of the educational material itself we followed the current 

methodological base CEFR for Czech language as foreign language. We defined grammar and 

lexical competences for individual A1, A2, B1, B2 levels in accordance with CEFR. Based on 

all above rules four variants of language handbook to category of reflexivity were created.  

 
Key terms: category of reflexivity, reflexive form of verbs, reflexive deagentive 

forms, reflexive verbs, reflexive passive, CEFR 
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Úvod 

Kategorie reflexivity, i přes to, že je velice hojně diskutovanou problematikou 

v odborných lingvistických studiích, není odpovídajícím způsobem systematizována a uceleně 

zpracována v žádné monografii ani učebnici češtiny jako cizího jazyka. Domníváme se, že 

tato kategorie je klíčová pro osvojení českého jazyka a správné komunikace v něm, a proto 

jsme se rozhodli věnovat tuto diplomovou práci problematice kategorie reflexivity 

s ohledem  na výuku češtiny jako cizího jazyka na materiálu ruštiny. 

 V první, teoretické části, se pokusíme na základě vybraných studií popsat 

a strukturovat kategorii reflexivity v češtině s ohledem na tradiční pojetí reflexivity v ruštině, 

abychom se posléze pokusili o návrh vlastní analýzy českých reflexiv na materiálu ruského 

jazyka pro potřeby sestavení jazykové příručky pro studenty češtiny jako cizího jazyka. 

Naším cílem je nastínit rozdíl mezi deagentními konstrukcemi, reflexivní formou slovesa a 

reflexivním slovesem. Reflexivní sloveso budeme dále členit dle teorií předních českých 

a ruských lingvistů zabývajících se touto problematikou (např. B. Havránek, M. Grepl, 

J. Panevová, F. Štícha, T. Acarkina aj.) Největší díl teoretické části bude tedy věnován 

kategorii reflexivity v češtině, a to vzhledem k cíli naší práce, jímž je sestavení jazykové 

příručky pro studenty češtiny jako cizího jazyka. 

 Sestavení jazykové příručky bude věnována praktická část naší práce. V úvodu 

praktické části zanalyzujeme vybrané učebnice češtiny pro cizince a zaměříme se v nich 

výhradně na kategorii reflexivity – výklad této problematiky, strukturovanost, srozumitelnost 

výkladu a míru následného procvičení celé látky. Poté nastíníme SERRJ, metodický rámec 

pro češtinu jako cizí jazyk a následovat bude návrh příručky pro úrovně A1, A2, B1, B2 

dle SERRJ. Praktická část má systematizovat a přinést ucelený pohled na kategorii reflexivity 

pro studenty češtiny jako cizího jazyka na úrovni A1 – B2 dle SERRJ. Je určena primárně 

pro lektory a studenty češtiny jako cizího jazyka a naším cílem je, aby sloužila jako doplnění 

existujících učebních materiálů. 
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I. TEORETICKÁ  ČÁST 

 

1. KATEGORIE REFLEXIVITY V ČESKÉM JAZYCE 

1.1. Vymezení kategorie reflexivity v češtině a základní pojmy 

Na samém počátku naší práce je třeba si vymezit rámec, v němž se budeme 

pohybovat. Kategorii reflexivity v českém jazyce tvoří slovesa s formantem se nebo si (dívat 

se, koupit si, šlo se), a taktéž reflexivní zájmeno se/si, jeho krátké tvary, a také dlouhé tvary 

sebe, sobě, sebou. Charakteristika a vymezení rozsahu kategorie reflexivity je značně 

problematické vzhledem ke složité homonymii slovesných konstrukcí, které obsahují se jako 

volný tvarotvorný morfém s konstrukcemi, kde se vystupuje jako slovotvorný morfém nebo 

zájmenný lexém. Je třeba také zohlednit reciproka jako zvláštní případ reflexivity několika 

subjektů, vymezit odlišnosti ve způsobu užití formantu se nebo si u reflexiv a reciprok 

a případné syntaktické nebo významové rozdíly. Také je třeba hned na úvod vymezit 

terminologický obsah pojmů, které budeme používat v naší práci. Budeme-li se pohybovat 

v rovině syntaxe, budeme užívat i odpovídající syntaktické pojmy jako podmět, přísudek 

a předmět. Pro sémantickou rovinu popisu jednotlivých aspektů kategorie reflexivity budeme 

užívat termíny jako subjekt (logický subjekt) a objekt (logický objekt) pro naznačení hlavních 

sémantických rolí, taktéž termíny agens (konatel) a patiens. Termínem agens je míněn 

„aktivní účastník situace, který rozhoduje pomocí své vůle a svého vědomí a vkládá 

do procesu určitou energii, která je orientována na změnu stavu nebo vlastností patiens, tedy 

pasivního, často neživotného účastníka situace“ (Padučeva, 2004, s. 55). Agens tedy v sobě 

zahrnuje několik dílčích aspektů, voluntativnost, kauzaci, kontrolu, zdroj energie 

a v neposlední řadě životnost. Personický agens zahrnuje nejen živé bytosti (lidé, zvířata aj.), 

ale i předměty, které se vyznačují určitými vlastnostmi živých bytostí, např. dopravní 

prostředky aj. Pojmem nepersonický agens jsou míněny neživotné předměty. 

1.2.  České formanty se, si (vznik, pozice, funkce) 

Formanty se, si jsou svým původem akuzativem a dativem zvratného zájmena. 

Tradičně jsou považovány za tzv. krátké, nebo slabé tvary osobního zájmena zvratného, které 

konkurují tvarům dlouhým (silným) sebe, sobě, sebou. Tento tradiční, avšak zavádějící pohled 

najdeme v učebnicích českého jazyka pro základní a střední školy (např. Melichar et Styblík, 



10 

 

2004), ale také v řadě učebnic češtiny pro cizince (Remediosová et Čechová, 2007). Můžeme 

se setkat i s označením reflexivní (zvratná) částice (Aizpurvit, 2000). Ani jeden z termínů 

však není s to zachytit jednotlivé sémantické a morfologické významy, které je schopen nést 

tento formant a které jsou stěžejní pro komplexní uchopení celé problematiky a další 

zpracování pro potřeby jednotlivých učebnic češtiny jako cizího jazyka. Detailním 

rozvrstvením sémantickým a funkčním se zabývá odborná literatura, školní mluvnice toto 

téma nerozpracovávají (Šaur, 2012).  

Komponenty se, si bývají z formálního hlediska považovány za klitika (ESČ, 2002) a 

od toho se odvíjí i jejich pozice v české větě. Jako klitika jsou označována slova, která nemají 

vlastní přízvuk, proto se přiklánějí k sousedním slovům (z toho plyne české označení 

příklonky) a v souvislé řeči vytvářejí se sousedním slovem jeden prosodický celek, 

tzv. přízvukový takt. Jedná se většinou o jednoslabičná slova, která se váží na následující 

slovo, pak se jedná o předklonky (proklitika), nebo tvoří prosodický celek se slovem 

následujícím, pak je výraz příklonkou (enklitikem). Skutečnými zvratnými zájmeny jsou 

tzv. dlouhé tvary sebe, sobě, které tvoří s nereflexivním slovesem syntaktickou konstrukci 

(ESČ, 2002, s. 414). Pro cizince, pro něž je mateřštinou ruština, je vždy velice obtížné 

pochopit a dobře si osvojit tuto problematiku, vzhledem k tomu, že v ruštině je postfix –ся 

pevně spojen se slovesem a stojí vždy na stejném místě, tedy za slovesem pevně k němu 

přimknut. V češtině se, si jakožto pohyblivý morfém stojí zpravidla za první frází 

před ostatními klitika s výjimkou pomocného slovesa. Pokud stojí ve větě dlouhé tvary 

zvratného zájmena sebe, sobě, nejsou hodnocena jako klitika, nýbrž jako plnohodnotné větné 

členy se syntaktickou platností. Většinou se vyskytují na začátku věty a jsou sémanticky 

zatíženy, srovnejme: Umyl se – Sebe mýt nebudu. Vyskytuje-li se více klitik v české větě, 

jejich pořadí je pevně stanoveno: první stojí auxiliárum (pomocné sloveso pro minulý čas 

v 1. a 2. os sg. a pl.; pomocné sloveso v kondicionálu pro všechny osoby v sg. i pl.), za ním 

následuje se, si (které ve 2.os.sg. splývá s tvary auxiliára a vytváří morfémy ses, sis), další 

pozici obsadí krátký tvar zájmena v dativu a nakonec má své pevně stanovené místo krátký 

tvar zájmena v akuzativu. Vývoji a chování klitik se věnuje v české i ruské lingvistice značná 

pozornost (Toman, 1999; Zaliznjak, 2008).  

V odborné literatuře se soudí, že formant se je třeba ze sémantického 

a morfologického hlediska rozdělit do tří okruhů (Komárek, 1986, s. 175). V prvním případě, 

signalizuje-li formant se odsunutí agens, je považován za volný morfém s gramatickou funkcí, 

tedy za tvarotvorný morfém. V tom případě slovesný tvar implikuje agens a jedná se 
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o reflexivní tvar (formu) slovesa (dále jen RFS), např. staví se, jde se. Ve druhém případě 

představuje se, si volný morfém slovotvorný, který je neodlučitelně spjat s mluvnickou 

kategorií vidu nebo lexikálně-sémantickou kategorií způsobu slovesného děje (actionarts), 

např. naplakat se, rozběhnout se. Ve třetím případě vystupuje formant se jako akuzativ 

zvratného zájmena, přesněji jeho slabé varianty, např. Myl se velmi důkladně. Myli ho velmi 

důkladně. Toto tvrzení je podepřeno právě možností transpozice. Ve druhém a třetím případě 

jde nikoliv o RFS, ale o reflexivní sloveso (dále jen RS). Tento pohled na funkční, 

mluvnickou a sémantickou platnost reflexivního formantu (dále pod označením RF), z něhož 

vychází většina odborných jazykových příruček a studií (Grepl et Karlík, 1998; 

Panevová, 1999), se v následujících kapitolách pokusíme přezkoumat. 

1.3. Kategorie reflexivity a genus verbi 

Mezi první skupinu (se je tvarotvorným morfémem, tedy volným morfémem 

s gramatickou funkcí) na straně jedné, a dále druhou (se je slovotvorným morfémem) a třetí 

skupinu (se je zvratným zájmenem), na straně druhé, můžeme položit pomyslnou hranici, 

budeme-li tuto problematiku nahlížet na pozadí slovesného rodu (genus verbi). Jádro této 

kategorie spočívá v opozici aktivum (nepasivum) – pasivum. Ovšem ne vždy je hranice jasně 

daná. „Poměr slovesného děje k podmětu nemusí být jen činný a trpný; nevyjadřuje jej jen rod 

slovesný. V českém jazyce se vyjadřují i jiné vztahy obdobné, často právě zvratnou, reflexivní 

podobou slovesnou“ (Havránek et Jedlička, 1981, s. 239).  

Slovesný rod ve slovanských jazycích patří k tématům, kterým bylo věnováno již 

mnoho pozornosti, nepodařilo se ale dospět k jednotnému závěru. Jako dva hojně 

diskutované, avšak do značné míry extrémní názory, lze uvést na jedné straně široce pojatý 

rod slovesný u B. Havránka: „gramatickou kategorii rodovou vidím tam, kde se za stejného 

významového obsahu (věcného, intelektuálního) mění vztah slovesného děje k subjektu nebo 

vůbec ke konstrukci větné“ (Havránek, 1928, s. 14), přičemž toto široké pojetí slovesného 

rodu zastává např. i F. Kopečný (1954, 1958). Na druhé straně existuje názor A. Isačenka 

(1960), který slovesný rod nahlíží skrze orientaci děje na subjekt, nikoliv skrze vztah k agens 

jako B. Havránek. Dnešní lingvistika se přiklání spíše k názoru B. Havránka a pojetí pasiva 

jako příznakového členu, vyjadřující odstranění agens z účasti na ději 

(Panevová, 1973, 1999, 2007; Oliva, 2001; Štícha, 2011). Genus verbi lze také nahlížet jako 

poměr mezi mluvnickou stavbou věty a pojmovými kategoriemi původce (agens) a cíle 

(patiens) děje (Šmilauer, 1969).  
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Pasivum je tradičně členěno na opisné a zvratné. Opisné pasivum je prototypicky 

asociováno s tranzitivními slovesy (dům je stavěn/dům je postaven), a obsahuje-li logický 

subjekt (vyjádřený většinou objektem v instrumentálu), jedná se o opisné pasivum osobní 

(dům je stavěn už rok zahraničními dělníky). V češtině se opisné pasivum tvoří 

od dokonavých i nedokonavých sloves, avšak od dokonavých sloves častěji, a to pro minulý, 

přítomný i budoucí čas a kondicionál (dům je staven, dům je postaven). V ruštině se opisné 

pasivum tvoří od dokonavých sloves taktéž pro minulý, přítomný, budoucí čas a kondicionál 

(дом был построен). Dalším typem pasiva je zvratné pasivum (dům se staví už rok). Zvratné 

pasivum osobní se tvoří pro minulý, přítomný, budoucí čas a kondicionál v češtině i ruštině. 

Osobní reflexivní formy slovesné mají v ruštině pravidelně se vyskytující ekvivalent (дом 

строиться). Všimněme si, že u zvratného pasiva není pro češtinu přípustné vyjádřit 

personický agens instrumentálem ani jiným pádem. Stadion se pomocí jeřábů staví už rok. 

*Stadion se staví už rok zahraničními dělníky. Opisné i zvratné pasivum může být pasivem 

neosobním, tedy s implicitním nebo nulovým agens (jde se tam pěšky). Názory na pasivum se 

mezi lingvisty různí (srov. např. Trávníček, 1951; Kopečný, 1954; ESČ, 2002).  

Vedle mluvnické definice slovesného rodu se začíná paralelně prosazovat taktéž 

pojem diateze, tedy typ větné struktury nazíraný z hlediska vztahu mezi agens a 

patiens. „Slovesný rod vyjadřuje vztah mezi podmětem a přísudkem věty, uplatňuje se tedy 

ve  větě dvojčlenné: vyjadřuje vztah mezi původcem, nositelem (=agens) vyjadřovaného děje 

a subjektem věty, v níž je sloveso užito. Tento vztah mezi členy sémantické a syntaktické 

struktury věty bývá označován jako tzv. diateze“ (Čechová, 2000, s.167). Existují v podstatě 

dvě sémantické možnosti podmětu, v prvním případě podmět postihuje původce (agens, 

konatel) děje, pak má sloveso tvar činný (aktivum), anebo podmět vyjadřuje cíl (patiens, 

objekt) děje, pak je sloveso ve tvaru trpném (pasivum). „Pojem agens je třeba v rámci 

deagentnosti chápat velice široce, nejen jako činitele u sloves akčních, ale i nositele příznaku 

u sloves stavových“ (Grepl, 1973, s. 143). Soudí se, že utlumení agens je jedním 

ze signifikantních znaků pasiva (Havránek, 1928; Mrázek, 1971; Grepl, 1973), proto také 

v současné odborné literatuře na úrovni syntaktické a sémantické se prosazuje pojem 

deagentiv nebo konstrukce deagentní. „Deagentní je taková konstrukce, ve které agens děje 

(nejčastěji člověk, lidé) není konkretizován v pozici gramatického subjektu, čili je z této 

syntaktické pozice odsunut“ (Mrázek, 1971, s. 119). Agens tedy může být jak činitel, tak 

i nositel příznaku, vždy však musí být nositel nebo původce personický, protože nelze 

deagetně transponovat konstrukce s nepersonickým činitelem, srovnejme: Lidé stáli 
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i venku. Stálo se i venku. Naproti tomu následující transpozice je nepřípustná: Stoly stály 

venku. *Stálo se venku. Stejně tak je v deagentních konstrukcích možno pouze u opisného 

pasiva, nikoliv u zvratného pasiva, vyjádřit personifikovaný agens formálně instrumentálem, 

např. Dům je stavěn zedníky. - *Dům se staví zedníky. Druhá konstrukce je pro češtinu, 

narozdíl od ruštiny, nepřípustná. V češtině se zvratné pasivum tvoří častěji od sloves 

nedokonavých, u sloves dokonavých se dává přednost opisnému pasivu, v souladu 

s významem obou vidů. „Reflexivní tvary nevyjadřují výsledný stav, nýbrž děj, a to děj 

aktuálně probíhající nebo děje opakující se, vyjadřují děje dynamičtější než tvary opisné; 

reflexivní tvary bývají rovněž nepříznakové z hlediska stylistického, kdežto opisné pasivum 

tíhne ke knižnosti“ (Čechová, 2000, s. 168). 

1.4. Reflexivní forma slovesná a reflexivní sloveso 

Z hlediska morfologického rozlišujeme reflexivní sloveso a reflexivní formu slovesa 

(Havránek et Jedlička, 1981; Kopečný, 1954). „Spojuje-li se se slovesem předmětovým 

zvratné zájmeno pravidelně, pak vzniká sloveso zvratné. Zvratné podoby slovesa a zvratná 

slovesa mají různý význam, ale často mění právě poměr děje slovesného k podmětu (a 

předmětu). Některá slovesa mají u sebe toto zájmeno stále a jsou pouze zvratná (bát se, smát 

se, rozprchnout se)“ (Havránek et Jedlička, 1981, s. 220). Reflexivní forma slovesa (dále jen 

RFS) je nahlížena z hlediska morfologického skrze kategorii slovesného rodu, přičemž je 

tvořena klitickým morfémem se a tvarem slovesa ve 3.os. sg. či pl. (staví se). Tři základní 

distinktivní příznaky RFS v určité konstrukci jsou: 1) existence souběžné podoby 

nereflexivní, např. Šlo se. Šli jsme.; 2) mluvčí si uvědomuje existenci určitého konatele děje, 

např. Obchody se otvírají v 8 hod.; 3) agens není konkretizován v pozici gramatického 

subjektu (Mrázek, 1971, s. 120). Pasivní konstrukce jsou tedy nahlíženy jako konstrukce 

s RFS. V současné době se pasivum nahlíží nejen ze syntaktického a mluvnického hlediska, 

nýbž bere se v potaz i hledisko sémantické a hovoří se o odsunutí agens ze syntaktické a 

sémantické pozice ve větě, tedy tzv. deagentizaci (o tom podrobněji viz níže).  Naopak aktivní 

konstrukce (agens je logickým i formálním subjektem věty) jsou konstrukce s reflexivním 

slovesem (dále jen RS). Reflexivita u RS je chápána jako lexikálně-sémantická kategorie 

stojící vně slovesného rodu, ve které agens bývá vyjádřen, narozdíl od pasiva, buď jen zřídka 

(pokud je vyjádřen, pak instrumentálem nebo předložkovým genitivem), nebo vůbec. Jeho 

utlumení je právě jedním ze znaků pasiva (Havránek et Jedlička, 1981). Distingtivním rysem 

RS je přítomnost formantu se, si ve všech tvarech, dokonce i v infinitivu, činných participiích 

a v určitých případech i v dějových substantivech (mýt se, myjící se člověk, mytí se). Krátká 
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podoba zvratného zájmena (připustíme-li, že se jedná o zvratné zájmeno, a nikoliv o volný 

morfém) odkazuje vždy k vnitřnímu subjektu (myje se), naopak silný tvar připouští několik 

výkladů, např. Petr položil knihy na sebe (ESČ, 2002, s. 415). Klasifikace RS je značně 

komplikovaná a lingvisté se ve svých názorech často rozcházejí, proto této problematice 

věnujeme samostatnou kapitolu (viz níže).  

Vztah mezi RFS a RS je často velice komplikovaný. Jako přechod mezi relexivem a 

tzv. relexivní podobou slovesa B. Havránek považuje typ stěžovat si, lehnout si, sednout si. 

„I u reflexivní slovesné podoby se si lze mluvit o reflexivních slovesech, kde sloveso nabylo 

výhradně nebo převážně podobu reflexivní, označující zájem subjektu“ (Havránek et Jedlička 

1981, s. 243). S tímto tvrzením se nemůžeme ztotožnit, nepovažujeme tento typ sloves 

za přechod mezi RFS a RS, ale za RS, což se budeme snažit doložit níže. Obecně jde u RFS 

o formy morfologické, tvořené nejčastěji od sloves nereflexivních, které mohou být dokonce 

chápány jako součást tvaroslovného paradigmatu nereflexivních sloves, tedy sedím, sedíš, 

sedí, sedíme, sedíte, sedí se (Grepl, 1973, s. 146). V současné době se prosazuje pojem 

deagentizace, tedy pokud je agens odsunut z pozice podmětu, pokud kostrukce implikují 

anonymní, všeobecný (nebo také nulový) agens, označují se jako deagentní konstrukce, 

např. Obilí se mlátí. Vaří se tam dobře. (Štícha, 2011). Je třeba upozornit na to, že neexistuje 

infinitiv deagentních konstrukcí. Taktéž není možné vytvořit RFS od reflexiv tantum (Bojím 

se hadů. – *Bálo se tam hadů.). Konstrukce deagentní označují děj pojatý degentně, proto 

můžeme zahrnout do kategorie deagentních konstrukcí jednak formy na úrovni syntaktické 

(jednočlenné konstrukce), tak morfologické prostředky pasíva, což je velice výhodné a dává 

nám možnost zkoumat nejen reflexivní konstrukce typu šlo se tam pěšky, tak i konstrukce 

typu dům se staví. V konstrukcích s RS je subjekt vyjádřen, nemůžeme tady mluvit 

o deagentizaci, např. Chlapec se rád koupe v moři. Všimněme si homonymních konstrukcí 

v českém jazyce. Novorozeňata se koupou každý den. Kluk se koupe ve vaně. V prvním 

případě jde o RFS, protože v rovině logiky musíme počítat s tím, že novorozeňata nemohou 

být agens, naopak ve druhé konstrukci je agens exaktně vyjádřen, formálně i sémanticky je 

subjektem věty, a proto se jedná o RS (Mrázek, 1971, s. 120). 

Transformace RS do RFS je vázáno na specifické syntaktické podmínky a vždy je 

spojeno s vynecháním jednoho se, srov. Na táboře se děti umývaly v potoce. *Na táboře se se 

umývalo v potoce. Na táboře se umývalo v potoce. Ve strukturách s modálním slovesem a 

RFS (ESČ, 2002, s. 371) existuje několik možností formálního vyjádření (Mohlo se tam 

kouřit marihuanu. Mohla se tam kouřit marihuana.) S rozdělení na RFS a RS, jak bylo 
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provedeno výše, nepracuje M. Čechová, která nahlíží RS a RFS jako jednu formu, a sice 

reflexivum/zvratný tvar slovesný. „Zvratný tvar slovesný je vedle pasiva (vyrábějí se stroje) a 

jasného ne-pasiva u reflexiva tantum (směje se), kde je se vlastně volným morfémem, 

i spojením aktivního slevesného tvaru s oslabeným předmětem: umyla se (sebe); má vlastní 

význam zvratný (pořezal se), význam vzájmenosti, reciprocity (nenáviděli se), užívá se ho 

neosobně (tančilo se, pochodovalo se nám dobře), k vyjádření samovolné změny stavu (ta 

větev se láme), ve spojení s předponou na- vyjadřuje velkou míru činnosti (naplakali se). 

Užívá se ve významu prospěchu (s expresivním zabarvením), a to s tvarem si (vykračoval 

si jako pán)“ (Čechová, 2000, s. 168). S tímto tvrzením nemůžeme souhlasit, protože 

podle našeho názoru, jak dokládáme analýzou výše, je třeba se přidržovat rozdělení 

na reflexivní formu slovesa a reflexivní sloveso a klasifikovat každou skupinu zvlášť. Autorka 

navíc o jednotlivých skupinách pojednává dosti zavádějícím způsobem, když směšuje 

sémantickou a syntaktickou rovinu a podává velice zjednodušenou charakteristiku 

jednotlivých skupin, která vede k dalším otázkám (Jakým způsobem vyjadřuje velkou míru 

činnosti např. sloveso naobědvat se? Jaké expresivní zabarvení nese dativní reflexivum 

s významem prospěchu koupit si? aj.) Ohledně vztahu forem opisného pasiva (dále PFS) a 

zvratného pasiva (dále RFS) se všeobecně uznává pro ruský jazyk komplementárnost RFS a 

PFS, protože ve spisovné ruštině se RFS tvoří především od sloves nedokonavých a naopak 

PFS od sloves dokonavých. (Дом строится. Дом был построен.) Při vyjadřování deagentně 

pojatých dějů v rámci struktur neosobních (jednočlenných) ruština tvoří neosobní RFS jen 

omezeně. Všimněme si, že v češtině takovou vyhraněnost tvoření PFS a RFS nepozorujeme a 

dokonce do češtiny často ruské neosobní konstrukce s PFS překládáme konstrukcemi s RFS 

(Grepl, 1973, s. 145), např. Об этом мнохо говорилось. Сегодня не работают. O tom se 

hodně mluvilo. Dnes se nepracuje.  

1.5. Neosobní zvratné pasivum a reflexivní deagentiv 

Největší zájem projevuje česká lingvistika o neosobní zvratné pasivum, první pokusy 

o zkoumání neosobního pasiva v češtině v konfronaci s ruštinou se datují do padesátých let 

minulého století (Mrázek, 1953, 1955; Parolková, 1956). Později se provádělo i zkoumání 

monoliguální (Panevová, 1973, 1999). Zároveň s tím se neosobní věty analyzují také v rámci 

všeslovanského materiálu (Mrázek, 1990; Běličová-Uhlířová, 1996; Anderš 2003). Tradičně 

pod neosobní zvratným pasivem rozumí věty se všeobecným podmětem (Mrázek, 1953; 

1955), neosobní pasivum (Parolková, 1956), nebo věty se všeobecným konatelem (Panevová, 

1973). V současné době se prosazuje termín impersonální reflexivní deagentiv (Poljakov, 
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2006; Štícha 2011), a to vzhledem k několika sémantickým a funkčním zvláštnostem těchto 

konstrukcí. Za prvé se jedná o tzv. neosobovost (bezpodmětnost) konstrukce, tedy absenci 

podmětu ve struktuře věty, dále pak tzv. deagentnost takové konstrukce (odsunutí agens 

z pozice podmětu) a reflexivitu, přičemž se ve zmíněných konstrukcích jedná o RFS, tedy 

formant se vyjadřuje deagentnost věty (Poljakov, 2006, s. 200). F. Štícha ve své současné 

studii (2011) uvádí: „Reflexivní deagentiv je reflexivní konstrukce, tj. spojení slovesného 

tvaru, např. říká, s reflexivním morfémem se (říká se), která zčásti konkuruje pasivu, zčásti je 

s ním nezaměnitelná. Tradičně se (málo vhodně) nazývá zvratné pasivum“ (Štícha, 2011, 

s. 847). „Na rozdíl od pasiva, v němž bývá subjekt děje lexikálně vyjadřován, v reflexivním 

deagentivu je normou subjekt nevyjadřovat“ (Štícha, 2011, s. 848). V současné době tedy 

dochází v české lingvistice k vymezení reflexivního deagentivu a hovoří se dokonce o jeho 

konkurenci s pasivem. „Zatímco centrální funkcí pasiva je referovat o dějové situaci 

ve vyjadřovací perspektivě vycházející od objektu postihovaného dějem, přičemž subjekt děje 

je zatlačen do pozadí, obecnou funkcí reflexivního deagentivu je naopak referovat o činnosti 

subjektu, který je však dekonkretizován, pojat jako člověk/lidé přicházející v úvahu, a v tomto 

smyslu zobecněn jako nepojmenovaný obecný personický konatel“ (Štícha, 2011, s. 849). 

Starší studie dělí deagentní konstrukce do dvou skupin, a to na deagentní konstrukce akční a 

deagentní kontrukce relační, nebo také dispoziční (Mrázek, 1971; Grepl, 1973):  

1. deagentní konstrukce akční (šlo se dobře); 

2. deagentní konstrukce relační (šlo se nám dobře). 

Věty, které patří k první skupině, vyjadřují explicitně dějovost, např. Cestovalo 

se pěšky. Takové knihy se už nečtou. Naopak konstrukce relační vyjadřují vztah k ději, 

např. Chce se mi spát. Ta kniha se mi čte velice lehce. „Všechny deagentní konstrukce 

reprezentují transformáty, tj. útvary odvozené z odpovídajících konstrukcí agentních“ 

(Mrázek, 1971, s. 120). Je třeba vzít v úvahu také konstrukce bezagentní, ve kterých agens 

absentuje, např. Dělá se hezky. Akční a dispoziční deagentní konstrukce mají někdy velice 

podobnou povrchovou strukturu, proto pro detailní analýzu je třeba proniknout do hloubkové 

struktury. „Deagentní konstrukce dispoziční vždy obsahují dativ nositele vztahu k onomu ději“  

(Mrázek, 1971, s. 120). Proto je přípustná dvojice vět, např. Šlo se hezky.  Šlo se nám hezky. 

Avšak v žádném případě není přípustná dvojice vět, např. Šlo se rychle. *Šlo se nám rychle. 

(jde tedy o deagentní konstrukci akční). Shrneme-li prvky, kterými je podmíněno vytvoření 

dispoziční deagentní konstrukce podle M. Mrázka (1971), pak to bude 

1)  přítomnost/nepřítomnost nezávislého nominativu v úloze gramatického subjektu (Taková 
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kniha se mi čte dobře.); 2) prezence/absence kvalifikujícího adverbiálního výrazu (dobře, 

lehce atp.); 3) explicitnost/implicitnost dativu označujícího nositele dispozice k ději (Dobře 

se tu sedí. – Dobře se mi tu sedí.). Deagentnost v dispozičních typech se ve všech slovanských 

jazycích vyjadřuje pomocí konstrukcí s RFS, např. Dobře se mi tu sedí. Мне не спится. 

Syntakticky jde ovšem o konstrukce tvořené od různých větných typů.  

Z hlediska sémantického se oblast deagentnosti rozpadá podle současných studií 

do čtyř skupin (ESČ, 2002, s. 371; Štícha, 2011, s. 845-854):  

1. dekonkretizace referentu agentního aktantu (Tancovalo se celou noc. Těstoviny se 
vaří 8 až 10 minut.);  

2. deaktivace prototypicky agentní role aktantu a aktivace role proživatele 
(Matematika se studovala Petrovi dobře.);  

3. deaktivace prototypicky agentní role aktantu a aktivace jeho role nositele modální 
dispozice (Petrovi se nechtělo učit matematiku);  

4. aktivace významu „zainteresovanost“ aktantu (Petrovi se rozlilo mléko.). 

 

První typ spočívá v dekonkretizaci referentu (Pilo se až do rána.) a odsunutí aktantu 

ze subjektové pozice (Dům se staví.), přičemž v některých větách (Slavilo se celý vikend.) je 

pozice logického subjektu vyjádřeného objektem v instrumentálu dokonce blokována. 

Dekonkretizace agentního aktantu může vést až k jeho generalizaci – toto zevšeobecnění pak 

vyvolává obecnou platnost a tedy zároveň neaktuálnost děje nebo stavu (Těstoviny se vaří 10 

minut.), taková anonymizace aktantu pak může být na základě různých pragmatických 

aspektů interpretována dokonce jako děj přesně směřovaný ke konkrétnímu recipientovi 

(Mělo by se vytřít.) Všimněme si, že od reflexivního pasiva, narozdíl od pasiva opisného, 

nemůžeme utvořit infinitiv. Aktivace role proživatele u druhého typu se formálně vyjadřuje 

dativem a hodnotícím adverbiálním výrazem, přičemž aktant v dativu není obligatorní, pak se 

pozornost přesouvá na vlastnost referentu (Ta kniha se dobře prodává). Hodnotící adverbiální 

výraz je u tohoto typu obligatorním komponentem (Petrovi se spalo dobře.) Třetí typ je velice 

podobný druhému typu s tím rozdílem, že u aktantu dochází nikoliv k aktivaci role 

proživatele, avšak dochází k aktivaci role nositele modální dispozice (Chtělo se mi spát.) 

Aktant je formálně vyjádřen dativem a modalita slovesem chtít nebo dát (To se nedá 

zvládnout.) U čtvrtého typu je aktant opět formálně vyjádřen dativem a logický objekt je 

ve větě formálním subjektem, přičemž děj je vyjádřen vždy přechodným slovesem, které 

ovšem nese sémantický odstín nekontrolovatelnosti děje, např. Petrovi se rozlilo mléko. 
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Hojně diskutovanou otázkou je typologie neosobních (deagentních) konstrukcí 

zvratného pasiva v jednotlivých slovanských jazycích a jejich různá míra zastoupení. 

V ruštině se realizují některé typy ve vysoké míře, některé omezeně a některé se nevyskytují 

vůbec, stejně tak v češtině, např. Matematika se mi studuje dobře. Tento v češtině velice 

frekventovaný typ se v ruštině nevyskytuje. Naopak v ruštině frekventovaná konstrukce мне 

не спится se do češtiny překládá zpravidla modálním slovesem (Mrázek, 1971; Grepl, 1973; 

Běličová-Uhlířová; 1996). Významným příspěvkem k diskusi je studie ruského lingvisty 

D. Poljakova (2006), která se zabývá výhradně tímto typem neosobních (deagentních) vět 

v ruštině a v češtině. Sám Poljakov navrhuje termín impersonální reflexivní deagentiv, který 

člení z hlediska funkčního, komunikativního, ale i strukturního na několik podtypů. Prvním a 

nejrozšířenějším typem jsou české reflexivní deagentní konstrukce typu hovořilo se o práci 

(говорили о работе). „Takové konstrukce mají ruské komunikativní ekvivalenty – slovesné 

tvary ve 3. osobě plurálu vyjadřující sémantiku neurčitosti nebo všeobecnosti konatele děje“  

(Poljakov, 2006, s. 202).  Existují případy, kdy v ruštině se užívá 1. osoby sg. nebo plurálu. 

„Tyto konstrukce představují odstranění všeobecnosti/neurčitosti konatele děje a věta ztrácí 

význam generický“ (Poljakov, 2006, s. 203). Někdy má všeobecný agens v ruštině explicitní 

vyjádření (все, люди). „Tím se však význam generický, zevšeobecňující neporušuje, ale 

eliminuje se neurčitost agentu“ (Poljakov, 2006, s. 204).  Autor však podotýká: „každý 

z těchto ekvivalentů má za následek sémantický posun ve větě s reflexivem – dochází 

k eliminaci buď neurčitoszi konatele děje, nebo jeho všeobecnosti“ (Poljakov, 2006, s. 205).  

V některých případech je použití reflexivní formy slovesa vyloučeno a ruština dává přednost 

užití substantivnímu, nebo verbálně substantivnímu vyjádření děje (Dnes se u nás pere. 

Сегодня у  ас стирка.). V češtině se reflexivních deagentních konstrukcích užívá často 

ve významu modality, v ruštině jsou jejich funkčními ekvivalenty modální predikativa надо, 

можно, нельзя, возможно, необцходимо aj. „To ovšem neznamená, že čeština modální 

predikativa (je nutno, je možno, lze aj.) nepoužívá, důležité však je, že ruština takový typ 

vyjádření preferuje“ (Poljakov, 2006, s. 208). Z výše uvedených argumentů tak autor 

vyvozuje závěr: „je zřejmé, že v uvedených příkladech ruština před dynamickou (verbální) 

charakteristikou děje dává přednost statické (substantivní), odráží totiž děj buď jako proces, 

nebo jako stav“ (Poljakov, 2006, s. 206). Zajímavé je, že strukturní, formální 

i  komunikační  ekvivalenty rusko-české se vyskytují velice omezeně, především 

při slovesech dicendi (slovesa mluvení), např. jak se říká – как говорится. „V ruštině použití 

reflexivní formy slovesné v těchto kontextech postupně zaniká“ (Poljakov, 2006, s. 207), což 
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dokládá tvrzením, že v  19. století a na počátku 20. století se bezpodmětové použití reflexivní 

formy slovesné v ruštině vyskytovalo častěji než v současném jazyce.  

Vztahem mezi RS a RFS, jejich vymezením a funkční analýzou často právě 

na materiálu ruštiny se dříve zabývali především M. Grepl (1973), M. Mrázek (1971), 

O. Parolková (1967), P. Adamec (1989). Ze současných studií je nutno zmínit práci F. Štíchy 

o reflexivním deagentivu (2011) a studií D. Poljakova (2009) o neosobních reflexivních 

konstrukcích v češtině.  

1.6. Klasifikace reflexivních sloves   

V následujícím oddíle se budeme zabývat různými přístupy ke klasifikaci zvratných 

sloves z hlediska sémantického, syntaktického a morfologického. Zpočátku uvedeme, skrze 

které vybrané dílčí studie budeme postupně nahlížet jednotlivé kategorie a nakonec se v rámci 

jednotlivých kategorií pokusíme o komparaci těchto názorů. 

V české lingvistické tradici se jako první věnoval detailnější analýze reflexiv 

B. Havránek (1928; 1981), který ve 20. letech přišel s teorií o existenci v podstatě tří typů 

konstrukcí slovesa s formantem se. První typ je gramatickou formou vyjádření pasiva (dům se 

staví), druhý typ je vlastním reflexivem (mýt se), jehož podtypem je podle B. Havránka 

reciproční reflexivum a poslední skupinu tvoří tzv. „významová“ slovesa, tedy reflexiva, 

u nichž volný morfém nese lexikální platnost (nasnídat se). Této teorie se česká lingvistika 

přidržovala několik desítek let (Kopečný, 1954; Grepl et Karlík, 1983). V současné době se už 

česká lingvistika nezabývá kategorií reflexivity jako celkem a její klasifikací, spíše 

přechodem problematických konstrukcí z jedné skupiny do druhé (Panevová, 1999; 2007; 

Štícha, 2011). Ostrá diskuse se vede v posledních letech ohledně syntaktického statusu 

reflexiv se, si. Uveďme např. práce J. Panevové (1999; 2007), která se zabývá především 

korpusovou lingvistikou a generativním popisem jazyka. Pro korpusovou lingvistiku 

představuje tento volný morfém veliké obtíže z důvodu nejednoznačnosti a vzájemné 

homonymie některých tvarů. Z funkčního hlediska se J. Panevová přidržuje Šmilauerovy 

tradice a formant se, si hodnotí jako 1)součástí lexikální jednotky; 2) větným členem jakožto 

zvratné zájmeno; 3) tvarotvorný formant (1973; 1999; 2007). U reciprok upozorňuje, že je 

třeba odlišovat reciprocitu lexikální a sémantickou (1999). Odporuje jí v tomto K. Oliva 

(2001), který naopak vychází z tradice Havránkova popisu kategorie reflexivity (1928; 1981) 

a soudí, že „v moderní češtině jsou se/si vždy částice či morfémy a jejich klasifikace jako 

tvarů osobního zájmena je v současném jazyce ve všech případech nesprávná.“ (Oliva, 2001, 
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s. 201). Česká lingvistika obecně se tradičně zabývá jen vybranými aspekty kategorie 

reflexivity, na rozdíl od ruských lingvistů, kteří se snaží tuto problematiku uchopit jako celek 

a systematizovat celý systém konstrukcí s reflexivním slovesem a reflexivním tvarem slovesa. 

Jako příklad uveďme studie F. Štíchy (1975; 1976) o reflexivních formách fakultativních a 

vypouštění částice se v případě koordinovaného a závislostního spojení zvratných sloves. 

Zvláštní studii věnuje tento autor zvratným slovesům dativního typu (1981). Stejně tak se 

zvratným slovesům dativního typu věnuje T.Acarkina (1963). 

1.6.1. Reflexiva tantum 

Samostanou skupinou zvratných sloves jsou reflexiva tantum. „Reflexiva stálá, která 

mají jenom podobu zvratnou, jako smát se, bát se, nadít se, dotknout se, ptát se. Sem pak 

přecházejí i některá slovesa předponová, jako rozpuknout se. – U nich nelze uvažovat 

o významu zvratné podoby, protože ji nelze srovnávat s podobou nezvratnou; zvratná podoba 

je prostě jejich lexikálním znakem“ (Havránek et Jedlička, 1981, s. 243). Encyklopedický 

slovník češtiny také považuje formant se, si u tohoto druhu reflexiv, která označuje také jako 

inherentně reflexivní slovesa (IRS), za obligatorní součást lexikální jednotky a v současné 

době sémanticky nefunkčním morfémem, jde o tzv. etymologickou reflexivizaci. Kromě 

sloves bát se, smát se, umínit si, jsou považována za reflexiva tantum i slovesa jako učit se, 

chovat se. „Sice mají nereflexivní protějšek, avšak významově jsou oba tvary natolik vzdáleny, 

že představují dvě lexikální jednotky“ (ESČ, 2002, s. 415). Na tomto se shodne většina 

lingvistů (Acarkina, 1963; Štícha, 1981; Panevová, 1999). 

1.6.2. Reflexiva vlastní 

Velká část odborníků B. Havránkem počínaje se shoduje na existenci specifické 

skupiny v rámci kategorie RS, která je tradičně označována jako relfexiva vlastní. „Slovesný 

děj u těchto zvratných sloves zasahuje podmět vlastní, jeho činností“ (Havránek et Jedlička, 

1981, s. 239). Jde o slovesa tranzitivní s dativní vazbou (formant si) nebo intranzitivní 

s akuzativní vazbou (formant se). B. Havránek (1981) sem řadí i tzv. volný dativ, který není 

řízen slovesem a nese význam prospěchu (zpívám si písničku) nebo sdílnosti (to vám byla 

krása). V rámci těchto reflexiv existuje i tzv. „vazba s volným dativem s obecným významem 

prospěchu“. „Dativně vyjádřená osoba, které platí celý obsah věty a dotýká se jejího 

prospěchu či neprospěchu, zájmu; anebo která je nositelem toho obsahu. (Myslí si své.) Bývá 

často i ve větách jednočlenných“ (s. 371-372). „Zvratná podoba slovesná – zpravidla u typu 

se se, částečně u typu se si – je celkem významově a syntakticky nedělitelným (dělitelným jen 

tvaroslovně); reflexivní zájmeno není samostatným předmětovým pádem, ale složkou 
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složeného tvaru slovesného jako reflexivní částice“ (s. 241). Někteří lingvisté naopak soudí, 

že reflexiva vlastní jsou syntaktickými konstrukcemi, v nichž formant se, si alternuje se silnou 

podobou sebe, sobě a má syntaktickou funkci objektu. Sémanticky vyjadřuje, že referent 

vykonává děj sám na sobě (ESČ, 2002, s. 415). Šmilauer (1969) mluví o oslabené funkci 

předmětové. J. Panevová (2007) hodnotí formant se také jako zájmeno se syntaktickou 

platností větného členu a podmiňuje výskyt tohoto tvaru koreferencí formantu se jako větného 

členu s podmětem věty. 

1.6.3. Reflexiva odvozená  

Třída odvozených reflexiv je označována také  jako 

inherentní    reflexivní     varianta (IRVS)  a  můžeme  ji  dále  dělit na tři další 

podtypy   (ESČ, 2002). V  prvním podtypu  hnát – hnát se morfém se absorbuje syntaktickou 

pozici objektu, jehož přemisťování nereflexivní sloveso označuje. Tím se docílí toho, že 

pohyb   označovaný   slovesem   se   týká pouze subjektu. Druhý podtyp rozbít – rozbít se 

obsahuje nereflexivum označující děj, způsobený externím konatelem, který vede ke změně 

objektu a reflexivum, které vede ke změně objektu vyjádřeného syntaktickým subjektem, a to 

bez ohledu na původce. Tento podtyp je někdy označován jako tzv. dekauzativní reflexivum 

(Panevová, 1999), jako tzv. reflexivum stavové (Havránek et Jedlička, 1981), nebo jako 

tzv. sloveso bezděčné činnosti (Kopečný, 1954). Třetím podtypem pracovat – napracovat se 

je vyjadřováno velké kvantum děje. Pokud se děj týká jednoho objektu, stojí tento objekt 

v akuzativu nebo v genitivu (Co já jsem se té Evy naprosil! Co já jsem se tu Evu naprosil!), 

týká-li se děj dvou a více objektů, užívá se výhradně genitiv, např. Co já jsem se načetl knih! 

(ESČ, 2002). 

1.6.4. Reflexiva dativního typu 

Reflexiva dativního typu jsou velice specifická vzhledem k různým sémantickým a 

mluvnickým aspektům, kterými může být formant si zatížen, budeme jim tedy věnovat v naší 

práci zvýšenou pozornost. „Reflexivní slovesa dativního typu na rozdíl od typu akuzativního, 

tj. typu sloves pojících se s komponentem se, který je od původu akuzativním tvarem zvratného 

osobního zájmena, nikdy není slovesným tvarem pasiva ani nemá funkci intranzitivační, která 

je ústřední funkcí reflexivních sloves s komponentem se“  (Štícha, 1981, s. 186). F. Štícha 

pravděpodobně vychází ze starší studie T. Acarkiny (1963), která si všímá stejných aspektů. 

Můžeme vymezit v podstatě tři druhy reflexivních sloves v rámci dativního typu reflexiv 

(Štícha, 1981):  

1) reflexiva ve vlastním slova smyslu;  
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2) reflexiva reciproční;  

3) reflexiva expresivní.  

K první skupině náleží slovesa, která vyjadřují určitý způsob zasahování subjektu 

dějem, a to buď způsobem posesivním, tedy pokud se zvratným formantem si přivlastňuje 

předmět děje subjektu (mýt si ruce), nebo způsobem uskutečnění děje ve svůj prospěch, 

ve svém zájmu (zpívat si). V rámci první skupiny se tedy vydělují ještě dvě podskupiny, 

reflexiva dativního typu posesivní a zájmová. K posesivním reflexivum autor řadí i slovesa, 

která označují nezáměrný výsledek nějaké činnosti, např. zlomit si ruku, umazat si šaty. 

Všimněme si také konkurence dativních a akuzativních reflexiv ve větách typu Umazal si 

šaty. Umazaly se mu šaty. Ve druhém případě jde o děj bez přičinění logického subjektu, 

v prvním případě nikoliv. V rámci reflexiv zájmových jsou ještě rozlišeny podtypy zpívat si a 

koupit si, kdy ve druhém případě má formant si syntaktickou platnost předmětnou, stejně jako 

slovesa vzít si, objednat si, pronajmout si, předplatit si, připravit si, schovat si aj. Ve druhém 

případě jde o slovotvorný morfém dodávající slovesu sémantický odstín činnosti pro potěšení, 

pro rozptýlení, stejně jako u sloves hrát si, číst si, kreslit si, přehrávat si, sednout si, lehnout 

si, stoupnout si, oblíbit si, zasednout si aj. Mezi reflexiva expresivní jsou zahrnuta slovesa 

jako šlapat si (Šlape si to po silnici.) a ležet si (Ty si tu klidně ležíš a nic neděláš.). Autor si 

také všímá, že tvar ležet si je prototypický, lze tedy takovýto tvar utvořit od dalších sloves (Ty 

si tu klidně vykládáš a práce stojí. Nebere na nic ohledy a klidně si tu překáží.). F. Štícha řadí 

k  dativnímu typu s významem expresivity i konstrukci Plavu si, ani nevím jak… Na závěr se 

autor zamýšlí, je-li přípustné vynechání formantu si v češtině. „Lze říci, že reflexivní formou 

vyjadřujeme, popisujeme druh, charakter činnosti subjektu; použitím reflexivní formy tedy 

klademe důraz na kvalitu dějové situace, zatímco základní formou nereflexivní spíše 

podtrhujeme kvantitu děje, jeho průběh“ (Štícha, 1981, s. 190). Dochází k závěru, že to je 

možné, avšak konstrukce pak nese stylistické zatížení a vykazuje určitou míru expresivity. 

(Strčil ruce do kapes.) Jako zcela nepřijatelné shledává autor vynechání formantu si 

u nezáměrného výsledku děje (*Zlomil nohu.) U typu koupit si nemůžeme vynechat zvratný 

komponent, vyjadřujeme-li, že děj se vztahuje pouze k subjektu (Objednám pro nás láhev 

vína. Objednám si láhev vína.). Pokud vynecháme zvratný komponent, děj vyjadřuje pouze 

fakt uskutečnění děje. Zvratné si nelze nikdy vynechat u reflexiv recipročních (povídat si), a 

také u reflexiv tantum (odpočinout si, stěžovat si, umínit si), kde má formant si platnost 

slovotvorného morfému. To platí i o slovesech typu přivstat si, zaběhat si, zaplavat si, 

zabruslit si aj.   
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V jiné studii zabývající se dativním typem reflexiv si T. Acarkina (1963) všímá, že 

v soudobé češtině si již rodilý mluvčí u některých sloves přestal všímat významu zvratnosti 

u některých sloves. Komponent si v dativním typu podle autorky ukazuje na částečnou 

orientaci děje na subjekt, přičemž vždy sám subjekt se jeví iniciátorem této činnosti. 

Tranzitivita takového reflexiva s komponentem si je podle autorky nejen možná, ale dokonce 

podmíněna vnitřní povahou dativní konstrukce, která vždy vyžaduje obsazení syntaktické 

pozice přímého objektu. Vzhledem k této skutečnosti shledává autorka akuzativní zvratné 

konstrukce plnohodnotnějšími reflexivy co do vztahu ke kategorii reflexivity, protože 

s komponentem se přechází děj na subjekt celý, kdežto u komponentu si jen částečně. Dále 

autorka vyslovuje domněnku, že akuzativní konstrukce je „sémanticky abstraktnější“ nežli 

dativní konstrukce. Dativní reflexiva autorka dělí na dvě skupiny, 1) dativní reflexiva 

s významem vlastně zvratným; 2) dativní reflexiva s významem vzájemně zvratným, která 

vymezuje stejným způsobem jako F. Štícha (1981). První skupinu dále dělí na slovesa 

s „maximálním stupněm zvratnosti“ (přát si, koupit si aj.) a slovesa s „oslabeným stupněm 

zvratnosti“ (zlomit si, obarvit si aj.). Do podskupiny sloves s „maximálním stupněm 

zvratnosti“ náleží podtypy mýt se (namalovat si, nabarvit si, zašpinit si, vykloubit si aj.); 

umazat si (nasadit si, očistit si, zavázat si, zout si), a také typ zkazit si (zničit si, podlamovat 

si). Komponent si je u těchto sloves fakultativní, bez si mají význam nezvratného slovesa. 

Reflexiva dativního typu s významem vlastně zvratným jsou podle názoru autorky tranzitivní. 

Dalším podtypem jsou slovesa s významem rezultativnosti, reflexiva s tzv. „doplňujícím 

významem pro sebe, sobě“, sem náleží vzít si, objednat si, předplatit si aj. Tato slovesa 

většinou mívají obsazenou objektovou valenční pozici, avšak objekt, který ji obsadí, nesplývá 

se subjektem, na rozdíl od typu mýt si. Podle autorky je užití komponentu si fakultativní, 

avšak jeho užití mění slovesný rod a stylisticky zatěžuje sloveso. Třetím podtypem jsou 

slovesa popisující myšlení, dorozumívání se aj. (myslet si, představit si, říct si), která jsou 

podle autorky přechodem mezi zvratnými slovesy a zvratnými konstrukcemi. Komponent si je 

v těchto slovesech pouze fakultativní a je podmíněn stylisticky. Čtvrtým podtypem jsou 

slovesa popisující duševní činnosti a vztahy mezi lidmi (stěžovat si, vážit si, dovolit si, libovat 

si aj.). V konstrukcích s těmito zvratnými slovesy se podle autorky stal zvratný komponent si 

součástí lexikálního významu sloves do té míry, že zde rodilý mluvčí již vůbec nepociťuje 

původ zájmenný. Jako reflexiva tantum s významem psychické činnosti nebo stavu uvádí 

autorka slovesa sednout si, lehnout si, oddechnout si, odpočívat si. Domníváme se, že 

v současné češtině konstrukce se slovesem odpočívat si již není reflexivum tantum, nýbrž 

náleží do kategorie dativních reflexiv s významem expresivním nebo zájmovým (typ číst si). 
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Lépe je do této skupiny zařadit perfektum odpočinout si. Vzhledem k době vzniku obsahuje 

studie řadu příkladů, které reflektují jazykovou situaci šedesátých let, ta již ale neodpovídá 

současné češtině. Proto ve skupině dativních reflexiv, dle našeho názoru, dochází 

k nejmarkantnějším změnám, což dokládá tato studie. Studie z osmdesátých let (Štícha 1981) 

již přibližně odpovídají současnému stavu.  

1.6.5. Reflexiva reciproční 

Reciprocita je definována jako vyjádření vzájemného vztahu aktantů slovesného 

děje. (ESČ, 2002, s. 369). U reciprok se názory lingvistů přibližně shodují. „O reflexiva 

reciproční se jedná, pokud jsou jednotliví členové podmětu v množném čísle zasahování 

činností jiných členů podmětu. I zde postupně ustupuje u reflexivního zájmena se, si význam 

předmětu, až u některých sloves úplně mizí. Význam reciprocity (vzájemnosti) tkví však 

v zájmenu samém a vyskytuje se mimo zvratnou podobu slovesnou“ (Havránek 

et Jedlička, 1981, s. 241). B. Havránek (1928) hovoří v tomto smyslu o slovesech 

tzv. „plurálově reflexivních“. Aktanty v recipročním vztahu jsou syntakticky vyjadřeny jako 

koordinované členy podmětu. Formant se, si někdy nebývá pokládán za větný člen, nýbrž 

za slovotvorný formant (Grepl et Karlík, 1998). Někdy naopak je tento formant chápán jako 

větný člen (Šmilauer, 1947; Králíková, 1981; Panevová, 1999). Intenzivně se tímto tématem 

zabývá J. Panevová (1999), která jako reciproční hodnotí i konstrukce s tzv. „vzájemnostní 

sémantikou“. Prizmatem této „vzájemnostní“ interpretace hodnotí J. Panevová jako reciproční 

i věty jako např. Jiří se rozešel s Evou. Eva se rozešla s Jiřím. Tyto konstrukce, 

podle autorky, vykazují stejnou míru reciprocity jako věta Jiří a Eva se rozešli. Reciprocita je 

tedy chápána jako aktivní podílení se aktantů na ději a kontextové zapojení obou aktantů 

na takovém ději (Jan Marii včera potkal na Národní třídě, ale ona si ho nevšimla. Jan a 

Marie se včera potkali na Národní třídě.). Ve druhém příkladu jsou kontextově zapojeni oba 

aktanti stejnou měrou, v prvním případě nikoliv. Vidíme, že pokud reciproka zbavíme 

volného formantu, dostaneme nereflexivní tranzitivum (potkat – potkat se, vidět – vidět se aj.), 

toto neplatí pro reflexiva tantum. Velice často jde o prefigovaná slovesa jak dokonavého, tak i 

nedokonavého vidu, např. sejít se, rozcházet se, pohádat se. V některých případech dochází 

k nejednoznačnému výkladu konstrukcí s reciproky, proto se pro upřesnění významu užívají 

konstrukce s příslovci nebo předložkovými výrazy, např. Učitel a student spolu rozmlouvali 

na chodbě. Přechodu reciprok do jiných skupin reflexiv a sporným momentům se podrobně 

věnuje J. Panevová (1999; 2007) ve svých studiích o reciprocitě v češtině. 
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2. KATEGORIE REFLEXIVITY V RUSKÉM JAZYCE 

2.1. Postfix –ся (vznik, pozice, funkce) 

V současné ruštině je postfix –ся/–сь pevně integrován do tvaru slovesa, a sice 

v postpozici slovesa, z čehož plyne označení slovesný postfix, popřípadě pevný morfém. 

Postfix –ся se připojuje ke slovesným tvarům zakončeným na souhlásku, zatímco postfix –сь 

se připojuje ke slovesným tvarům zakončeným na samohlásku (купаться, я купаюсь, ты 

купаешься, он купается, я купался, они купались). Výjimku tvoří všechny formy činných 

příčestí, jež mají vždy postfix –ся (купающийся, купающегося, купающемуся, купавшийся, 

купавшаяся). V češtině se naopak zachovala akuzativní i dativní podoba původních 

zvratných zájmenných forem eklitik ся, си ны v podobě volného morfému se, si. U enklitiky 

си ны došlo v češtině k redukci na dnešní podobu si, v ruštině tento morfém úplně zanikl. 

V některých slovanských jazycích si eklitika zachovala svoji podobu си ны a užívá se dodnes, 

například v bulharštině.   

Názory na klasifikaci morfému –ся/–сь nejsou jednotné, obecně se považuje za afix. 

Vzhledem k tomu, že se připojuje až za koncovku, nikoliv k samotnému základu slova, bývá 

považován za posfix. Vyznačuje se tedy podobnými vlastnostmi jako imperativní –те a –ка. 

R. Jacobson nazýval tento druh morfému pro jeho osobité postavení v systému morfémů 

annex. Ve staré ruštině bylo umístění značně volnější, vzhledem k tomu, že fungovalo v rámci 

systému staroruských enklitik. Existuje již překonaná teze G. Gunnarssona o tom, že 

reflexivum nebylo ve staroruštině enklitikem, nýbrž samostatným plně přízvučným slovem 

(Gunnarsson 1935). Autor ve své monografii argumentuje tím, že při analýze staroruských 

památek převažuje reflexivum v postpozici a v postfix se přeměnilo přímo z takového 

nepřízvučného slova. V opozici k tomuto názoru stojí samostatná monografie 

A. Zaliznjaka (2008) věnovaná staroruským enklitikám která se opírá o novgorodské gramoty 

na březové kůře, jež podávají svědectví o fungování staroruského živého jazyka a tím zcela 

mění přístup k vývoji reflexiva ve staré ruštině.  

Ve staré ruštině stály enklitiky се, си ještě samostatně a jejich umístění ve větě se 

řídilo tzv. fonetickým slovosledem. První, kdo zformuloval a popsal pravidlo umístění 
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enklitik v indoevropských jazycích již v 19. století byl Jacob Wackernagel, proto je pravidlo 

nazýváno Wackernagelovým (dále WP) a spočívá v tom, že se příklonka váže hned na první 

přízvučné slovo ve větě, tedy stojí na konci prvního přízvukového taktu. Jako eklitika se 

ve staré ruštině chovala většina částic, tvarů pomocného slovesa a krátkých zájmenných tvarů. 

Pokud se setkala v jedné větě, seřadila se za sebou dle stáří do bloku eklitik od etymologicky 

nejstarší na prvním místě po etymologicky nejmladší na místě posledním (Zaliznjak, 2008, 

s. 24).  Nejstarší vrstvou eklitik, jak Zaliznjak dokládá na výsledcích dlouholetého bádání, 

jsou částice же, ли, бо, ти, бы (seřazeno od etymologicky nejstarší), dále pak zájmenné 

tvary v dativu, za tím v akuzativu a nejmladší jsou spony. Princip řazení eklitik pak spočívá 

v jejich rozdělení do celkem osmi tříd (vrstev), s tím, že příklonky nižší třídy (etymologicky 

mladší) následují vždy za příklonkami vyšší třídy (etymologicky staršími). Toto pravidlo, jak 

uvádí Zaliznjak, však neplatí vždy. Hovoří proto ještě o tzv. rytmicko-syntaktické překážce, 

což je případ, kdy je počátek věty z důvodu aktualizace výpovědi oddělen od zbytku výpovědi 

(ve výslovnosti se může vyskytnou pauza). Potom budeme WZ uplatňovat vždy s ohledem 

na takovou rytmicko-syntaktickou překážku, která představuje pomyslný nový začátek věty.  

Přechod reflexiva z příklonky v postfix probíhal v ruštině velice pozvolna a je třeba 

v tomto evolučním procesu striktně oddělovat památky letopisné (jazyk neodráží živou 

podobu staroruského jazyka, protože se snaží co nejvíce přiblížit staroslověnským kánonům) 

a gramoty (odráží soudobou živou podobu staré ruštiny). Vývoj se tedy rekonstruuje 

především na základě novgorodských gramot na březové kůře a památek odrážejících živý 

jazyk (tzv. dialogická řeč Kyjevského letopisu).  Reflexivum funguje bez vyjímky jako 

eklitika do 13. století a plně podléhá WP s přihlédnutím k užití rytmicko-syntaktických 

překážek. Přibližně v rozmezí 13. – 16. st. je postupně zachycován rozpad tohoto systému a 

od 16. století je starý systém nahrazován systémem novým, v němž reflexivum již zpravidla 

stojí za slovesným tvarem, popřípadě s ním pomalu splývá. Nový systém tak již odráží 

podobu reflexiv v synchronním jazyce. 

Reflexivum tvoří v současné ruštině ve spojení se slovesem vždy jednočlenný, 

nedělitelný útvar, zvukově i graficky. Forma reflexiva závisí na zakončení slovesného tvaru, 

po konsonantickém zakončení má podobu se –ся (мылся, мойся), po vokalickém zakončení 

má podobu se –сь (мылась моюсь). Vyjímku tvoří příčestí, v němž má reflexivum vždy 

podobu se –ся (умывшиеся). Ve složeném přísudku je přípustné, na rozdíl od češtiny, aby se 

opakoval zvratný element (srov. Bál se pohnout. *Bál se pohnout se. Он старался учиться.), 

na což upozorňuje již B. Havránek (1928). Dalším zajímavým příznakem reflexiv je přechod 
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přízvuku na postfix v minulém čase (Parolková, 1967). Postfix –ся/–сь, jak vidíme, se 

v ruštině po formální stránce dalece vzdálil původnímu akuzativnímu zájmenu, ne tak ovšem 

po stránce syntaktické. „Historická souvislost zvratného elementu s akuzativní formou 

zájmenného předmětu je ještě natolik živá, že nedovoluje užít akuzativní předmět po zvratném 

slovese, a to ani tam, kde funkce zvratného elementu není ani historicky vyvoditelná 

z akuzativního zvratného předmětu. I na tyto případy se dosud vztahuje pravidlo 

o neslučitelnosti dvou akuzativních předmětů při slovese“ (Parolková, 1967, s. 36). 

S vyjímkou takových akuzativních určení, jako Она смеялась весь день. Она готовилась 

всю неделю. Avšak tato místní a časová určení se za předmětová nepovažují.  

2.2. Genus verbi v ruštině 

Je třeba zprvu definovat tuto kategorii z hlediska ruské lingvistické tradice a nastínit 

několik starších a několik současných přístupů. V ruské lingvistice existují spory o to, 

sestává-li kategorie slovesného rodu ze dvou, či ze tří komponentů. Dichotomický systém 

obhajují ti, kteří se domnívají, že je genus verbi tvořen dvěma komponenty, označovanými 

jako rod činný – rod trpný, aktivum – pasivum, přímá diateze – nepřímá diateze, nepříznaková 

diateze – příznaková diateze atd. (Isačenko, 1960; Havránek, 1961; Cholodovyč, 1974; 

Padučeva, 1974; Melčuk, 1998, Knjazev, 2007). Na straně druhé existuje názor, jehož 

nejvýraznějším představitelem je A. Šachmatov a potažmo V. Vinogradov, o existeci 

trichotomické kategorie slovesného rodu v ruštině: rod činný (действительный залог), rod 

trpný (страдательный залог) a tzv. rod střední nebo zvratně-střední (возвратно-средний 

залог). Srovnáme-li tento přístup s tradičním dichotomickým pohledem na kategorii rodu 

v české lingvistice, jde o velice zajímavý pohled, který je však velice problematický, poněkud 

zavádějící a existuje řada výhrad k takovému trichotomickému nahlížení kategorie slovesného 

rodu (o tom více Isačenko, 1960). 

Dalším sporným momentem je syntaktický vztah, který kategorie slovesného rodu 

vyjadřuje. V polovině 20. st. a v 60. letech se často setkáváme s tezí, že genus verbi popisuje 

vztah mezi syntaktickým subjektem a objektem. „ Категория залога обозначает 

отношения между субъектом действия (производителем действия) и объектом, 

находящими свое выражение в форме глагола. Следовательно не всякие отношения 

между субъектом и объектом действия являются залоговыми, а только те, которые 

получают в глаголе свое грамматическое оформление“  (Vinogradov, 1960, s. 410). 

Podle Isačenka (1960) však genus verbi vyjadřuje: „orientaci slovesného děje na podmět 

věty“  (s. 404). V 70. letech 20. století se začíná mezi představiteli Leningradské typologické 
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školy prosazovat termín diateze. Jedná se o typ větné struktury nazíraný z hlediska vztahu 

mezi agens a patiens, v níž agens může být je upozaděn nebo absentovat. Tuto teorii zajímavě 

rozpracovává J. Padučeva (1974) a hovoří o centrální opozici v rámci kategorie slovesného 

rodu, tedy opozici tzv. přímého a nepřímého slovesného rodu. Tzv. přímý slovesný rod 

vyjadřuje přímou diatezi (agens je syntaktickým subjektem věty a patiens, je-li přítomen, 

syntaktickým objektem věty). Všechny odchylky od této přímé diateze jsou nazývány diatezí 

nepřímou, nebo také příznakovou (Cholodovyč, 1974; Melčuk, 1998).  

Je-li tedy činitel děje (agens) zároveň i syntaktickým subjektem, pak se jedná o rod 

činný (действительный залог), pokud nikoliv, jedná se o rod trpný (страдательный залог). 

Ze sémantického hlediska kategorii rodu nahlíží většina ligvistů jako kategorii, která spočívá 

v opozici aktiva a pasiva a vztah mezi subjektem, objektem a dějem. (např. Švedova, 1980). 

V současné době se však, vzhledem ke snaze o co nejdetailnější analýzu, 

prosazuje usouvztažnění hned několika hledisek, sémantického, logického i syntaktického 

(Knjazev, 2005).  

Velice tradiční teorií je teorie A. Šachmatova, z níž vychází i mj. V. Vinogradov, 

která kategorii reflexivity analyzuje pomocí sémantického hlediska a nahlíží ji 

v rámci kategorie rodu jako tzv. возвратно-средний залог (Vinogradov, 1960). Někdy bývá 

střední rod nazýván též mediálem. Tento termín odkazuje k starořečtině, kde se vedle aktiva a 

pasiva vyskytoval mediál, tedy střední rod, a užíval se k vyjádření stavu, kterým je 

charakterizován subjekt. V současné ruštině by tomu odpovídaly konstrukce typu кропива 

жжется, собака кусается, které jsou V. Vinogradovem označovány jako reflexivní 

konstrukce s pasivně kvalitativním významem (пассивно-качественное зн.), v češtině je 

tento význam kvality subjektu vyjádřen nereflexivním slovesem (kopřiva pálí, pes kouše). 

Od šedesátých let je zohledňováno při analýze kategorie slovesného rodu hledisko sémantické 

i syntaktické, přičemž dochází k vymezení rozdílů mezi RS a RFS podobným způsobem, jak 

již bylo podrobně naznačeno výše v oddíle o českých reflexivech. Jako svého druhu polemiku 

s V. Vinogradovem můžeme chápat studii A. Isačenka (1960), který pracuje s materiálem 

ruských, českých a slovenských sloves a z velké míry čerpá z teorií české soudobé lingvistiky. 

Hledisko syntaktické se taktéž zohledňuje v akademické mluvnici (Barnetová et kol., 1979), 

která klasifikuje kategorii reflexivity jako vztah děje k subjektu. Postupně docházelo 

k sémantickému i syntaktickému odlišování reflexiv a reciprok a zapojení do sytému diateze i 

dalších referentů (účastníků situace) pro detailnější popsání celého systému (Padučeva, 1974; 

Genjušene, 1983). Zajímavým příspěvkem do diskuse o reflexivitě je práce N. Janko-Trinické 
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(1989), která reflexiva dělí na subjektová a objektová. Při zkoumání materiálů a studií 

zabývajících se klasifikací reflexiv v ruštině můžeme často nalézt taktéž oddělené vnímání 

kategorii rodu jako mluvnické kategorie a kategorii reflexivity jako lexikálně-sémantické 

kategorie (např. Švedova, 1980).  

 

2.3. Klasifikace reflexiv  

Vzhledem k velké názorové roztříštěnosti ruské lingvistiky při analýze kategorii 

reflexivity v ruštině, zvolili jsme odlišný přístup pro klasifikaci reflexiv, než tomu bylo výše 

v oddílu o českých reflexivech. V české lingvistice panuje více méně shoda, názory se různí 

u jednotlivých homonymních konstrukcí a platnosti (funkční a sémantické) reflexivního 

formantu. Oproti tomu v ruské jazykovědě existuje několik různorodých přístupů 

k problematice reflexivity a reflexivních sloves. V naší práci se pokusíme pomocí analýzy 

vybraných prací nastínit názorový vývoj v ruské lingvistice. Dle našeho názoru zásadní 

myšlenky jsou představeny ve studiích ruských lingvistů V. Vinogradova (1960) a 

A. Isačenka (1960), vzhledem k tomu, že přístup V. Vinogradova je vnímán jako tradiční a 

Isačenkova monografie je svého druhu polemikou s Vinogradovovými názory. Z české 

rusistiky pak analyzujeme práci S. Žaži a P. Adamce (1960) vzhledem ke komparativní 

povaze jejich studie porovnávající český a ruský jazykový materiál. Současnou situaci 

v bádání o reflexivech a moderní metodu analýzy kategorie reflexivity z hlediska typologie 

slovanských jazyků představuje práce ruského lingvisty J. Knjazeva (2005), který vychází 

z monografie N. Janko-Trinické (1989). V následujícím oddíle budeme analyzovat přístup 

ke kategorii reflexivity: 

2.3.1. podle V. Vinogradova  

Kategorie slovesného rodu v ruštině je podle Vinogradova (1960) trichotomická a 

zahrnuje rod činný (действительный залог), rod trpný (страдательный залог) a tzv. rod 

střední nebo zvratně střední (возвратно-средний залог). Rod činný vyjadřují tranzitiva 

s přímým akuzativním objektem, střední rod je tvořen od tranzitiv, která pod vlivem připojení 

reflexivního -ся (V. Vinogravem označován jako sufix) význam tranzitivnosti ztrácí.  

Připojením tohoto morfému se mění význam slovesa a děj je směřován nikoliv na akuzativní 

objekt, nýbrž na samotný subjekt, v němž je dle Vinogradova „děj uzamčen“ (s. 413). 

Tzv. střední rod tedy dle Vinogradova ukazuje na „uzamčení“ nebo „uzavření“ děje 

do subjektu. Trpný rod představuje pouze syntaktickou změnu vztahu mezi podmětem a 

objektem, tedy přesun subjektu ze syntaktické pozice podmětu do pozice objektu 
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v instrumentálu bez prepozice, nazývaný V. Vinogradovem „творительный действуюшчего 

лица“ (činitelský instrumentál). Patiens se přesouvá ze syntaktické pozice objektu 

do syntaktické pozice subjektu (рабочие строят дом - дом строится рабочими). Pokud 

tedy v ruské větě s reflexivem není explicitně vyjádřen konatel, nahlíží se V. Vinogradovem 

taková konstrukce jako střední rod. V rámci středního rodu je vymezeno dalších osm kategorií 

s různým významovým odstínem.  

Slovesa středního slovesného rodu první skupiny nesou tzv. vlastně zvratný význam 

(собственно-возвратнoe зн.). „ Действие имеет своим объектом физическую личность 

самого субъекта — производителя действия, непосредственно направлено на его 

внешность, на поверхность его тела (умываться, одеваться, чесаться…)“  (s. 413).  

Morfém –ся má v takových slovesech význam sebe, čímž jasně vyjadřuje zvratnost děje 

na samotného konatele, tedy konatel děje se jeví zároveň jeho přímým objektem. Druhá 

skupina nese tzv. zvratný význam vzájemnosti (взаимно-возвратнoe зн.). Tento význam je 

přítomen u sloves označujících děj dvou a více subjektů, přičemž každý ze subjektů se jeví 

konatelem a zároveň objektem příslušného děje. „B заимодействие субъекта и объекта 

как производителей и объектов процесса (бороться, биться, сражаться). 

Первоначально значение развилось у возвратных глаголов в формах множественного 

числа. При наличии множественного и собирательного деятеля глаголы выражают 

взаимность действия или взаимодействие (встречаться, обниматься, целоваться)“  

(s. 414).   Tento význam se v ruštině dá vyjádřit i jiným způsobem, pomocí zájmen друг 

друга, popřípadě друг с другом, tato syntaktická konstrukce však vyžaduje objekt 

v instrumentálu a podle V. Vinogradova nese sémantický odstín tzv. „ совместного 

действия“ (společného děje). Do skupiny s tzv. všeobecně zvratným významem (обще-

возвратнoe зн.) zahrnuje reflexiva, jejichž konatel je zároveň i objektem děje (обрадовать – 

обрадоваться, остановить – остановиться). V těchto slovesech, na rozdíl od skupiny 

vlastně zvratných sloves, neoznačuje –ся sebe, nýbrž sám, samotný (сам, самому). 

„ Замыкая действие в сфере субъекта, образует возвратные глаголы, выражающие 

изменения во внутреннем состоянии субъекта“  (s. 415). V rámci této skupiny rozlišuje 

V. Vinogradov ještě dvě podskupiny. První podskupina zahrnuje slovesa označující vnější 

změny na vzhledu, stavu, situaci subjektu, přičemž konatelem mohou být jak živé osoby, tak i 

neživé předměty (возвращаться, кататься, подниматься). Druhá skupina naopak 

obsahuje slovesa označující vnitřní, duševní stavy a procesy (беспокоиться, веселиться, 

печалиться). V této skupině může být agens pouze personický. Do skupiny reflexiv 



31 

 

s nepřímo zvratným významem (косвенно-возвратнoe зн.) náleží podle V. Vinogradova 

reflexiva typu строиться a znamená, že děj je uskutečňován v zájmu  personického 

subjektu. „ Действие субъекта имеет личность того же субъекта и своим косвенным 

объектом, оно совершается для него, в его интересах“  (s. 415). Reflexiva s aktivně 

bezobjektovým významem (активно-безъобектное зн.) se nachází u konstrukcí, ve kterých 

subjekt není přesně specifikován, je všeobecný, ale obecně se rozumí, že je děj směřován 

na personický subjekt. „Bыступает у возвратных глаголов, соотносительных 

с переходными без -ся и обозначающих действие субъекта, фактически переходящее 

на какой-нибудь предмет, направленное на других, но мыслимое в отвлечении 

от объекта (собака кусается)“  (s. 415). Pasivně kvalitativní význam (пассивно-

качественное зн.) se dle Vinogradova nachází v reflexivních konstrukcích typu стекло 

не гнётся a nachází se u reflexiv, které vyjadřují charakteristiku nepersonického subjektu. 

„ Замыкая действие в самом субъекте, выражает наличие у субъекта 

характеристического свойства, обладание субъекта способностью подвергаться 

какому-нибудь действию“  (s. 415). 

 Poslední skupinou jsou dva typy nacházející se na pomezí středního a trpného rodu, 

tedy zvratně pasivní význam (возвратно-пассивное зн.) a  zvratně trpný význam 

(возвратно-страдательное зн.). Zvratně pasivní význam Vinogradov charakterizuje 

následovně: „O бъект действия изображается в роли его субъекта, а само 

действующее лицо, производитель действия, представляется в качестве косвенного 

объекта, на который направлено действие. Обнаруживается значение у личных 

глаголов при сочетании с дательным субъекта: припомнились ей притвор и темные 

фигуры“ (s. 415). Velice blízký je tomu zvratně trpný význam, který částečně koresponduje 

s vlastně zvratnými reflexivy, jen s tím rozdílem, že u zvratně trpného významu je subjekt 

nepersonický, srov.  она румянилась (vlastně zvratný význam) щёки румянятся морозом 

(zvratně trpný význam).  „ Страдательное значение ярче выступает при наличии 

творительного падежа действующего лица“ (s. 415). 

2.3.2. podle A. Isačenka 

Oddíl kategorie slovesného rodu v Isačenkově monografii (1960) je svého druhu 

polemikou s Vinogradovem (1960), v níž se vymezuje vůči teorii V. Vinogradova o kategorii 

slovesného rodu jako vztahu mezi subjektem a objektem. A. Isačenko soudí, že kategorie 

slovesného rodu spočívá ve vztahu slovesného děje a subjektu (S ← V). Je zastáncem 

dichotomie v této kategorii a hovoří o pasivu následovně: „vyjadřuje orientaci slovesného 
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děje na podmět“ (s. 404) a ne-pasivu (aktivu): „nevyjadřuje orientaci slovesného děje 

na podmět“ (s. 404). A. Isačenko, stejně jako čeští jazykovědci, rozděluje kategorii reflexivity 

na reflexivní sloveso jako samostatný lexém, např. обрадоваться a reflexivní formu slovesa. 

Tu dále dělí na morfologickou a syntaktickou. Morfologická reflexivní forma je tvořena 

od  ranzitivních sloves, např. дом строится. Syntaktické zvratné formy jsou tvořeny 

od intranzitivních sloves, např. Мне не спится. 

Při klasifikaci reflexiv autor vyvrací Vinogradovovu tezi o trichotomii kategorie 

genus verbi a slovesa, která nahlížel Vinogradov v rámci rodu zvratně-středního, Isačenko 

označuje jako samostatná zvratná slovesa. Reflexivní slovesa Isačenko člení do skupin. První 

skupinou jsou slovesa vlastně zvratná typu мальчик моется, kdy Isačenko odmítá 

Vinogradovovu tezi o tom, že konatel u těchto sloves je zároveň objektem děje. „V konstrukci 

s reflexivem vlastně zvratný gramatický objekt není přítomen a postfix je třeba nahlížet jako 

čistě gramatický prostředek intranzitivnosti reflexiva“ (s. 383). Zajímavé je srovnání 

konstrukcí typu pokládá se za specialistu (Он считает себя специалистом). V ruštině, 

na rozdíl od češtiny, došlo k významové diferenciaci pasiva a aktiva, kdy reflexivní sloveso se 

od reflexivní formy slovesa odlišuje i formálně (Он считается специалистом.). U další 

skupiny, u reciprok, konstatuje, že pokud je subjekt ve větě v singuláru, význam vzájemnosti 

zcela mizí (Я с ним поцеловалась.). Hovoří o tom, že v ruštině se velice často vyjadřuje 

vzájemnost lexikálně (друг друга), afixem jen sporadicky, např. prefixem пере- nebo pomocí 

složeniny взаимо- (s. 385). Reciproka v češtině s dativním si nahlíží jako sloveso s objektem 

v dativu (si je tedy dle autora zvratným zájmenem). Skupiny reflexiv s tzv. „obecně zvratným 

významem“ a „nepřímo zvratným“ významem, jak byly nastíněny Vinogradovem, Isačenko 

úplně odmítá. Skupinu reflexiv s významem „aktivně-bezobjektovým“ (собака кусается) 

připouští s tím, že jde o význam „charakteristiky subjektu“ (s. 388). Stejně tak jde o význam 

charakteristiky subjektu i u následující skupiny „pasivně kvalitativní“, jen s tím rozdílem, že 

takové konstrukce nahlíží autor jako pasivum (посуда бъется). Význam „zvratně-pasivní“ 

pak nesou reflexiva označující mimovolný proces, nejčastěji psychického charakteru a  

v konstrukcích s takovým slovesem se jedná o aktivum, např. Мне вспомнилась эта ночь. 

Komparativní charakter studie nutí autora vymezit další skupinu, kterou označuje 

pojmem „ предоставительное зн.“  zvratných sloves. U těchto reflexiv subjekt není přímým 

konatelem děje, avšak podřizuje se činnosti ze strany druhé osoby, jež nemusí být nutně 

v konstrukci přítomna. Isačenko zde hovoří o specifickém významu, který lze explicitně 

vyjádřit v češtině pomocí konstrukcí s reflexivem dám si/se, nechám si/se, jež jsou Isačenkem 
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nazývána pomocnými slovesy (např. Dal si ušít oblek.) Ruská konstrukce je homonymní (Он 

сшил себе костюм.) a význam lze určit jen z kontextu. Reflexiva s významem mimovolné 

činnosti jsou přítomna v konstrukcích typu zabil se, udeřil se. V ruštině, na rozdíl od češtiny, 

nacházíme rozdíl, který odlišuje činnost bezděčnou od činnosti úmyslné, srov. Он убил себя 

выстрелом из пистолета. Он упал с пятого этажа. V češtině takovou významovou 

diferenciaci nenajdeme, srov. Zabil se výstřelem z revolveru.  Zabil se pádem z pátého patra. 

 Do skupiny reflexiv tantum autor řadí slovesa бояться, бороться, надеяться, 

нравиться, остаться. U těchto sloves nemůžeme vypozorovat v současné době žádný 

doplňující sémantický význam, který by postfix do reflexiv tantum vnesl, jedná se tedy jen 

o gramatický morfém. A. Isačenko tuto skupinu reflexiv usouvztažňuje s kategorií actions arts 

a přenáší tak problematiku reflexiv do roviny sémantiky. V rámci této kategorie můžeme 

pozorovat provázanost hned několika kategorií, kategorie vidu, slovesného děje, tranzitivnosti 

a slovesného způsobu. Pokud postfix (dle Isačenka čistě gramatický afix) spolu s prefixem 

(dle Isačenka nositel sémantického významu) slouží k perfektivizaci, hovoříme 

o tzv. prefixálně-sufixální perfektivizaci. Důvod přítomnosti postfixu lze objasnit jen 

historicky, přičemž v češtině existují slovesa tohoto typu s formantem se (rozplakat se, 

naběhat se) i s formantem si (zalyžovat si, zazpívat si, posedět si, pospat si). Reflexiva tantum 

česká, která v ruštině nejsou reflexivy, jsou například potrpět si, rozmyslet si, všímat si, 

všimnout si, troufnout si. Naopak z ruských reflexiv tantum, která jsou v češtině nezvratná, 

uvádí autor např. бороться, надеяться, остаться. 

2.3.3. podle S. Žaži a P. Adamce 

Čeští lingvisté S. Žaža a P. Adamec se ve své práci hlásí k dělení slovesného rodu 

na aktivum a pasivum a přidržují se členění zvratných sloves podle V. Vinogradova a taktéž 

vymezují sémantické kategorie u sloves. Slovesa dělí na 1) slovesa s vlastním zvratným 

významem, v nichž subjekt děje splývá s objektem děje (např. мыться, учиться, лечиться); 

2) Slovesa s nepřímým zvratným významem, u nichž děj prováděný konatelem je doprovázen 

sémantickým odstínem prospěchovosti. V rámci této skupiny autoři srovnáním češtiny a 

ruštiny dospívají k názoru, že český formant si, který se v tomto případě užívá, bývá v ruštině 

fakultativní, pokud tento doplňující význam je exaktně vyjádřen, nejčastěji je tomu tak 

pomocí zájmenných výrazů себе, свой , např. Он купил книгу. Koupil si knihu. Он налил 

себе рюмочку. Nalil si sklenku. Он начнет утюжить свою бороду. Začne si hladit bradku. 

Do této skupiny řadí i konstrukce označující tzv. „lehkost konání určitého děje“, v nichž 

forma себе přešla v částici, např. Спи себе! Spi si! Taktéž nalezneme v této skupině české 
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konstrukce, např. dal jsem si ušít šaty, v nichž v ruštině zájmeno себе je čistě fakultativní; 

3) Slovesa s významem vzájemnosti typu обниматься, целоваться, видеться; 4) Slovesa 

s významem stavovým vyjadřují psychické stavy subjektu, přičemž tyto psychické stavy 

subjektu se mohou odrážet ve fyziognomii subjektu (радоваться, улыбаться, печалиться); 

5) Předposlední skupinou jsou slovesa s významem vyjadřujícím charakteristickou vlastnost 

impersonálního subjektu např. кропива жжется. 6) Poslední skupinou jsou slovesa 

s významem diferenciace vztahů mezi subjektem a objektem, např. нравиться, сниться. 

V konstrukcích s takovými slovesy je v češtině i v ruštině logický subjekt v dativu a logický 

objekt v nominativu, např. Мне снился сон. Zdál se mi sen. 

2.3.4. podle N. Janko-Trinické 

Studie N. Janko-Trinické (1989) je zajímavá tím, že autorka klasifikuje reflexiva 

na základě existence či absence nereflexivního tranzitivního či intranzitivního slovesa. Pokud 

existuje k reflexivu tranzitivní nereflexivní sloveso, dělí autorka reflexiva na čtyři skupiny. 

První skupina nese tzv. „pasivní význam“ (страдательное значение), který je přítomen 

v konstrukcích, v nichž syntaktickým subjektem je zároveň logický objekt. Druhou skupinu 

představují reflexiva tzv. „včleňující do sebe objekt“ (глаголы включенного объекта), která 

nesou význam základního slovesa s inkorporovaným konkrétním nebo obecným objektem, 

např. девушка причесывается. Třetí skupinu představují slovesa s tzv. „přepnutým 

objektem“ (глаголы переключенного объекта), která nesou význam základního slovesa a 

objektu ve vedlejším pádě (nejčastěji v instrumentálu), např. обмениваться опытом. Čtvrtá 

skupina jsou reflexiva s „absentujícím objektem“ (глаголы исключенного объекта), což 

znamená, že činnost se absencí objektu v akuzativu uzamyká do subjektu, např. мчаться, 

мыться (s. 82-85). Pokud existuje k reflexivu intranzitivní nereflexivní základní sloveso, pak 

jde o konstrukce s neosobními reflexivy, v nichž logický subjekt je často vyjádřen dativem 

(мне не спится), dále pak slovesa, která vznikla reflexivizací a zároveň prefigací 

(начитаться) a malá skupina sloves, která mají velice blízký význam se svým základním 

slovesem (зеленеть - зеленеться), jen s tím rozdílem, že tranzitivní sloveso má význam 

o něco širší, znamená nejen kvalitu, ale i zesílení kvantity příznaku. Pokud neexistuje 

nereflexivní sloveso, pak se jedná o reflexiva tantum (бояться), z nichž některá jsou 

autorkou klasifikována jako neosobní (смеркаться, случаться).  

Ve své starší studii (1962) autorka pracuje s jinou terminologií a dělí reflexiva 

na subjektová, objektová a reflexiva tantum. Subjektová reflexiva definuje následovně: 

„c убъектом действия возвратного глагола остается субъект действия глагола 
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невозвратного, например: причесывает (волосы) — причесывается, сдерживает (себя) 

— сдерживается, обнимают (друг друга) — обнимаются, кусает (кого-либо) — 

кусается“  (s. 79) a objektová takto: „ субъектом действия возвратного глагола 

становится объект действия глагола невозвратного, например: читает книгу — книга 

читается“  (s. 80). 

2.3.5. podle J. Knjazeva 

J. Knjazev ve své monografii (2007) nabízí velice osobitý a v mnoha aspektech 

neotřelý pohled na kategorii reflexivity v ruštině a ostatních slovanských jazycích. Vzhledem 

k nashromážděnému materiálu se jedná o jednu z nejobsáhlejších aktuálních komparativních 

studií této problematiky.  

V úvodu autor na základě prostudovaného domácího i zahraničního materiálu 

podotýká, že jádro kategorie reflexivity spočívá v koreferenci, tedy splynutí aktantů výpovědi. 

„Bыражение однореферентности (кореферентности) является сущностью 

рефлексивности“ (s. 259). Tato koreference je zastoupena u různých skupin reflexiv v různé 

míře, na druhou stranu nemusí být přítomna u některých sloves vůbec, pak se nejedná 

o reflexivum, nýbrž o reflexivní formu slovesa. Formálním znakem reflexivity je, 

podle autora, přítomnost tzv. „ показателя рефлексивности (РП)“  (s. 259). Tento ukazatel 

reflexivnosti může být těžký a lehký. „В современном русском языке в роли тяжелого РП 

выступает синтаксически самостоятельное склоняемое возвратное местоимение 

себя, а в роли легкого РП — неотделяемый возвратный постфикс –ся/-сь.“  (s. 260). 

„ Что же касается легких РП, то в восточнославянских, белорусском и украинском 

языках они, как и в русском языке, представляют собой постфиксы, занимающие 

фиксированную абсолютно конечную постфлективную позицию в слове, тогда как 

в остальных славянских языках — это относительно подвижные клитики. Кроме 

того, тяжелые РП употребляются преимущественно в собственно рефлексивном 

значении; лишь в западнославянских языках они широко используются также и 

для выражения взаимного (реципрокального) значения. Легкие же РП в русском и 

других славянских языках характеризуются чрезвычайно высокой степенью 

многозначности“  (s. 260-261). Při návrhu  vlastní   klasifikace   autor   vychází   z prací 

N.  Janko-Trinické (1962, 1989) a z rozdělení reflexiv na subjektové a objektové. 

„Cубъектные (отсубъектные), у которых субъектом действия возвратного глагола 

остается субъект действия глагола невозвратного, например: причесывает (волосы) 

— причесывается...объектные (отобъектные), у которых субъектом действия 
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возвратного глагола становится объект действия глагола невозвратного, например: 

читает книгу — книга читается“  (s. 264). Subjektová reflexiva autor dále dělí dle dvou 

kritérií, a sice dle stupně koreferentnosti aktantů a stupně agentivnosti rerferenta podmětu 

(s. 268–282), na vlastně zvratná (cобственно-рефлексивные РГ), vzájemně zvratná 

(pеципрокальные РГ), zvratně posesivní (pефлексивно-посессивные РГ), autokauzativní 

(aвтокаузативные РГ), zvratně kauzativní (pефлексивно-каузативные РГ) a absolutní 

(aбсолютивные /антипассивные РГ).  

O vlastně zvratných reflexivech hovoří autor následujícím způsobem: 

„X арактеризуются полной однореферентностью актантов, в силу чего их называют 

также тотально-рефлексивными. Эти РГ в наибольшей степени соответствуют 

определению рефлексивов. Кроме того, собственно рефлексивные РГ обозначают 

сознательные действия, и, таким образом, их субъектом (а также — в силу одноре-

ферентности актантов — и объектом) у них должен быть человек или животное“  

(s. 268). Do této skupiny autor řadí slovesa orientovaná na vzhled těla a úpravu povrchu těla, 

jako např. мыть – мыться, вытирать – вытираться, одевать – одеваться, закутать – 

закутаться aj. Při srovnání ruštiny s ostatními slovanskými jazyky, nejvýrazněji zastoupena 

jsou tato reflexiva v jazycích západoslovanských a jihoslovanských, kde se vyskytují i 

s dativním formantem si. Taková reflexiva nahlíží autor jako tranzitivní. „ В приведенных 

выше примерах РГ соотносятся с прямопереход-ными НГ, причем присоединение РП 

делает их синтаксически непереходными. Что же касается собственно рефлексивных 

РГ с дативными РП, то они могут быть и переходными“  (s.269). 

 U reciprok autor hovoří o tzv. „перекрестной однореферентности“.  „K аждый 

из участников ситуации выступает в двух ролях, но эти роли распределены между 

разными участниками“  (s. 270). Na rozdíl od západoslovanských a jihoslovanských jazyků 

jsou v ruštině reciproka podle Knjazeva skupinou striktně ohraničenou a málo zastoupenou 

vzhledem k jiným možnostem vyjádření reciprocity v ruštině (především hojně používané 

друг друга). Pro srovnání, ve staré ruštině byla tato skupina v ruštině početnější a existovala 

taková reciproka jako například любятъся, мьстяться, враждуються. Reciproka v ruštině 

nesou podle autora tři druhy významů: „ а) некоторые простейшие действия, которые 

могут выполняться не только человеком, но и животным, и либо прямо направлены 

на причинение ущерба, либо способны его причинить (кусаться, толкаться, 

царапаться, щипаться); б) агрессивно-отрицательную речь (ругаться, браниться); 

в) физические действия, связанные с проявлением дружеских или любовных чувств 
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(обниматься, целоваться)“  (s. 270). V konstrukcích s předložkou vyjadřuje reciprocitu i 

tzv. těžký ukazatel, např. Seděli jsme naproti sobě. Knihy ležely na sobě.  

„ Рефлексивно-посессивные РГ опираются на метонимическое 

отождествление субъекта с его неотчуждаемой или отчуждаемой 

принадлежностью: частью тела, одеждой, другими личными вещами и далее 

с проявлениями психики, с жильем, имуществом, средствами передвижения или 

с продуктами творчества“  (s. 272). Vzhledem k tomu, že nejčastěji objekt není 

v konstrukci s RS přítomen, dochází k jeho identifikaci prostřednictvím situace nebo významu 

slovesa, např. Литератор должен публиковаться. Наш сосед строится. Tato skupina 

reflexiv v ruštině není příliš zastoupena. Jak autor uvádí, taková reflexiva jsou zastoupena 

ve všech slovanských jazycích, nejvíce v polštině. Z českých RS uvádí slovesa jako stavět si, 

skládat si věci do kufru, která jsou dle české tradice řazena do reflexiv s prospěchovým 

dativem (více o tomto viz předchozí oddíl) a na rozdíl od ruštiny vyžadují vždy obsazení 

valenční pozice akuzativem, srov. Наш сосед строится. *Náš soused si staví. „ Кроме 

того, в славянских языках с дативными РП возможны квазисинонимические 

соответствия предложений с собственно-рефлексивными и рефлексивно-

посессивными РГ“  (s. 274). To je velice zajímavá myšlenka, protože Knjazev vidí 

v reflexivech s prospěchovým dativem a dativních reflexivech s vlastně zvratným významem 

spojovací článek v přechodu jedné skupiny do druhé.  

Další skupinou jsou autokauzativní reflexiva. „O бозначают ситуации 

с агентивным субъектом, который собственными действиями изменяет положение 

своего тела, или перемещается в пространстве“  (s.276). Sémanticky jsou autokauzativní 

RS blízká syntakticky netranzitivním slovesům pohybu. „ Косвенным подтверждением 

этого может служить тот факт, что непроизводным русским глаголам сесть или 

лечь в некоторых славянских языках соответствуют автокаузативные РГ, 

образованные от транзитивных НГ“  (s. 276). Toto platí v češtině a polštině, např. Sedět 

na židli. Sednout si na židli. Ležet na posteli. Lehnout si na postel. Autor si také všímá, že 

objektem u autokauzativních sloves často bývá tělo nebo část těla (наклониться) a ve většině 

případů se jedná slovesa rezultativní. To, že autokauzativní reflexiva substantivního typu jsou 

spojovacím článkem se skupinou autokauzativních konstrukcí objektového typu, autor 

dokládá skutečností, že velice často v roli subjektu u autokauzativních konstrukcí může 

vystupovat i neživotný subjekt (například dopravní prostředek). 
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Poslední skupinou jsou reflexivně kauzativní RS. „P еферент подлежащего 

является объектом действия, но в то же время выступает в качестве субъекта 

каузации этого действия; непосредственный же его исполнитель может быть 

факультативно обозначен косвенным дополнением (или, метонимически, 

обстоятельством), а может и вообще остаться не выраженным“  (s. 277). Do této 

skupiny patří české konstrukce, jako např. Fotografoval jsem se naposledy před dvěma lety. 

Taková reflexiva v podstatě připouštějí interpretaci, kdy agens mohl činnost vykonat sám, 

tedy plně agentní konstrukci, stejně jako deagentní konstrukci, kdy činnost vykonal jiný 

subjekt, srovnejme pro češtinu typické deagentní konstrukce nechat si, nechat se a dát si, dát 

se, kde je deagentnost vyjádřena explicitně, např. Nechal jsem si ostříhat vlasy. Nechal jsem 

se ostříhat. Dal jsem si vyčistit kabát. Dal jsem se oholit. Pro češtinu jsou takové konstrukce 

s reflexivním slovesem velice frekventované, pro ruštinu nikoliv, např. Ребенок постригся. 

Он сшил себе костюм. Они отремонтировали квартиру. Je zřejmé, že v ruštině 

neexistuje podobné explicitní vyjádření deagentnosti, jaké můžeme najít v češtině a 

ve slovenštině, tedy konkrétní význam můžeme určit až z kontextu výpovědi. 

Objektová reflexiva autor dělí dle „убывания их семантичности“ (s. 282) 

na dekauzativní (декаузативные РГ), konverzivní (конверсивные РГ), modální 

pseudopasivní (модальные квазипассивные РГ) a pasivní (пассивные РГ). Společným 

znakem pro všechny objektové konstrukce je jejich deagentnost.  

Dekauzativní konstrukce (nebo antikauzativní) definuje autor následovně: 

„ отличаются от сходных переходных глаголов устранением или выводом из кадра 

агентивного компонента“  (s. 282). Podle autora tyto konstrukce označují děje, které 

popisují spontánnost a neočekávanost celé akce způsobenou vnějšími činiteli, např. Zmačkal 

si kabát. V ruštině to platí pro konstrukce se slovesy нагревать(ся), сыпать(ся), рвать(ся), 

двигаться. „Далеко не всякий глагол допускает декаузативизацию. Декаузативы часто 

образуются от  лаголов со значением действия, каузирующего процесс, который 

при наличии необходимого ресурса и условий может происходить и самопроизвольно“  

(s. 283). Zajímavostí je, že dekauzativní konstrukce tohoto typu popisují děj, který spíše 

zhoršuje situaci subjektu, dochází k neočekávané situaci, která působí na subjekt negativně a 

ten ztrácí některou z kvalit. „ Именно поэтому шнурки могут развязаться, но не могут 

сами завязаться, часы могут сломаться, но не могут починиться, а здание или стена 

может разрушиться, но не может построиться“  (s. 283).  Velice často dekauzativní 

konstrukce popisuje jevy v přírodě, např. Počasí se zlepšuje. Погода улучшается. Autor řadí 
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mezi dekauzativa i slovesa начаться, продолжаться, закончиться, která jsou v češtině 

nezvratná (začít, pokračovat, skončit). V souvislosti s dekauzativy hovoří 

o tzv. „rekonceptualizaci“, např. John vaří vodu. Voda se vaří. Toto tzv. „přepnutí perspektiv 

a změna ve slovese“ vysvětluje následujícím způsobem: „ С одной стороны, это описание 

внешнего эффекта работы различных устройств, приборов, механизмов, которые 

фактически действуют под управлением человека, но его присутствие может быть 

незаметным. C другой стороны, декаузативы могут использоваться для обозначения 

агентивных процессов, в которых роль человека может сводиться к их 

инициированию“ (s. 285).   

Konverzivní konstrukce podle slov autora popisují: „ двухактантных ситуаций, 

участники которых не имеют естественной ролевой дифференциации“  (s. 287).  Autor 

si všímá, že konstrukce typu chléb se pokryl plísní, крыша держится на колоннах se 

v ruštině mohou vyskytovat i s perfektivním slovesem (i přes to že není pro ruštinu typické 

tvořit pasivum od perfektivních sloves). V čem však spočívá konverzivita těchto konstrukcí, 

kromě perfektivních reflexivních konstrukcí, autor nedokládá. 

Skupina modálních pseudopasivních konstrukcí (модальные квазипассивные РГ)  

je charakterizována tím, že kromě odsunutí agens je v konstrukci přítomen ještě určitý 

sémantický význam modálního charakteru, který je podmíněn videm slovesa. „Bыражают 

значение возможности или невозможности для предмета подвергаться 

определенному воздействию“  (s. 289), např. Matematika se studovala bratrovi lehce. 

Игрушки быстро ломаются. Tyto konstrukce se, dle autora, nejčastěji vyskytují v češtině, 

v ruštině jsou často vyjádřeny infinitivními konstrukcemi, např. Jeho verše se poslouchaly 

příjemně. Его стихи приятно было слушать. Patří sem i české konstrukce s reflexivem  dát 

se, např. Skříň se nedá otevřít. Шкаф не открывается. Konstrukcemi s dokonavým 

slovesem se autor nezabývá. Pasivum se podle autora odlišuje od ostatních konstrukcí 

následujím způsobem: „Oт других объектных РГ отличаются наличием 

непосредственно выраженного или подразумеваемого агенса и отсутствием 

дополнительных модальных значений“ (s. 290). 
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3. NÁVRH VLASTNÍ KLASIFIKACE REFLEXIV V ČJ 

Kategorii reflexivity by dle našeho názoru bylo třeba zpočátku z hlediska 

sémantického a syntaktického rozdělit na dvě velké skupiny, tedy na reflexivní slovesa (dále 

jen RS) a na reflexivní deagentiv (dále jen RD) spolu s reflexivní formou slovesnou (dále jen 

RFS). Vztah mezi RFS a RS je často velice komplikovaný. Obecně jde u RFS o formy 

morfologické, tvořené od sloves nereflexivních. Jeli v takové kontrukci explicitně přítomen 

subjekt, jedná se o pasivní zvratnou konstrukci, tedy RFS (voda se vaří), pokud je subjekt 

implicitní, anonymní nebo generalizující, jedná se o reflexivní deagentiv (vaří se tam dobře). 

Naopak reflexivní slovesa jsou samostatnou lexikální jednotkou, což dokazuje možnost 

vytvoření infinitivu reflexivních sloves (mýt se), u RFS a RD je něco takového pro češtinu 

nepřípustné (*vařit se). Stejně tak není možné vytvořit RFS od reflexiv tantum, tedy stále 

zvratných sloves, např. Bojím se hadů. *Bálo se tam hadů. Transformace RS do RFS je 

vázána na specifické syntaktické podmínky a vždy je spojena s vynecháním jednoho se, 

např. Na táboře se děti umývaly v potoce. *Na táboře se se umývalo v potoce. – Na táboře se 

umývalo v potoce. Ve strukturách s modálním slovesem existuje několik možností formálního 

vyjádření RFS, např. Mohlo se tam kouřit marihuanu. – Mohla se tam kouřit marihuana. 

KATEGORIE REFLEXIVITY V ČEŠTINĚ 

Reflexivní sloveso (RS) Každé ráno se oblékám. 

Reflexivní forma slovesa (RFS) Voda v hrnci se vaří. 

Reflexivní deagentiv (RD) Vaří se tady dobře. 

3.1. Reflexivní forma slovesná (zvratné pasivum) 

V češtině se tvoří jednak od sloves nedokonavého vidu, jednak od sloves 

dokonavého vidu, častěji však od nedokonavého vidu, protože zvratné pasivum, srovnáme-li 

ho s opisným pasivem, značí vyšší dynamičnost děje, což lépe odpovídá povaze 

nedokonavého slovesa. Reflexivní pasivum se tvoří vždy pomocí tvaru slovesa ve 3. osobě sg. 

a formantu se, který v případě reflexivního pasiva má čistě gramatickou platnost. Zvratné 
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pasivum představuje v ruštině i v češtině věta dvojčlenná, tedy v syntaktické pozici subjektu 

stojí logický objekt. V ruštině se zvratné pasivum tvoří výhradně od sloves nedokonavých a 

opisné pasivum výhradně od sloves dokonavých. Reflexivní forma slovesná s perfektivním 

slovesem v češtině má komunikativní ekvivalent v ruštině s opisným pasivem. 

Reflexivní forma slovesná 
Imperfektum dům se staví /дом строится/ 

dům se stavěl /дом строился/ 
dům se bude stavět /дом будет строится/ 
dům by se stavěl /дом бы строился/ 

Perfektum --- 
dům se postavil /дом построили/ 
dům se postaví /дом построят/ 
dům by se postavil /дом бы построили/ 

3.2. Reflexivní konstrukce deagentní 

Deagentní konstrukce jsou takové konstrukce, v nichž je agens odsunut z pozice 

subjektu a vyskytuje se pouze implicitně v podobě personického anonymního nebo 

generalizujícího subjektu. Rozlišujeme několik druhů takových konstrukcí v závislosti 

na sémantických a syntaktických vztazích uvnitř konstrukce.  

Prvním typem jsou deagentní konstrukce, které budeme nazývat impersonické 

deagentní kostrukce procesové. Agens je v nich pouze implicitně přítomen, generalizován či 

snadno odvoditelný z kontextu. K jeho potlačení z vůle mluvčího dochází tehdy, kdy je třeba 

zdůraznit sám proces, např. Pilo se až do rána. Tento druh konstrukcí může obsahovat 

konkretizátory místa či času, např. Pilo se tam až do rána. Vyjádřit agens však není možné 

pomocí nominativu, ani žádným vedlejším pádem. Dekonkretizace agens často vede až k jeho 

generalizaci – toto zevšeobecnění pak vyvolává obecnou platnost, zároveň také neaktuálnost 

děje nebo stavu. Velice často se deagentní konstrukce prvního typu užívá se slovesy dicendi 

(slovesa mluvení), např. Hovořilo se o tom na poradě. V ruštině jsou tyto významy často 

vyjádřeny pomocí konstrukcí se substantivními vazbami, např. У них хороший стол. U nich 

se dobře vaří. Také se užívá aktivní konstrukce se všeobecným agens, např. Пьют там. Pije 

se tam. Открыто говорили об этой проблеме. Otevřeně se mluvilo o tomto problému.  

Druhým typem jsou konstrukce, které budeme nazývat personické deagentní 

konstrukce relační. Tyto konstrukce se od předešlých odlišují tím, že agens je přítomen 

v konstrukci v syntaktické pozici objektu v dativu, např. Sedělo se mi tam dobře. Petrovi se 

rozlilo mléko. Mluvčí takovou konstrukcí vyjadřuje proces, který se vztahuje k určitému 

personickému subjektu, avšak v jádru výpovědi stojí samotný proces a vztah agens k ději, 
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logický subjekt se přesouvá z jádra na periferii a formálně se dostává do pozice objektu 

v dativu, např. To se mi nějak nezdá. V těchto konstrukcích může být agens v roli proživatele, 

potom obsahují konkretizátory, nejčastěji ty, které určují kvalitu (dobře, špatně), např. Sedělo 

se mi tam dobře. Těmito konstrukce v češtině nejčastěji vyjadřujeme vztah k nějakému 

procesu, činnosti. V ruštině existuje ekvivalent (Мне там хорошо было сидеть.), který je 

však formálně vyjádřen infinitivem a logický subjekt stojí v dativu, ale ne vždy je v ruské 

konstrukci tento dativní objekt přítomen, častější jsou pro ruštinu konstrukce impersonické 

(Tам хорошо было сидеть.), které však již stojí na pomezí této a předešlé skupiny 

deagentních konstrukcí. Existují však i personické deagentní konstrukce relační, v nichž agens 

není v roli proživatele, nýbrž v potlačené roli konatele, který neúmyslně vykonal nějakou 

činnost. Často jde o činnost destruktivní, např. Petrovi se rozlilo mléko. Petrovi se roztrhl 

kabát. Tyto konstrukce můžeme v češtině transponovat do konstrukcí se zvratným slovesem 

dativního typu, např. Petr (si) rozlil mléko. Petr si roztrhl kabát. V ruštině se upřednostňuje 

aktivní konstrukce, např. Петр порвал пальто. 

Třetím typem jsou personické a impersonické deagentní konstrukce modální, 

které na rozdíl od předchozí skupiny obsahují navíc modální význam, např. Chce se mi spát. 

To se nedá zvládnout. Agens v těchto konstrukcích vystupuje v roli nositele modální 

dispozice. Agens může být formálně vyjádřen dativem, pak je užito modálního slovesa chtít, 

např. Nechce se mi spát. Ruština má komunikační ekvivalenty, které neobsahují modální 

sloveso, modalita je obsažena již v samotném jádru výpovědi, srovnejme Мне не спится. 

V rámci této skupiny existují ještě impersonické modální konstrukce, v nichž modální 

význam je vyjádřen modálním slovesem moci, mít, smět (To se nesmí.) nebo slovesem dát 

v modálním významu, např. To se nedá zvládnout. V těchto případech ruština užívá modální 

predikativa (Необходимо это сделать. Musí se to udělat.) 

Reflexivní konstrukce deagentní 
Impersonické deagentní 
konstrukce procesové 

U nich se dobře vaří. /У них хороший стол./ 
Pije se tam. /Пьют там./  

Personické deagentní konstrukce 
relační 

Sedělo se mi tam dobře. /Tам хорошо было сидеть./ 
Petrovi se roztrhl kabát. /Петр порвал пальто./ 

Pesonické a impersonické 
deagentní konstrukce modální 

Nechce se mi spát. /Мне не спится./ 
Musí se to udělat.  /Необходимо это сделать./ 

Vidíme, že čeština v deagentních konstrukcích tíhne k vyjadřování děje jako procesu, 

naopak v ruštině se častěji vyskytuje vyjádření děje jako stavu, z toho usuzujeme, že české 

deagentní konstrukce jsou dynamické a na vyjádření děje se větší mírou podílí slovesa, 

naopak v ruštině se častěji užívají substantivní výrazy a modální predikativa. Analýzou 
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českých deagentních konstrukcí jsme došli k závěru, že v češtině jsou, ve srovnání s ruštinou, 

deagentní reflexivní konstrukce produktivnější a frekventovanější. 

 

3.3. Klasifikace reflexivních sloves  

Při naší analýze budeme zohledňovat nejen prostudovaný materiál ke kategorii 

reflexivity v ruštině a češtině tak, jak jsme ho prezentovali výše, nýbrž také interferenci obou 

jazyků, tedy problematické momenty při studiu českého jazyka, pronikání ruské reflexivity 

do češtiny a nejčastější chyby v českých reflexivech rusky mluvících studentů. Budeme 

vycházet z vlastních zkušeností a studie Mikoláše Zatovkaňuka (1979). V této studii 

Zatovkaňuk k interferenci u reflexiv poznamenává: „pod bezprostředním vlivem češtiny jsou 

především takové formy sloves, které jsou v ruštině a v češtině utvořeny od stejného kořene a 

odlišují se od sebe pouze zvratností“ (s. 206). Zatovkaňuk vidí největší úskalí ve slovesech 

zůstat, začít, začínat, končit, skončit, souhlasit, zůstávat, trénovat, poslouchat (na prvních 

místech jsou vždy uvedena slovesa, ve kterých studenti chybovali nejvíce), která jsou 

v ruštině zvratná a v češtině naopak nezvratná. V opačném případě, tedy pokud je sloveso 

v ruštině nezvratné a v češtině naopak zvratné, k interferenci dochází nejčastěji u sloves stát 

se, zúčastnit se, zeptat se, ptát se, hádat se, procházet se, zpozdit se, zpožďovat se, dívat se, 

podívat se. Pokud je sloveso zvratné v ruštině i češtině, taktéž dochází k chybám. Podle 

Zatovkaňuka především proto, že v češtině fungují se, si jako pohyblivá klitika. Často také 

dochází k interferenci u sloves, která se používají tzv. „ve zvratné i nezvratné formě“ (s. 208). 

Pro tento typ sloves autor uvádí nejčastější chyby u sloves встретиться, советоваться, 

учиться, проснуться, браться за что, взятся за что, влюбиться, готовиться, одеться, 

заниматься. Problémy také podle Zatovkaňuka vyvstávají při snaze o překlad českého 

formantu si do ruštiny. Nejčastěji jsou to chyby u českých reflexiv tantum hrát si, odpočinout 

si, lehnout si, sednout si, přát si, kde se studenti pokouší přeložit dativní si ruským zájmenem 

себе, což je pro ruštinu nepřípustné. Jako další časté chyby autor uvádí vliv češtiny u studentů 

ruštiny v konstrukcích se slovesy koupit si, vzít si, umýt si ruce, uklidit si (pokoj), připravit si, 

otevřít si (knihu), vybrat si, obléct si (např. вымыть себе руки, надеть себе новое платье 

aj.). Z uvedených příkladů je zřejmé, že Češi se často při studiu ruštiny pokouší o doslovný 

překlad českých reflexivních konstrukcí, dochází tak k interferenci, stejně jako dochází 

k interferenci v případě Rusů, kterým česká reflexivní slovesa činí značné potíže, zejména 

reflexivní slovesa dativního typu s formantem si, a to dokonce i v případě, že dosáhli již 

pokročilé úrovně B1 či B2. RS se z hlediska sémantické podoby subjektu rozpadají na dvě 
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různorodé skupiny, reflexiva (zasahují jeden subjekt) a reciproka (zasahují subjekt sestávající 

ze dvou a více subjektů). Z formálního hlediska budeme reflexiva a reciproka s formantem se 

označovat pojmem akuzativní reflexivní slovesaa reflexiva a reciproka s formantem si 

pojmem dativní reflexivní slovesa. 

3.3.1. Reflexiva vlastní dativního a akuzativního typu      

Reflexiva vlastní akuzativního typu jsou specifickou skupinou mezi ostatními 

zvratnými slovesy, vykazují totiž nejvyšší míru reflexivity, proto jsou také označována jako 

reflexiva vlastní, popřípadě totálně reflexivní. Označují záměrnou, vědomou činnost, při níž 

agens i patiens je zahrnut v syntaktickém podmětu, nejčastěji je agens personický (lidská 

bytost, zvíře). Takový aktant je obdařen svobodnou vůlí, a tudíž si uvědomuje činnost, kterou 

reflexiva vlastní akuzativního typu vyjadřují. Akuzativní reflexiva jsou vždy intranzitivní, 

pozice akuzativního objektu je tedy blokována reflexivním formantem se, historicky zvratným 

akuzativním zájmenem. Dativní reflexiva vlastní jsou tranzitivní, syntaktická pozice objektu 

v akuzativu nejen že není blokována, dokonce je obligatorní. 

Intranzitivní reflexivum vlastní akuzativního typu tvoří pomyslnou dvojici 

s tranzitivním slovesem (přinutit – přinutit se) nebo dokonce triádu s reflexivem vlastním 

dativního typu: nezvratné sloveso – reflexivum akuzativní – reflexivum dativní, např. mýt 

(někoho něčím) – mýt se (něčím) – mýt si (něco). Všimněme si, jakým způsobem tato triáda 

funguje, dále pak také, čím se slovesa jedno od druhého sémanticky a syntakticky odlišují. 

Syntakticky musí u prvního člena triády být vždy obsazena první valenční pozice, vzhledem 

k tomu, že jde o tranzitivní sloveso, objekt v akuzativu stojí bez prepozice. Objekt je 

z hlediska sémantického vždy oddělen od subjektu, např. Myju auto. Myje někomu nohy.  

Druhý člen nevyžaduje obsazení žádné valenční pozice, naopak vzhledem k akuzativní 

povaze formantu se a absenci dvou akuzativních valencí u jednoho slovesa je vyloučeno 

obsazení objektové pozice, jedná se tedy o intranzitivní sloveso. To může být vysvětleno i 

tím, že agens a zároveň i patiens je v tomto případě plně zahrnut ve formantu se (myl jsem se). 

Třetí člen triády se pojí s formantem si a vždy vyžaduje obsazení valenční pozice v akuzativu 

substantivem, které je pevnou součástí subjektu, nejčastěji částí těla personického subjektu 

(myl jsem si ruce). Tato slovesa vzhledem k výše uvedené nutnosti obsazení pravoboční 

pozice akuzativem považujeme za tranzitiva.  

Za reflexiva vlastní schopná vytvořit výše zmíněnou triádu považujeme slovesa 

popisující vzhled a úpravu povrchu těla, např. mýt někoho (Ak) něčím (I) – mýt se něčím (I) – 

mýt si něco (Ak), umýt někoho (Ak) něčím (I) – umýt se něčím (I) – umýt si něco (Ak); česat 



45 

 

někoho (Ak) něčím (I) – česat se něčím (I) – česat si něco (Ak), učesat někoho (Ak) něčím (I) – 

učesat se něčím (I) – učesat si něco (Ak); holit někoho (Ak) něčím (I) – holit se něčím (I) – 

holit si něco (Ak), oholit někoho (Ak) něčím (I) – oholit se něčím (I) – oholit si něco (dále 

oblékat se, obouvat se aj.) V tomto výčtu se objevují nejen imperfekta, ale i perfekta.  

V ruštině se vyskytují pouze reflexiva vlastní akuzativního typu 

(умываться, одеваться…). Česká reflexiva vlastní dativního typu je třeba do ruštiny 

překládat pomocí nereflexivního slovesa (Он моет руки.), pokud chceme explicitně vyjádřit 

reflexivitu, je to možné pomocí zvratného свой, себе (Он моет свои руки. Он моет себе 

руки), avšak pro ruštinu takové konstrukce nejsou přirozené a znějí poněkud neadekvátně. 

V češtině sledujeme mnohem vyšší stupeň variability reflexiv v této skupině. Reflexivní 

formant v této skupině pokládáme za zvratné zájmeno vzhledem k možné transpozici do 

složeného tvaru, který je však v češtině vždy příznakový, vyskytuje se na začátku věty, po 

předložce, např. Každý večer se myje. (1) Sebe musím umýt také. (2) Dítě umyje vždy, ale sebe 

jen občas. (3) V prvním příkladě (1) jde o zvratné zájmeno, které však nemá syntaktickou 

platnost samostatného větného členu. V příkladech (2) a (3) jde o zvratné zájmeno se 

syntaktickou platností objektu. V ruštině existuje významový rozdíl mezi reflexivem vlastním 

a nereflexivním slovesem se zvratným zájmenem, např. мыться/ мыть себя. Zvratná 

slovesa vyjadřují děj mimovolný, probíhající bezděčně, zatímco slovesa se zvratným 

zájmenem vyjadřují děj úmyslně směrovaný na patiens, s předem jasným záměrem. 

3.3.2. Reflexiva dativního typu    

Tato skupina reflexiv se v ruštině nevyskytuje, přičemž v češtině je hojně zastupená 

a při studiu češtiny činí cizincům největší problémy. Proto se detailně pokusíme zanalyzovat 

vztahy a sémantické odstíny, které může formant si nést. Reflexiva dativního typu budeme 

členit na tři velké skupiny: reflexiva prospěchová, expresivní a reflexiva tantum. V rámci 

reflexiv prospěchových budeme ještě hovořit o reflexivech zájmových a posesivních. Někdy 

můžeme vynechat zvratný komponent, chceme-li vyjádřit, že se děj vztahuje pouze 

k subjektu, např. Objednám pro nás láhev vína. Objednám si láhev vína. Pokud vynecháme 

zvratný komponent, děj vyjadřuje pouze fakt uskutečnění děje, např. Koupila jsem knihu. 

Koupila jsem si knihu. Zvratné si nelze nikdy vynechat u reflexiv recipročních (povídat si), a 

také samozřejmě u reflexiv tantum (odpočinout si, stěžovat si, umínit si), kde formant si má 

platnost slovotvorného morfému. To platí i o slovesech typu přivstat si, zaplavat si aj.   

3.3.2.1.   Reflexiva prospěchová dativního typu 
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Reflexiva prospěchová zahrnují řadu sloves s formantem si, která nesou na jedné 

straně sémantický odstín zájmu agens na ději (číst si), na straně druhé posesivitu děje k agens 

(koupit si). Formant si mezi personifikovaný agens a děj přináší ještě doplňující význam 

posesivity či zájmovosti. Dle našeho názoru je formant si v tomto případě syntakticky 

nesamostatným zvratným zájmenem, který je možno transponovat u posesivních reflexiv 

do složeného tvaru, jak tomu bylo u skupiny vlastně zvratných reflexiv (Koupím si knihu. 

Sobě knihu koupím, jemu nikoliv.). U zájmových reflexiv však taková transpozice není možná, 

např. Budu si číst knihu. *Sobě číst knihu nebudu. 

Mezi zájmová reflexiva budeme kromě výše uvedeného slovesa číst si, řadit i 

slovesa typu kreslit si, hrát si, zpívat si aj. Jak vidíme, jedná se vesměs o slovesa mentální či 

motorické činnosti. Do ruštiny takové konstrukce nelze explicitně přeložit, překlad je možný 

jen pomocí nereflexivního slovesa s vysvětlením, že se jedná o sémantický odstín zájmu, 

činnosti konané agens „pro sebe“ (для себя). Posesivní reflexiva zahrnují slovesa koupit si, 

objednat si, vzít si, pronajmout si, předplatit si, připravit si, schovat si. Taktéž reflexiva 

vlastní dativního typu mohou přecházet do této skupiny, protože hranice v tomto případě není 

jasně daná a zdá se být velice prostupnou, tedy v rámci této skupiny můžeme nahlížet i taková 

slovesa jako namalovat si (rty), napudrovat si (nos), mnout si (ruce), mýt si (vlasy), učesat si 

(vlasy), natočit si (vlasy), utřít si (ruce), zapnout si (kabát), odložit si (používá se i 

bez doplnění). Posesivita může u některých sloves nést sekundární aspekt bezděčnosti děje, 

kdy na agens byl děj vykonán bez jeho vědomí vnějšími činiteli, např. umazat si (šaty), zlomit 

si (ruku), zmačkat si (sukni). Tato podskupina reflexiv je pomezní a slovesa uvedená výše 

mohou být nahlížena taktéž jako dekauzativní reflexiva dativního typu. U takových sloves pak 

při překladu do ruštiny není přípustné použití zvratného себе, srov. Он сломал руку. *Он 

сломал себе руку.      

3.3.2.2.  Reflexiva expresivní dativního typu 

Dativní reflexiva expresivní vyjadřují vždy určitou míru exprese obsaženou 

v dativním formantu si, např. Šlape si to pěkně po cestě. (hasí si to, štráduje si to, vykračuje si 

aj.). Taková slovesa pohybu označují děj, který personický agens vykonává s chutí, se 

zájmem, s radostí. Formant si však můžeme připojit k dalším slovesům a docílit tak různých 

stylistických a sémantických odstínů, např. Ty si tu klidně ležíš a nic neděláš. V ruštině je 

taktéž možno vyjádřit podobný význam pomocí zvratného себе, např. Лежит он себе 

и ничего не делает.V tomto případě jde dle našeho názoru o zvratný formant bez syntaktické 

platnosti. 
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3.3.2.3.  Reflexiva tantum dativního typu 

Mezi reflexiva tantum dativního typu, tedy stále zvratná slovesa s dativním 

formantem si, řadíme dát si (oběd), odpočinout si, stěžovat si, umínit si aj. Jde o samostatné 

lexikální jednotky, tedy i formant se lexikalizoval a nabyl funkce slovotvorného morfému. 

Do této skupiny patří i skupina sloves, u kterých prefigace a reflexivizace jsou součástí 

perfektivizace, např. pobrečet si, pochutnat si, přivstat si, zaběhat si, zabruslit si aj. Nejčastěji 

je zastoupen prefix za-, který vnáší do prefigovaného slovesa sémantický odstín zájmovosti, 

kdy agens činnost vykonává s radostí, s chutí (zaběhat si, zajezdit si, zabruslit si, zalyžovat si 

aj.), proto bychom tuto skupinu mohli nahlížet i v rámci sloves s prospěchovým dativem. 

3.3.3. Reflexiva akuzativního typu       

Slovesa zvratná akuzativního typu jsou taková reflexiva, která se vyskytují spolu 

s formantem akuzativního typu se. Jedná se o velkou skupinu sloves, do níž patří reflexiva 

vlastní akuzativního typu, ta už jsme analyzovali výše spolu s reflexivy vlastními dativního 

typu. Dále do této skupiny náleží dekauzativa, tedy reflexiva, která existují i v nereflexivní 

podobě jako kauzativní slovesa, a také reflexiva tantum akuzativního typu, tedy stále zvratná 

slovesa s formantem se.  

3.3.3.1.  Reflexiva dekauzativní 

Reflexiva utvořená od nereflexivních kauzativ vyjadřují děj, který vede k vnější nebo 

vnitřní změně subjektu (změna polohy, změna kvantity či kvality subjektu aj.). Původní 

kauzativa jsou většinou tranzitivní, reflexivizací se však slovesa stávají intranzitivními. 

Reflexiva dekauzativní se vyskytují ve třech typech konstrukcí. V prvním typu, který budeme 

nazývat dekauzativní personický, morfém se absorbuje syntaktickou pozici objektu a 

aktantem a zároveň objektem děje se stává personický agens (např. hnout – hnout se, hýbat – 

hýbat se, zastavit – zastavit se atd.) Budeme-li dále zkoumat tuto skupinu podrobněji, 

zjistíme, že obsahují původní kauzativa, od kterých je možno utvořit jak reflexiva 

akuzativního typu (ukrýt – ukrýt se), tak i reflexiva dativního typu (ukrýt – ukrýt si), 

např. Ukryj to dobře! Ukryl se před vojáky na půdě. Do tašky si ukryl několik věcí. U reflexiv 

s dativním formantem se však nejedná o dekauzativní reflexiva, ta se totiž vyskytují pouze 

s formantem se. Jedná se o dativní reflexiva prospěchová a jejich tvoření od původních 

kauzativních sloves je paradigmatické, např. zastavit auto – zastavit se – zastavit si taxík, 

přemístit křeslo – přemístit se – přemístit si křeslo, přestěhovat věci – přestěhovat se – 

přestěhovat si věci. K tomuto typu dále řadíme např. přemístit – přemístit se, zabít – zabít se, 

zvednout – zvednout se aj. V ruštině těmito slovesy navíc můžeme v některých případech 
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vyjádřit sémantický odstín náhodného či zamýšleného děje. Užitím reflexiva popisujeme 

náhodný děj, užitím nezvratného slovesa se zvratným zájmenem себя zamýšlený děj, 

např. Он ударил себя в грудь. (Udeřil se do prsou.)  Он ударился о косяк. (Udeřil se o 

zárubeň.), ale takovou diferenciaci můžeme pozorovat jen u sloves typu удариться – 

ударить себя, убиться – убить себя, naopak u konstrukce se slovesem  двигаться není 

pro ruštinu přípustné užít nezvratné sloveso se zvratným zájmenem.  

Druhý typ budeme nazývat dekauzativní impersonický, protože jde o konstrukce 

velice podobné předešlým konstrukcím personickým, jen s tím rozdílem, že konstrukce 

impersonické označují děj způsobený externím konatelem a tento děj vede ke změně objektu 

(zlepšit – zlepšit se). Mluvčí v těchto konstrukcích klade důraz především na děj, nikoliv 

na původce děje (rozbít – rozbít se).  Někdy tyto konstrukce popisují v ruštině i v češtině děj, 

který působí na subjekt negativně, což vede ke ztrátě jedné z kvalit, např. Talíř se rozbil. 

Тарелка разбилась. Velice často také dekauzativní konstrukce impersonické popisují jevy 

v přírodě, např. Počasí se zlepšuje. Погода улучшается. Tento typ je velice blízký reflexivní 

formě slovesné. 

3.3.3.2.  Reflexiva tantum akuzativního typu 

Mezi reflexiva tantum akuzativního typu, tedy stále zvratná slovesa s akuzativním 

formantem se, patří např. radovat se (радоваться), bát se (бояться), stydět se 

(стесняться). U těchto sloves reflexivní sloveso české odpovídá reflexivu v ruštině. Další 

skupinou sloves je typ chovat se (вести себя), cítit se (чувствовать себя), kde v ruštině 

nacházíme vyjádření reflexivity složeným tvarem zájmena. Otázkou zůstává, do jaké míry jde 

o samostatné zájmeno a do jaké míry se v ruštině toto zvratné zájmeno lexikalizovalo. 

V češtině jde o samostatné lexikální jednotky, formant se se lexikalizoval a nabyl funkce 

slovotvorného morfému. Odlišnosti v češtině a v ruštině najdeme u ruských reflexiv, která 

jsou v češtině nezvratná, např. zabloudit (заблудиться), pečovat (заботиться), doufat 

(надеяться), souhlasit (согласиться). Naopak v češtině zvratnými reflexivy tantum, která 

jsou v ruštině nezvratná, jsou např. dívat se (смотреть), chvět se (дрожать), opozdit se 

(опоздать), zeptat se (спросить). Naopak slovesa začít (начаться), pokračovat 

(продолжаться), končit (кончиться), jsou v češtině nezvratná a v ruštině zvratná. 

Mezi reflexiva tantum taktéž patří skupina sloves, u kterých prefigace a reflexivizace 

jsou součástí perfektivizace, např. rozběhnout se, naobědvat se, navečeřet se, najíst se, napít 

se aj. Prefix na- vnáší do prefigovaného slovesa sémantický odstín úplnosti, završenosti 
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vykonaného děje (naobědvat se), popřípadě vysokou kvantitu děje (napracovat se). Prefix 

roz- označuje počáteční fázi děje se zvyšující se intenzitou (rozplakat se).  

 

 

3.3.4. Reciproka  

Označují děj, při kterém subjekt zahrnuje dvě a více osob, přičemž každá z těchto 

osob je zároveň agens i patiens takového děje, např. objímat se (обниматься), vidět se 

(видеться), líbat se (целоваться). Reciproční vztahy je možno v ruštině vyjádřit opisem 

(друг друга), stejně jako v češtině (jeden druhého, navzájem), popřípadě reflexivem 

s předložkovým instrumentálem, např. Líbají jeden druhého. (Они целуют друг друга.) Petr 

se líbá s Janou. (Петр целуется с Яной.). V některých případech dochází 

k nejednoznačnému výkladu konstrukcí s reciproky, proto se pro upřesnění významu užívají 

konstrukce s příslovci nebo předložkovými výrazy, např. Učitel a student spolu rozmlouvali 

na chodbě. U reciprok může docházet ke sporným momentům vzhledem k homonymním 

konstrukcím a přechodu do jiných skupin reflexiv, např. nakrmili se (nakrmili sami sebe – 

nakrmili se navzájem – nakrmili jeden druhého). 

3.3.5. Problematické momenty české reflexivity 

Při objednání nějaké služby nebo úsluhy se v češtině používá sloveso dát nebo 

nechat s reflexivním formantem se, si a infinitivem plnovýznamového slovesa. Akuzativního 

formantu čeština užívá v případě, kdy se jedná o činnost, která zasahuje celý subjekt nebo je 

tato služba vykonána na subjektu celistvě (nechat se ostříhat), naproti tomu dativní formant 

se užívá v případě, týká-li se služba pouze jednotlivé části subjektu a v tom případě je nutno 

vždy obsadit akuzativní pozici vhodným objektem (nechat si ostříhat ofinu). Tato reflexiva 

fungují stejně jako reflexiva vlastní dativního a akuzativního typu. Tyto konstrukce jsou 

v podstatě deagentní, logický agens je odsunut z důvodu akcentace vykonávané činnosti, 

protože tato činnost je aktivizována jako úsluha z popudu formálního personického subjektu. 

V ruštině žádná podobná konstrukce neexistuje a přiblížit tento význam rusky mluvícím 

studentům je velice obtížné, např. Dal jsem si ušít oblek. Я сшил себе костюм. Nechal jsem 

se ostříhat. Я подстригся. Nechal jsem si ostříhat ofinu. Я подстриг чолку. Je zřejmé, že 

konkrétní význam můžeme v ruštině určit až z kontextu výpovědi, naopak v češtině je role 

konatele i beneficienta explicitně vyjádřena, přičemž konatel je odsunut ze syntaktické pozice 
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subjektu na úkor beneficienta. Na podobném principu fungují také konstrukce Obouvá se 

u Blahnika. Obléká se u Kláry Nademlýnské.  

Další problematickou konstrukcí je hovorová konstrukce s modálním významem 

obsahující reflexiva dá se, nedá se (je možno, není možno/může se, nemůže se), např. Dá se 

tady sedět? Může se tady sedět? V ruštině existují komunikační ekvivalenty s modálními 

predikativy (возможно, можно), nebo osobní aktivní konstrukce např. Могу я здесь 

сидеть?   

 

Shrnutí teoretické části 

Analýzou kategorie reflexivity v češtině a v ruštině jsme dospěli k několika 

poznatkům. Prvním z nich je odlišný způsob vnímání kategorie reflexivity v obou jazycích a 

různý přístup k této kategorii. Ruská lingvistika se vždy snažila zkoumat kategorii reflexivity 

jako celek a obsáhnout především sémantické aspekty této rozmanité problematiky, existuje 

celá řada monolinguálních prací (Vinogradov, 1960; Janko-Trinickaja, 1989), ale i 

komparativních prací česko-ruských (Acarkina, 1962), popřípadě studií, zabývající se 

komparací ruštiny a jiných jazyků, především slovanských (Isačenko, 1960; Knjazev, 2005). 

Oproti tomu česká lingvistika se spíše nežli celistvému uchopení této kategorie věnovala vždy 

jen dílčím aspektům, například dativním reflexivním konstrukcím, reflexivnímu deagentivu 

(Štícha, 1973; 2011) a sporným momentům, např. impersonálnímu reflexivnímu deagentivu či 

homonymním reflexivním konstrukcím (Panevová 1986, 1999). Vzhledem k absenci 

celistvého uchopení kategorie reflexivity v češtině a cili teoretické části naší práce tak vznikla 

potřeba návrhu vlastní analýzy kategorie reflexivity v češtině, která byla pro názornost 

provedena na materiálu ruštiny.  

Pří návrhu vlastní analýzy jsme poukázali na to, že čeština v deagentních 

konstrukcích tíhne k vyjadřování děje jako procesu, z toho usuzujeme, že české deagentní 

konstrukce jsou dynamické ve srovnání s ruštinou a na vyjádření děje se více podílí slovesa. 

V ruštině jsou naopak častěji užívána substantivní deverbativa a modální predikativa.  
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II. Praktická část 

V prvním oddíle praktické části naší práce se zaměříme na to, jakým způsobem je 

kategorie reflexivity prezentována v učebnicích a příručkách češtiny pro cizince dostupných 

na českém trhu a nejčastěji používaných v kurzech češtiny pro cizince na bázi ruštiny v České 

republice. V dalším oddíle se budeme zabývat sestavením jazykové příručky pro kategorii 

reflexivity v češtině na materiálu ruského jazyka. 

4. NÁVRH VLASTNÍ KLASIFIKACE REFLEXIV V ČJ 

Vlastnímu návrhu jazykové příručky pro kategorii reflexivity bude předcházet 

analýza této kategorie v učebnicích pro cizince. Nejprve vymezíme kritéria výběru a následně 

se zaměříme na jednotlivé učebnice, v nichž se pokusíme analyzovat veškeré informace 

o kategorii reflexivity, zohledníme při tom, jakým způsobem je látka podána, míru 

srozumitelnosti, celistvost výkladu a také do jaké míry je tato problematika následně 

procvičována. 

4.1. Učebnice češtiny pro cizince a kritéria výběru 

Na českém trhu existuje celá řada učebnic češtiny pro cizince, které se od sebe liší 

hned v několika rovinách. Učebnice jsou koncipovány v první řadě na základě úrovně 

dosažených gramatických a lexikálních znalostí a verbálních kompetencí studenta. Dříve bylo 

běžné používat škálu začátečník – mírně pokročilý – středně pokročilý – pokročilý. 

V současné době by tyto kategorie odpovídaly v souladu s nově rozpracovaným jazykovým 

rámcem SERRJ (o tomto podrobněji viz následující kapitola) úrovním začátečník (A1) – 

mírně pokročilý (A2) – středně pokročilý (B1) – pokročilý (B2).  

Dalším kritériem pro výběr učebnice je zprostředkující jazyk a stáří učebnice. 

Nejoptimálnější varianta nastává v případě, že existují učebnice, jejichž zprostředkujícím 

jazykem je studentova mateřština. V případě ruskojazyčných studentů můžeme na českém 

trhu nalézt celou řadu učebnic na bázi ruštiny se zvláštním důrazem kladeným 

na problematické momenty při výuce češtiny a možné interference česko-ruské. Přičemž 
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neustále vznikají nové a nové učebnice, do nichž jsou zakomponovány nejnovější poznatky 

z oboru a letité zkušenosti lektorů s výukou. Největší počet učebnic češtiny pro cizince se 

objevil po roce 1989 a v současné době existuje přibližně na stovku učebnic, cvičebnic a 

jazykových příruček češtiny pro cizince. I pro nás bude tedy jedním z hlavních krítérií 

zprostředkující jazyk. Kategorii reflexivity českých sloves jsme analyzovali na materiálu 

ruského jazyka, proto zprostředkujícím jazykem v učebnicích a jazykových příručkách češtiny 

pro cizince bude ruština nebo čeština. Druhým, neméně důležitým kritériem, je stáří učebnic a 

jazykových příruček. Vzhledem k tomu, že starší učebnice jsou pro studenty velice obtížně 

dostupné, vybrali jsme učebnice vydané po roce 1990. Jedinou vyjímkou je učebnice 

A. Širokové z roku 1961, která je pro rusky mluvící studenty natolik známá, že ji nemůžeme 

opomenout. Co se týče jazykové úrovně, budeme se zabývat učebnicemi a příručkami 

pro stupně A1 – B2 dle SERRJ, což odpovídá přibližně úrovni začátečník až středně a více 

pokročilý. Kritéria výběru jsou tedy následující: 

a) zprostředkující jazyk (ruština + čeština); 

b) stáří (vydané po roce 1990); 

c) jazyková úroveň (A1 – B2 dle SERRJ); 

Na základě výše uvedených kritérií jsme vybrali celkem devět učebnic a jazykových 

příruček: 

1) Češskij jazyk (Širokova, 1961);  

2) Češskij jazyk dlja russkogovorjaščich (Mrověcová, 2009);  

3) Čeština expres (Holá et Bořilová, 3.vyd., 2011);  

4) Chcete mluvit česky? (Remediosová et Čechová, 3.vyd., 2007);  

5) Česky krok za krokem (Holá et Bořilová, 2009); 

6) Čeština pro cizince (Kestřábková et Šnaidaufová et Kopicová, 2010);  

7) Český jazyk - 2000 (Aizpurvit, 2000);  

8) Sorok kovarnych voprosov češskoj grammatiki (Brčáková, 2002);  

9) Česká slovesa (Parolková, 2001) 

Prvním aspektem, který při analýze budeme zohledňovat, je způsob prezentace 

kategorie reflexivity. Budeme se zajímat o to, je-li kategorie reflexivity prezentována 

postupně, či souborně, tedy je-li látka vyložena v jednom oddíle celistvě, nebo je rozvrstevena 

do několika oddílů. Dále se zaměříme na to, jakým způsobem autor výklad o kategorii 
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reflexivity pojal, obsahuje-li jeho výklad vysvětlení významu kategorie reflexivity s ohledem 

na problematické momenty v češtině a existenci dativního formantu si. Budeme si všímat 

toho, je-li v učebním materiálu dostatečně odlišen reflexivní deagentiv a reflexivní pasivum 

od reflexivního slovesa. Pokud existuje klasifikace reflexiv, do jaké míry koresponduje se 

závěry učiněnými v teoretické části práce na základě odborné literatury. Budeme zjišťovat i 

to, jaká slovesa jsou použita jako příklady a jak vypadá komentář autora v učebním materiálu. 

U všech analyzovaných aspektů budeme samozřejmě zohledňovat i celkovou srozumitelnost 

jednotlivých částí. Pro shrnutí, při analýze kategorie reflexivity v učebnicích a příručkách 

češtiny pro cizince jsme se zaměřili na následující aspekty: 

a) Kde je v učebních materiálech zařazen výklad reflexivity?  

(postupná prezentace x souborná prezentace) 

b) Jakým způsobem pojal autor výklad kategorie reflexivity? 

(vysvětlení významu kategorie reflexivity, komparace ruštiny a češtiny a 

zdůraznění problematických aspektů, zohlednění existence formantů se a si) 

c) Jakým způsobem jsou klasifikována zvratná slovesa? 

(absence klasifikace x existence klasifikace; srozumitelnost klasifikace) 

d) Jakým způsobem je podán reflexivní deagentiv? 

(absence výkladu x existence výkladu; srozumitelnost výkladu) 

e) Jaká slovesa jsou uvedena jako příklady/vzory při výkladu? 

(jednoduchost a praktičnost, srozumitelnost příkladů) 

f) Jak vypadají komentáře autora/poznámky ke kategorii reflexivity? 

(dostatečný komentář ke všem problematickým momentům v česko-ruském 

kontextu) 

 

4.1.1. Чешский язык  

Autorkou této učebnice je A. G. Širokova (1961) a spíše než o učebnici se jedná o 

jazykovou příručku či mluvnici češtiny pro ruskojazyčné studenty. Kategorií reflexivity se 

zabývá jen zcela okrajově, a to v rámci kapitoly o osobních zájmenech a o pasivu. V kapitole 

o osobních zájmenech je akcentováno především diachronní hledisko, tedy vývoj enklitik ve 

staré češtině a vznik dnešní podoby, synchronní hledisko a klasifikace reflexiv chybí. 

(s. 174-179).  V rámci kapitoly o pasivu (s. 244-245) si autorka všímá rozdílů mezi zvratným 

a opisným pasivem a upozorňuje, že konstrukce se zvratným pasivem vykazují vyšší míru 

dynamičnosti a častěji se tvoří od sloves nedokonavých. Hlubší analýzu pasiva a pasivních 
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konstrukcí však v této publikace nenajdeme. Autorka tedy podává jen velmi omezené 

vysvětlení reflexivity, protože se zabývá pouze reflexivním pasivem a vývojem enklitik. 

Výklad je podán v rámci jednoho oddílu, vzhledem k tomu, že se jedná spíše o jazykovou 

příručku, chybí větší počet příkladů a cvičení k osvojení látky. 

 

4.1.2. Чешский язык для русскоговорящих  

Učebnice vytvořená Ljubou Mrověcovou (2009) je koncipována pro úplné 

začátečníky, které připravuje na úroveň přibližně A1 – A2. Slovní zásoba obsahuje ruský 

překlad a gramatika je vysvětlována převážně v ruštině.  

V úvodních lekcích se vyskytují fráze, např. Jak se to řekne česky? Tyto fráze 

neobsahují žádný komentář autorky, stejně tak neobsahuje žádný komentář gramatický oddíl 

zabývající se konjugací v přítomném a minulém čase prvního reflexiva, a sice slovesa 

jmenovat se (s. 34). Reflexivitou se samostatně zabývá 10. lekce, v níž se hovoří o zvratných 

slovesech a trpném rodě. „Trpný rod se v ruštině i v češtině tvoří stejným způsobem, za prvé 

zvratným slovesem, za druhé opisným trpným tvarem“ (s. 211). Toto tvrzení zásadně odporuje 

tomu, co bylo doloženo výše v teoretické části, tedy že v případě pasiva a reflexivního 

deagentivu se jedná nikoliv o reflexivní sloveso, nýbrž o reflexivní formu slovesnou, což je 

základním distingtivním rysem při odlišení reflexivního deagentivu, reflexivního pasiva a 

reflexivního slovesa. Další gramatický oddíl 10. lekce je věnován klasifikaci reflexivních 

sloves v češtině (s. 212): 

Zvratná slovesa se, si se píší v češtině zvlášť a užívají se v těchto případech: 

pomohli si, vysvětlili si to, psát si  pro vyjádření vzájemnosti 

otevřel si okno, koupil si auto  subjekt koná děj ve svůj prospěch 

      (odpovídá ruskému друг друга/другу) 

zpíval si, dobře si bydlí   zaujetí činností 

všímat si, potkat se, dostat se, ptát se u sloves, které mají pouze zvratnou formu 

Tento přehled je velice dobrý, bohužel ale neobsahuje vysvětlení, proč se 

v některých případech vyskytuje formant se a v některých případech formant si a kdy k tomu 

dochází. Zároveň bychom rádi upozornili na to, že sloveso potkat se není reflexivum tantum, 
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nýbrž reciproční reflexivum. Učebnice obsahuje i několik cvičení (s. 214, 284). Na konci 

učebnice se nachází gramatický přehled, v němž se autorka věnuje i zvratným slovesům, ale 

uvádí jen shodnou a neshodnou reflexivitu v češtině a v ruštině (s. 265). Celkově autorka 

podává dobré vysvětlení reflexivní formy slovesa i reflexivního slovesa, odhlédneme-li 

od výše zmíněného nedostatku. Zvláště bychom chtěli ocenit komentář autorky ke klasifikaci 

reflexivních sloves. Chybí sice některé skupiny (např. dekauzativní reflexiva), avšak na této 

úrovni je dle našeho názoru taková klasifikace dostačující a z nám dostupných učebních 

materiálů jediná, další takové návrhy vlastní klasifikace jsme v ostatních učebnicích nenalezli. 

Bohužel učební materiál neobsahuje komentář k existenci dativního a akuzativního formantu. 

Výklad je celistvý, přehledný, vyložený souborně a doplněný množstvím cvičení.  

4.1.3. Chcete mluvit česky?  

Učebnice Chcete mluvit česky? (Remediosová et Čechová, 3. vyd., 2007) si klade za 

cíl připravit studenty bez jakýchkoliv znalostí českého jazyka postupně na úroveň A1, a poté 

přibližně na úroveň A2. Vzhledem k orietaci na rusky mluvícího studenta učebnice obsahuje 

překlad slovní zásoby, důležitých frází do ruštiny a výklad gramatiky v ruštině. Již v úvodní 

nulté kapitoly seznamuje tato učebnice studenty se základními frázemi obsahujícími reflexiva 

(s. 15): 

Jak se máte? – Děkuju, dobře.  
Jak se jmenujete?  
Jmenuju se Petr. 
Manželka se jmenuje Alena 
Dcera se jemnuje Jana. 
Syn se jmenuje Tomáš.  

Příklady úvodních frází jsou voleny velice dobře, protože je v nich jasně vidět, jaký 

slovosled vyžaduje reflexivum. Další reflexivní sloveso se objevuje ve druhé lekci, a to právě 

sloveso dívat se (s. 40), které má  odlišnou reflexivitu v češtině a v ruštině. Nepředchází však 

žádné obecnější uvedení do problematiky kategorie reflexivity a upozornění právě na takové 

problematické momenty, kterými odlišnost reflexivity u jednotlivých sloves v obou jazycích 

bezpochyby je. V rámci druhé lekce je upozorněno pouze na místo se/si ve větě s reflexivem 

(s. 45): 

 2 místo ve větě 
 Mám se dobře. 
 Jak se máš? 
 Tomáš se má dobře.  
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Třetí lekce obsahuje významové rozdíly na materiálu vlastních zvratných sloves mýt 

se – mýt si – mýt někoho, oblékat se – oblékat si – oblékat někoho  (s. 66): 

 Zvratné částice SE, SI znamenají orientaci činnosti na člověka: myju se, … 
  
 Matka myje syna – myju se – myju si obličej 
 Matka obléká dceru – oblékám se – oblékám si sukni 

Toto jasné a stručné rozvrstvení užití vlastních zvratných sloves je demonstrováno 

na názorných ilustracích. Autorky označují zvratné se, si termínem částice, což je, jak jsme 

dokázali v teoretické části, značně zavádějící. Také by bylo dobré zmínit, že výše uvedené 

pravidlo se týká jen reflexiv vlastních a uvést další příklady vlastních zvratných sloves. Druhá 

lekce už obsahuje v úvodní slovní zásobě reflexiva prohlížet si a ptát se, bylo by tedy dobré 

vymezit alespoň základní skupiny reflexiv a celou problematiku uvést do širších souvislostí, 

neomezit se pouze jedinou skupinou vlastních zvratných sloves. Chybí taktéž cvičení, které 

by celou gramatickou část doplnilo a umožnilo studentovi procvičit a lépe si zafixovat novou 

látku. V úvodní slovní zásobě ke čtvrté lekci jsou uvedena další reflexiva: hodit se, podívat se, 

učit se, vrátit se, vybírat si (s. 80). Chybí však poznámka s další informací o těchto slovesech 

a jejich užití. V gramatickém oddíle čtvrté lekce, který pojednává o modálních slovesech 

v přítomném čase, jsou reflexiva hojně užívána v příkladech s modálními slovesy, chybí však 

opět zmínka o slovosledu věty s reflexivem a modálním slovesem, i přes to, že v příkladech 

jsou obsaženy konstrukce s reflexivem, např. Musím si koupit jízdenku. Musím se hodně učit. 

(s. 87). V gramatickém oddíle zabývajícím se  budoucím časem (s. 138-139), taktéž chybí 

upozornění na slovosled vět s reflexivem v budoucím čase a slovosled vět s reflexivem a 

modálním slovesem v budoucím čase, jediná zmínka se nachází ve cvičení pod gramatickým 

oddílem, a sice že „se, si se nachází na 2. místě“ (s. 140). Autorky tedy procvičují konstrukce 

s reflexivy, o nichž v gramatické části nebyla ani zmínka, což je pro studenty značně matoucí. 

Stejně tak gramatický oddíl zabývající se spojkami když, jestliže, jestli neobsahuje poznámku 

ke slovosledu konstrukcí s reflexivem v hlavní a vedlejší větě, autorky s reflexivními 

konstrukcemi nepracují ani v příkladech, nicméně se reflexiva objevují ve cvičení, jež 

následuje, např. Budu ráda, když se dostanu do kina. (s. 143). Gramatický oddíl zabývající se 

minulým časem (s. 162-165) hovoří o spojení reflexivního formantu a pomocného slovesa ve 

2. os. sg. (s. 163): 

KOUPIT SI   koupil jsem si   koupili jsme si 

   koupil sis (jsi+si=sis)  koupili jste si 

   koupil si   koupili si 



57 

 

 

VRÁTIT SE  vrátil jsem se   vrátili jsme se 

   vrátil ses (jsi+se=ses)  vrátili jste se 

   vrátil se   vrátili se 

V rámci gramatického oddílu o minulém čase se autorky věnují podrobněji 

slovosledu enklitik a pomocného slovesa v české větě (s. 164): 

 

 

MÍSTO VE V ĚTĚ jsem, si (se), to a částic 

Na druhém místě    Na druhém místě 

Koupil jsem to včera.      1.    2. 3. 

Včera jsem to koupil.   Koupil jsem si to včera. 

To jsem koupil včera.   Včera  jsem si to koupil. 

- všechna nepřízvučná slova se nacházejí na druhém místě ve větě 
- nejprve stojí pomocné sloveso (jsem, si..), potom zvratná částice se nebo si, 

potom tvary zájmen to, ho, ji... 
- zájmeno ve třetím pádě stojí před zájmenem ve čtvrtém pádě 

Autorky tímto dobře demonstrují postavení enklitik v české větě, ale dopouštějí se 

při tom chyb, když tvrdí, že formant si je pomocné sloveso. Stejně tak by bylo dobré místo 

formulace „nacházejí se na druhém místě ve větě“ užívat přesnější formulace „na druhé 

logické pozici“ a znázornit to přehledně na příkladech. Stejným způsobem jako 

v gramatickém oddíle věnovaném minulému času vysvětlují slovosled ve větách s reflexivem 

v kondicionálu (s. 213), v konstrukcích se spojkou aby (s. 307-308) a ve větách 

podmínkových se spojkou kdyby (s. 344-345). V gramatickém oddíle věnovaném imperativu 

(s. 259-262) jsou reflexiva uvedena v příkladech a postavení reflexivního formantu 

v nejfrekventovanějších frázích je tučně zvýrazněno, např. Nedělej si starosti. Vrať se brzo! 

(s. 260). Při negaci u imperativu je upozorněno na změnu vidu, bylo by vhodné však také 

zakomponovat do tohoto oddílu problematická slovesa, která změnou vidu mění svoji 

zvratnost, např. Najez se! Nejez už! aj. 

Výklad reflexivity je v této učebnici prezentován postupně, zevrubnější popis byl 

podán pouze pro skupinu reflexiv vlastních, ostatní skupiny byly zmíněny jen v rámci nové 

slovní zásoby bez bližší klasifikace. Stejně tak nebyl podán dostatečný výklad ke vzniku a 

fungování dativního a akuzativního reflexivního formantu. Autorky se nazabývaly ani rozdíly 



58 

 

v reflexivitě rusko-české, i přes to že je učebnice koncipována pro rusky mluvící studenty. 

Příklady uvedené ke gramatickým oddílům jsou postačující, avšak někdy zcela 

nekorespondují s informacemi uvedenými v gramatické části. Kromě komentáře 

ke slovosledu enklitik, slovosledu konstrukcí v préteritu, futuru a kondicionálu a klasifikaci 

reflexiv vlastních učebnice neobsahuje žádné další komentáře ke kategorii reflexivity 

v češtině. Reflexivním formám slovesným ani reflexivnímu pasivu se autorky vůbec nevěnují. 

 

4.1.4. Čeština expres 

Dvojdílná učebnice z nakladatelství Akropolis Czech Expres (3. vyd., 2011) Lídy 

Holé a Pavly Bořilové připravuje studenty českého jazyka na úroveň A1. Učebnici doplňuje 

příloha, kterou je možno spolu s knihou zakoupit ve třech jazykových mutacích, anglické, 

ruské a německé. My jsme pro naše potřeby zanalyzovali ruskou variantu. 

Učebnice se zaměřuje především na vytvoření a rozvoj jazykové kompetence 

studentů, důraz klade na konverzaci a základní aspekty české gramatiky na úrovni A1 

podle SERRJ. Jednotlivá témata každé lekce, jak lexikální, tak i gramatická, jsou důkladně 

procvičována pomocí řady cvičení v pracovním sešitě v závěru knihy. Každý díl má 

samostatnou přílohu, která obsahuje vysvětlení gramatiky v cizím jazyce (viz varianty výše 

zmíněné), slovní zásobu ke každému tématu, přepis poslechových cvičení nahraných 

na přiložených discích a klíč ke cvičením.  

Ve slovní zásobě k první lekci je uvedeno české se a jeho možný překlad do ruštiny 

jako předložky с, nebo postfixu –ся, již na začátku studia tedy může student získat informaci 

o základních funkcích tohoto formantu. Druhá lekce obsahuje slovesa podívat se a těšit se. 

Ve třetí lekci se již autorky zabývají problematikou českých zvratných sloves na příkladu 

reflexiva dát si a uvádějí stručné uvedení do problematiky: „N ěkterá česká slovesa jsou 

zvratná, to znamená, že jsou provázena zvratnou částicí se nebo si. Na rozdíl od ruštiny se 

zvratné částice se a si píší odděleně od slovesa. Zvratná částice nemůže stát na začátku věty, 

stojí na druhém logickém místě ve větě. Srovnejte: Co si dáte? Dám si džus“ (Holá, Bořilová 

A1/1p 2011, s. 23). Ve čtvrté lekci najdeme na příkladu slovesa jmenovat se přehlednou 

tabulku slovosledu s formantem se/si: „Sloveso jmenovat se je zvratné. To znamená, že je 

vždycky doprovázeno zvratnou částicí se, např. jmenuju se, jmenuješ se, jmenuje se“ (s. 26). 

Jak  se jmenuješ?  
Jmenuju se Ema.  
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Můj přítel se jmenuje John. 

Následující, pátá lekce, se zabývá modálními slovesy, ale bohužel opomíjí slovosled 

vět s modálním slovesem a reflexivem. Tato lekce přináší nová reflexiva hodit se, sejít se, 

dívat se. Šestá lekce obsahuje oddíl s názvem Druhé logické místo pojednávající o slovosledu 

enklitik v české větě a taktéž slovosled po spojkách a, ale, vše je znázorněno v následující 

tabulce (s. 37): 

 

 

Druhá logická pozice 
Začátek 
věty... 

Pomocné 
sloveso 
minulého času 

Zvratné 
částice  
se, si. 

Krátké formy 
osobních 
zájmen v 
dativu 

Krátké formy 
osobních zájmen 
v akuzativu a 
zájmeno to 

...konec věty. 

Díval  jsem se   na televizi. 
Bál  jsem se mu to dát. 

Tabulka obsahuje ještě krátký komentář autorek: „M ůžete se zeptat, co se stane, když 

krátká nepřízvučná slova dáme na jiné místo ve větě? Upřímně, nic. Taková věta se bude zdát 

Čechům neadekvátní, ale význam se nezmění. Problémy by mohly vzniknout jen v případě, že 

byste vůbec neznali toto pravidlo. V takovém případě byste nebyli schopni dobře porozumět 

českému písemnému a ústnímu projevu“ (s. 37). V dalších lekcích se objevuje stručný úvod 

ke kondicionálu v češtině, ten bohužel neobsahuje upozornění na slovosled v podmiňovacích 

větách s reflexivem (Holá, Bořilová A1/2p 2011, s. 7), naopak u imperativních konstrukcí je 

upozorněno, že se, si stojí na druhé logické pozici (s. 28). Autorky taktéž upozorňují na 

objektové konstrukce s dativem a na příkladech ukazují, jak takové konstrukce vypadají, 

obsahují-li reflexivum, např. Líbí se mi modrá barva. Hodí se mi to. (s. 21).  

Výklad reflexivity je v této učebnici prezentován postupně, přičemž první zmínka 

o základní funkci reflexivního formantu se objevuje již v první lekci. Autorky zdůrazňují 

problematické aspekty české reflexivity a akcentují především postavení enklitik v české větě. 

Zdůvodněním existence dativního a reflexivního formantu se nezabývají, stejně jako se 

nezabývají klasifikací reflexiv. Komentáře autorek jsou velice přehledné, kvalitně zpracované 

a dobře doplňují výklad o probíraných gramatických jevech. Reflexivní formě slovesné ani 

reflexivnímu deagentivu se nevěnují, což je na úrovni A1 pochopitelné.  

4.1.5. Česky krok za krokem  
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Učebice Česky krok za krokem 2 (1. vyd., 2009) z nakladatelství Akropolis, jejímiž 

autorkami jsou Lída Holá a Pavla Bořilová, navazuje na učebnice Czech Express (3. vyd., 

2011) a její náplň odpovídá přípravě studenta na úroveň B1 dle SERRJ. V současné době jde 

o jednu z nejnovějších a dle našeho názoru nejpropracovanějších učebnic češtiny pro cizince 

pro danou úroveň na českém trhu. Kategorií reflexivity se tato učebnice zabývá hned 

v několika oddílech. V úvodu první lekce nalezneme cvičení (s. 11), které vede studenta 

k zamyšlení nad jednotlivými rozdíly mezi zvratnými slovesy a reflexivními formami 

slovesnými, podívejme se níže: 

 

Zopakujte si reflexivní slovesa. Porovnejte a diskutujte o rozdílech. 

stěhovat stůl do obýváku – stěhovat se do nového bytu – stěhovat si křeslo do pokoje 
pronajmout byt – pronajmout si byt 
dostat dárek – dostat se do centra 
změnit zaměstnání – změnit se – změnit si telefonní číslo 
učit děti i dospělé – učit se na zkoušku 
hrát tenis – hrát si s dětmi 

Bohužel toto cvičení neobsahuje žádný komentář, který by byl dle našeho názoru 

velice přínosný a pomohl se studentovi zorientovat v různých typech reflexiv. Za cvičením je 

sice odkaz na stránku v učebnici, která se zabývá reflexivními slovesy, skloňováním 

zvratného zájmena a reflexivním pasivem, avšak ani tam nejsou vysvětleny rozdíly mezi 

reflexivy použitými ve výše uvedeném cvičení.  

V gramatickém oddíle, který je cele věnován reflexivitě (s. 190) jsou do jednoho 

oddílu shrnuty tři dílčí problematiky. Jedná se o problematiku reflexivního slovesa, 

skloňování reflexivního zájmena a reflexivní pasivum. Podívejme se na tabulku níže, jež by 

měla shrnovat problematiku zvratných sloves pro úroveň B1 (s. 190): 

 
Sloveso + reflexivní (zvratné) se a si 

1. Neoddělitelné se a si. Například jmenovat se, stěžovat si.. 
2. Oddělitelné se a si. Porovnejte význam na příkladech: 

a) Máme se s bratrem rádi (= máme rádi jeden druhého). Povídáme si (jeden 
s druhým, oba) celý večer. 

b) Oblékám se (koho?). Oblékám si (komu?) svetr. 
Formy se a si, které jsou velmi frekventované, jsou vlastně akuzativ a dativ zvratného 
zájmena, které nemá nominativ. Celá deklinace vypadá takto: 
 
 1. N 2. G 3.  D 4.  A 5.  V 6.  L 7. I 
krátké formy  

--- 
 

sebe 
si se  

--- 
 

sobě 
 

sebou formy po sobě sebe 
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prepozici 
 
 

Následují dvě cvičení (s. 190), v nichž je úkolem studentů doplnit se, nebo si a 

doplnit zvratné zájmeno sebe ve správné formě příslušného pádu. Podle našeho názoru není 

příliš šťastné směšovat tuto problematiku. Je to poněkud zavádějící a pro studenty značně 

matoucí. Domníváme se, že by bylo lepší nechat tato témata v rámci jednoho gramatického 

oddílu, avšak oddělit je od sebe graficky a odpovídající cvičení uvést vždy pod příslušným 

tématem. V tabulce výše jsou popsána reflexiva tantum, vlastní zvratná slovesa a reciproka. 

Chybí však zmínka o jiných skupinách reflexiv, které se ve cvičení vyskytují (např. zalyžovat 

si, koupit si aj.). V tomtéž gramatickém oddíle následuje za výkladem reflexivních sloves a 

reflexivního zájmena téma reflexivní pasivum, viz následující tabulka (s. 190): 

 
Reflexivní pasivum (zvratný trpný rod) 
 
Reflexivní pasivum tvoříme pomocí slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. + se. 
Porovnejte další, jednodušší příklady: Dům se opravuje. Domy se opravují. Kniha se čte. 
Knihy se čtou. Auto se vyrábí v továrně. Auta se vyrábějí v továrně.  
Pozor: Subjekt někdy není vyjádřen (tyto věty pak často nevyjadřují opravdové pasivum). 
Například: Klement Gottwald, kterému se říkalo „český Stalin“. (= kterému lidé říkali...) 
 

Za výkladem gramatiky následuje cvičení na tvoření reflexivního pasiva od infinitivu 

slovesa, dále cvičení na doplňování reflexivního pasiva do vět a cvičení na tranformaci vět 

s pasivem do aktiva doplněním vhodného subjektu (lidé, každý, všichni, nikdo, my, vy). Dále 

je látka procvičována v textu, který obsahuje jednak konstrukce s reflexivním pasivem a 

jednak konstrukce s reflexivním slovesem, úkolem studentů je najít takové konstrukce a určit 

význam těchto konstrukcí. Velice dobrou pomůckou pro studenty jsou přiložené materiály, 

samostatná příloha obsahující klíč ke cvičením, textovou přílohu s přepisem textů, výběrový 

slovníček a v neposlední řadě také výklad, užití a tabulku pádů spolu s přehledem sloves, 

která je třeba s jednotlivými pády užívat.  

Kategorie reflexivity je v této učebnici prezentována souborně. Autorky v rámci jedné 

kapitoly poskytly výklad nejen k reflexivním slovesům, reflexivním zájmenům, nýbrž i k 

reflexivnímu pasivu. Reflexivní slovesa jsou klasifikována srozumitelně, bohužel přehled 

reflexivních sloves není kompletní, zohledněna jsou jen reflexiva vlastní a reciproka. I přes to 

nalezneme v následujícím cvičení reflexiva prospěchová, dekauzativa aj. Oddíl zabývající se 
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reflexivní formou slovesnou je velice přehledný, obsahuje zmínku o reflexivním deagentivu, 

kterou by možná bylo vhodné doplnit o další informace. Cvičení obsažená pod gramatickými 

oddíly dostatečně procvičují probíranou látku, obsahují však i konstrukce, o kterých nebylo 

pojednáno v gramatických oddílech, tudíž nedávají možnost studentovi vytvořit si celistvou 

představu o kategorii reflexivity a samostatně bez pomoci lektora vypracovat všechny úkoly. 

4.1.6. Čeština pro cizince  

Učebnice Ćeština pro cizince (2010) si klade za cíl připravit studenta na úroveň B1 

v českém jazyce dle SERRJ. Velkou předností této učebnice je různý stupeň obtížnosti 

jazykového materiálu (jedná se přibližně o materiály pro úrovně A2 – B2), což umožňuje 

pracovat se studenty na různých úrovních a adekvátním způsobem tak rozvíjet jejich jazykové 

kompetence a rozšiřovat slovní zásobu.  

První a druhá kapitola se věnuje výhradně slovesům. V první kapitole se autorky 

zabývají videm slovesa a budoucím časem u sloves. V rámci gramatiky o budoucím čase je 

upozorněno na slovosled věty v budoucím čase s reflexivem (Kestřánková et Šnaidaufová et 

Kopicová, 2010, s. 21). Oddíl minulý čas sloves (s. 47-48) obsahuje pododdíl minulý čas 

reflexivních sloves, který zahrnuje časování reflexiv v minulém čase, slovosled vět v minulém 

čase s reflexivem a taktéž vznik ses/sis ve 2. osobě sg. Stejně tak oddíl zabývající se 

kondicionálem klade velký důraz na užití reflexiv v kondicionálu a slovosled vět 

v kondicionálu s reflexivem, taktéž podmínkových vět s kdyby a zvratným slovesem a 

důvodových vět s aby a zvratným slovesem (s. 51-52). Cvičení pod gramatickým oddílem 

poskytují dobrou příležitost si novou látku dostatečně procvičit a náležitě osvojit. Třetí lekce 

se mimo jiné zabývá imperativem a tento oddíl obsahuje i tvoření imperativu od zvratného 

slovesa, např. Pospěš si! (s. 85). Stejně tak je v tomto oddíle upozorněno na vidovou změnu 

při negaci, avšak jen u nezvratných sloves, např. Jdi! Nechoď! Pro úplnost by bylo vhodné 

zmínit největší obtíže u kategorie reflexivity při změně vidu, např. Pospěš si! Nepospíchej!; 

Naobědvej se! Neobědvej! V sedmé kapitole, zabývající se adverbii a adjektivy, je 

demonstrován slovosled ve větách s tázacím zájmenem, např. Jak se máš? Jakou bundu si 

mám vzít? (s. 223). Osmá kapitola se zabývá mimo jiné vtažným zájmenem který, tady však 

chybí v příkladech použití reflexivního slovesa, i přestože v následujících cvičení se 

s reflexivy pracuje, např. Dům, ve kterém jsem se narodil, už dávno nestojí. Koupil jsem si 

modré sako, ke kterému se hodily modré kalhoty. (s. 265). V takovém případě je nutné zmínit 

slovosled ve vedlejší větě takového souvětí. Desátá kapitola se zabývá reflexivním pasivem, 

které je velice detailně popsáno. Reflexivní pasivum je demonstrováno na řadě příkladů, 
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zohledněn je minulý, přítomný i budoucí čas, taktéž singulár a plurál (s. 323). Poznámka 

obsahuje, jaký slovosled je nutné dodržovat a nemožnost vytvořit reflexivní pasivum od 

reflexiv tantum. Celou látku je možno si osvojit díky řadě cvičení (s. 324-326). 

Za gramatickým oddílem o reflexivním pasivu následuje rovněž oddíl o složeném pasivu. 

V oddílu, který se věnuje spojkám a spojovacím výrazům (s. 332), je na příkladech 

zohledněna pozice se/si u podmínkových, časových a přípustkových vět, např. Jestli chceš jet 

se mnou, tak si pospěš. (s. 333).  Bylo by vhodné uvést příklad reflexiva se spojkami a, avšak, 

nebo, na kterém by bylo dobře vidět odlišnosti slovosledu po této spojce. 

Pozitivem učebnice je jasnost a stručnost vykládané gramatiky. Kategorii reflexivity 

prezentuje postupně v rámci jednotlivých kapitol (minulý čas, budoucí čas, kondicionál aj.), 

velice přesně formuluje pravidla pro slovosled vět s reflexivem, a také pravidla pro tvoření a 

použití zvratného pasiva. Na druhou stranu v  učebnici není ani zmínka o sémantických 

aspektech zvratných sloves v češtině. Reflexivní pasivum je zpracováno velice přehledně a 

detailně, doplněno je řadou cvičení. Reflexivní deagentiv autorky nezmiňují. 

4.1.7. Sorok kovarnych voprosov po češskoj gramatike 

Tato publikace (2002) se zabývá vybranými aspekty české gramatiky, které působí 

cizincům při studiu čestiny největší problémy. Jedna z kapitol se věnuje i problematice 

zvratného slovesa (Brčáková 2002, s. 36-38). V úvodu je nastíněna dativní a akuzativní 

povaha formantů se, si, dále autorka pokračuje upozorněním na shodnou a odlišnou 

reflexivitu v češtině a v ruštině: „Většina ruských sloves je i v ruštině reflexivní (např. líbit se 

–  нравиться, smát se – смеяться), u některých sloves se však reflexivnost v obou jazycích 

nekryje, např. a) ptát se – спрашивать , dívat se – смотреть, stát se – стать , uzdravit se 

– выздороветь, procházet se – гулять, všimnout si – заметить, myslet si – думать, 

prohlédnout si – осмотреть, brát si – брать, učit se – учить , hrát si – играть, 

vzpomenout si – вспомнить; b) doufat – надеяться, zůstat – остаться, trvat – 

продолжаться, bojovat – бороться, pečovat o koho – заботится, začínat – начинаться, 

končit – кончиться“  (s. 36). Autorka se zabývá také vznikem formantů ses, sis a postavením 

zvratných formantů v rámci české věty: „Pozice se/si je v české větě vzhledem ke slovesu 

pohyblivá: se/si je nepřízvučné, a proto nikdy nestojí na začátku věty, ale projevuje výraznou 

tendenci stát ve větě na druhém místě, resp. za prvním fonetickým slovem. Platí základní 

pravidla: 1)Stojí-li slovesný tvar reflexiva na počátku věty, je se/si v postpozici, např. Zeptejte 

se policisty. Prohlédneme si Malou Stranu. Líbil se mi Karlův most. Obdobné pravidlo platí i 

pro složené tvary reflexiv, tj. minulý čas a kondicionál, např. Koupili jsme si nové auto. 



64 

 

Koupili bychom si nové auto. Ve složeném futuru stojí se/si mezi pomocným slovesem být a 

významovým slovesem, např. Budeme si kupovat nové auto. Nebudu se bát.; 2) Stojí-li 

na počátku věty jiný větný člen než predikát, je se/si před významovým slovesem, např. Koho 

se zeptáte? Zítra si prohlédneme Malou Stranu. Jaké auto jste si koupili? Proč byste se bála? 

Raději se zeptej matky.“ (s. 36-37). Při klasifikaci reflexiv autorka zmiňuje pouze reflexiva 

tantum a prospěchová reflexiva: „Jistě jste si všimli, že v češtině jsou dosti časté dvojice 

sloves nereflexivum – reflexivum se SI. Reflexiva se SI mají význam pro sebe, sobě, sobě pro 

radost.“  (s. 37). 

V této publikaci se autorka zabývá jen velice úzkým výřezem z kategorie reflexivity, 

a sice reflexivním slovesem. Reflexivní forma slovesná ani reflexivní deagentiv není obsahem 

příručky. Při klasifikaci reflexiv je velký důraz kladen na prospěchová reflexiva a reflexiva 

tantum, další skupiny autorka neuvádí. Detailně se také zabývá slovosledem vět s reflexivy a 

upozorňuje na shodnou a neshodnou reflexivitu v češtině a v ruštině. Avšak ani v této 

publikaci jsme nenalezli systematizovaný materiál popisující zvratná slovesa jako celek, 

s přihlédnutím k syntaktickým a sémantickým zvláštnostem této skupiny.  

4.1.8. Český jazyk – 2000  

Jak sama autorka v úvodu předesílá, tato kniha není ani tak učebnicí, jako spíš 

„komentovanou gramatikou nebo příručkou“ (Aizpurvit 2000, s. 7). Kategorii reflexivity je 

zde věnovaná samostatná kapitola s názvem Zvratná slovesa (s. 58). V úvodu autorka stručně 

pojednává o zvratných formantech se a si (o kterých hovoří jako o částicích) a jejich místě ve 

větě. Bohužel se omezuje na to, že mohou stát před slovesem. „V češtině existují takzvaná 

zvratná slovesa s částicemi se a si (v ruštině -ся), které jsou odděleny od slovesa a ve větě 

mohou stát před slovesem“ (s. 58).  Dále autorka rozděluje zvratná slovesa na dvě skupiny 

v závislosti na užití formantu se nebo si. „Se užijeme při ději orientovaném na sebe (Ráno se 

myju) x si užijeme při ději orientovaném na objekt (myju si ruce)“ (s. 58). Dále u sloves ptát 

se, stěhovat se, dívat se upozorňuje na rozdílnou zvratnost v češtině a v ruštině, tedy na to, že 

v češtině se jedná o zvratná slovesa, naopak v ruštině o slovesa nezvratná. V následujícím 

cvičení pracuje s dalšími zvratnými slovesy s formantem si (čistit si, všímat si, koupit si). 

Tady ovšem ze sémantického hlediska nejde o děj orientovaný na objekt jako v případě 

slovesa mýt se, bylo by tedy vhodné předložit studentům klasifikaci reflexiv, na základě které 

by pak bylo možno odlišit prospěchová reflexiva, plurália tantum aj. Chybí zde zcela 

vysvětlení původu formnatu se a formantu si. V polovině kapitoly o zvratných slovesech se 

autorka zaměřuje na valenci nezvratných sloves, což podle našeho názoru náleží už do jiného 
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oddílu. Paradoxně tedy v kapitole o zvratných slovesech pojednává o valenci nezvratných 

sloves řídit, vzpomínat, blahopřát, děkovat, čekat. V dalších   kapitolách, které   se 

týkají   budoucího času (s.  60-61), kondicionálu (s. 66-68) a imperativu (s. 62-65), autorka 

vždy uvede slovosled se zvratným formantem. Zvratná slovesa jsou zakomponována i do 

cvičení pod gramatickým oddílem. V kapitole určené minulému času není zmínka o 

slovosledu s reflexivem a upozornění na vznik forem ses/sis (s. 59-60). 

Této příručce chybí systematičtější rozvrstvení a uchopení kategorie reflexivity. 

Autorka se okrajově zabývá reflexivními slovesy, avšak nepodává žádnou klasifikaci a uvádí 

jen rozdíly v reflexivitě v ruštině a češtině. Reflexivní forma slovesná a reflexivní deagentiv 

nejsou zahrnuty do gramatického obsahu příručky.  

4.1.9. Česká slovesa  

Tato publikace se zabývá výhradně českým slovesem, jeho konjugací v minulém, 

přítomném a budoucím čase, imperativem a kondicionálem. Kategorii reflexivity je věnována 

jedna kapitola s názvem Některá zvratná slovesa (Parolková 2001, s. 10-12), v níž autorka 

v úvodu uvádí výčet zvratných a nezvratných sloves (ptát se na cestu, dívat se na televizi, 

obouvat se, zouvat se, přezouvat se, obouvat si bačkory, zouvat si botasky, zajímat se o hudbu, 

starat se o děti, teple se oblékat, zajímat se o literaturu, mít se dobře, oblékat si svetr, svlékat 

si kabát, dávat si pivo, dávat pozor, dávat si pozor na kufr). Tento výčet obsahuje reflexiva 

z různých skupin a dle našeho názoru nedostatečným způsobem demonstruje významový 

rozdíl mezi reflexivy. U sloves chybí vnitřní souvislosti, kritéria pro výběr právě tohoto 

vzorku reflexiv, např. sloveso zajímat se je užito dvakrát, dávat pozor, dávat si pivo a dávat si 

pozor na kufr by zasloužilo hlubší analýzu aj. Další velice problematickou záležitostí je 

poznámka o postavení reflexivních formantů ve větě, v níž autorka píše, kde zájmena nestojí, 

nikoliv však, kde stojí: „Zvratné SE nebo SI nikdy nestojí na začátku vět. V otázce dáváme 

někdy jméno až za sloveso“ (s. 10). Dalším sporným momentem je tvrzení: „v krátkých 

odpovědích se zvratné SE nebo SI vynechává. Ptá se Petr? Neptá, ale my všichni se ptáme.“ 

(s. 10-11). Tato věta platí v obecné češtině, pro spisovnou češtinu však není normou. 

V podmiňovacím způsobu chybí komentář ke slovosledu s reflexivy a především upozornění 

na stažené tvary 2. osoby sg. by ses/ by sis (s. 38).  Ve cvičení pod kapitolou jsou obsažena i 

reflexiva, o kterých v gramatickém oddílu nebyla ani zmínka, např. zaplavat si, pospíšit si 

(s. 39).  Stejně tak kapitola zabývající se imperativem (s. 32-37) vůbec nezmiňuje slovosled 

vět se zvratným slovesem, i přesto jsou ve cvičeních pod tímto gramatickým oddílem uvedena 

reflexiva, např. opravit si chyby, připravit si věci aj. (s. 34).  
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Vzhledem k tomu, že autorka zasvětila celou publikaci výhradně problematice 

českého slovesa, jehož nedílnou součástí je kategorie reflexivity, bylo by dobré vytvořit 

jednotný koncept a skrze něj přistupovat k této kategorii. Vyzdvihnout nejzákladnější aspekty 

celé problematiky (vlastně zvratná slovesa, aspekt prospěchu, slovosled věty se zvtaným 

slovesem aj.) a systematizovat celý materiál. Vhodné by bylo uvěst i konstrukce s reflexivní 

formou slovesnou a reflexivním deagentivem. V závěru by studenti jistě ocenili rejstřík 

použitých sloves.  

 

4.2. Kategorie reflexivity v učebnicích češtiny pro cizince 

Na základě analýzy vybraných učebnic češtiny pro cizince je zřejmé, že chybí 

jednotný koncept pro přístup k výuce kategorie reflexivity v učebnicích češtiny pro cizince. 

Kategorie reflexivity byla ve všech uvedených učebnicích zastoupena především pasivem, 

přičemž použití reflexivních forem slovesa bylo v některých učebnicích poměrně dobře 

zpracováno (Holá et Bořilová, 2009; Kestřánková et Šnajdaufová et Kopicová, 2010), 

v některých příručkách byl výklad a následné procvičení nedostatečné (Parolková, 2000). Za 

nejproblematičtější součást kategorie reflexivity považujeme reflexivní slovesa a jejich 

výklad, klasifikaci a následné procvičení. Ucelený výklad a klasifikaci zvratných sloves jsme 

nenalezli ani v jedné z analyzovaných učebnic. Jako hlavním nedostatkem shledáváme 

nedostatečnou klasifikaci reflexivních sloves (Holá et Bořilová, 2009; Remediosová et 

Čechová, 2007), což vede k zavádějícímu pohledu na celou problematiku a vzniku dalších 

nejasností. Některé učební materiály se dokonce sémantickými aspekty a klasifikací reflexiv 

vůbec nezabývaly (Kestřánková et Šnajdaufová et Kopicová, 2010). 

Analýza vybraných učebnice češtiny pro cizince prokázala nutnost přistoupit ke 

kategorii reflexivity jako celku, který zahrnuje nejen zvratné pasivum, nýbrž i zvratná slovesa. 

V analyzovaných učebnicích jsou zvratná slovesa opomíjena, což představuje pro cizince 

značný problém. Tento problém by dle našeho názoru bylo možno vyřešit pomocí jazykové 

příručky, která by se věnovala klasifikaci zvratných sloves, a to v závislosti na stupni 

gramatických znalostí a obsahu slovní zásoby studentů. 
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5. NÁVRH JAZYKOVÉ P ŘÍRUČKY KE KATEGORII 
REFLEXIVITY V ČEŠTINĚ NA MATERIÁLU RUSKÉHO 
JAZYKA 

Před tím, než se pokusíme o samotný návrh jazykové příručky, je nutné 

charakterizovat metodiku a didaktiku cizích jazyků a nastínit vztah mezi nimi. Dále si 

vymezíme metodický rámec, v němž se budeme pohybovat při tvorbě návrhů jazykové 

příručky pro kategorii reflexivity a metodických pokynů k ní. Zvolili jsme současnou 

metodiku češtiny jako cizího jazyka nesoucí název Společný referenční rámec pro jazyky 

(dále v této práci pod zkratkou SERRJ). V následujícím oddíle se pokusíme o teoretické 

sestavení příručky pro kategorii reflexivity v českém jazyce na materiálu ruského jazyka 

pro úrovně A1-B2 dle SERRJ, s přihlédnutím ke gramatickým a lexikálním znalostem 

studenta na dané úrovni. Praktická ukázka návrhu příručky bude obsažena v příloze 

v závěru naší práce. 

5.1. Didaktika a metodika cizích jazyků  

Didaktika (z řec. didaskein, což znamená učit se, vyučovat nebo poučovat) je dnes 

jednou z částí pedagogiky, zkoumá vyučovací proces z teoretického hlediska a kompetence, 

které si studenti během vyučovacího procesu musí osvojit. Didaktika je nenahraditelná 

zejména v oblasti vytváření osnov a vytyčení cílů, kterých musí student během učení 

dosáhnout. „Vyučovací proces je interakcí dvou relativně samostatných a aktivních subjektů – 

učitele a žáka (interakce žáků navzájem je zprostředkována učitelem, který proces s  jistým 

záměrem řídí. Toto oboustranné interpersonální ovlivňování je založeno na tom, že učitel 

prezentuje aktivnímu subjektu – žákovi jistými metodami učivo, aby splnil jistý cíl“ (Choděra, 

1993, s. 14). Přičemž tento cíl je: „uvědomění si všech činitelů ve výchovně vzdělávací 

činnosti nejen současné, ale i budoucí. Bez vytyčení cíle by byla tato činnost živelná a slepá“ 
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(Cícha, 1982, s. 2). „Vztah cíle a učiva je jedním z určujících vztahů didaktických situací“ 

(Horák, 1988, s. 7). Didaktický cíl výše popsaný se nazývá metoda (z řec. metha odos, tedy 

cesta k cíli). „Metoda jako cesta k cíli je rozhodujícím prostředkem k dosahování cílů v každé 

uvědomělé činnosti; proto záleží na výběru vhodných metod a na jejich dokonalém ovládání. 

Nové vědecké poznatky jsou téměř vždy vázány na nové metody bádání, zkoumání, a také 

vynikající výsledky praxe jsou vždy spojeny s aplikací vhodných metod“ (Maňák, 2003, s. 6). 

Metodika jako odnož pedagogiky je poměrně mladou vědní diciplínou, vymezovat se začíná 

přibližně v padesátých letech dvacátého století. Jedná se o teoretické vymezení metod 

vyučování, které vedou k dosažení určitého didaktického cíle. Didaktika stojí na pomezí 

jiných vědných disciplín, jako lingvistika, psychologie aj. To samé platí pro didaktiku cizích 

jazyků. „Didaktika cizích jazyků je vědecká disciplína o řízení cizojazyčného učení (učení se 

cizím jazykům). Definice akcentuje řízení, jehož objektem je učení. Tím je vyjádřena i polarita 

vyučování-učení, jejímiž nositeli jsou učitel a žák při vedoucí úloze učitele“  (Choděra, 2000, 

s. 10). Všeobecně se soudí, že pro dosažení maximální možné efektivity při výuce nejen 

cizích jazyků není vhodné omezit se pouze jednou jedinou metodou, ale v ideálním případě 

kombinovat více metod. Z těch základních uveďme metodu přímou, gramaticko-překladovou, 

audiolinguální a audiovizuální (Purm, 1997). 

Přímá metoda spočívá v tom, že dochází k osvojování jazyka studentem 

prostřednictvím ústního projevu, poslechu a motorické činnosti. Tato metoda je úzce svázána 

s lingvistikou a psychologií a z jejích principů vychází audiolinguální metoda, která však 

naopak vychází z jazyka mluveného, proto poslech a konverzace jsou na prvním místě 

před  čtením a psaním. Gramaticko-překladová metoda je jedna z nejstarších metod 

při vyučování cizím jazykům. Jedná se o doslovný překlad textů z mateřského jazyka 

do cizího jazyka a naopak. Podle gramatických pravidel se pak studenti učí nové gramatické 

jevy. Gramaticko-překladová metoda upřednostňuje čtení a překlad, na druhou stranu 

nerozvíjí řečové dovednosti. U audiovizuální metody jsou akcentovány cíle komunikační, 

tedy především správně osvojení si řečových kompetencí na základě vizuálního podnětu.  

I my se v naší práci pokusíme při sestavování jazykové příručky o kombinaci výše 

uvedených metod, ale vzhledem k tomu, že se v našem případě jedná o příručku, nikoliv 

o učebnici českého jazyka, spíše nastíníme možné způsoby výkladu, osvojení a procvičení 

kategorie reflexivity. Následně vždy záleží na rozhodnutí samotného lektora, který bude 

s příručkou pracovat, jakým způsobem ji zakomponuje do výuky, kterou část příručky bude 

akcentovat a kterou naopak upozaďovat k dosažení maximální možné efektivity výuky. 
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5.2. Čeština jako cizí jazyk 

Na úvod je třeba si vymezit pojmy a slovní spojení: mateřština, cizí jazyk, čeština 

jako cizí jazyk, čeština pro cizince. „Jako mateřština se obvykle označuje první jazykový kód, 

jehož soustavnému působení je dítě od narození vystaveno. Vedle označení mateřský jazyk se 

užívá i pojmenování rodný jazyk (u nás méně časté), výchozí jazyk (hlavně v translatologii) 

nebo referenční jazyk (v tomto případě se zohledňuje skutečnost, že při získávání znalosti 

jinojazyčného kódu plní mateřský jazyk roli modelu, na jehož základě, resp. neustálým 

srovnáváním s ním, dochází k postupnému formování jazykové a komunikační kompetence 

mluvčího). Uvažuje-li se z pozice jednotlivého mluvčího o „cizosti“ určitého jazyka, tento 

jazyk se obvykle staví do protikladu k jeho jazyku mateřskému: v tomto smyslu je tedy cizím 

jazykem každý jazyk nemateřský. Uvažuje-li se o výuce češtiny jako cílového jazyka, je účelné 

rozlišovat dva odlišné obory: češtinu pro cizince (jde o praktickou výuku češtiny 

pro jinojazyčné mluvčí) a češtinu jako cizí jazyk (rozumí se tím odborná průprava především 

českých rodilých mluvčích pro výuku češtiny jako cílového jazyka)“ (Cvejnová, 2008, s. 7). 

Čeština je jazykem flektivním, což pro mnohé cizince, učící se češtině, představuje nemalé 

obtíže. Flektivní charakter češtiny, tedy deklinace a konjugace, významně ovlivňuje i způsob 

prezentace češtiny jako cizího jazyka. Nelze vždy uplatňovat při výuce vyučovací postupy 

vhodné pro analytické jazyky (jako např. angličtina). Pro dosažení elementární znalosti 

češtiny na úrovni A1 je nutné, aby měl cizinec alespoň základní ponětí o její mluvnické 

stavbě. „P ři studiu cizího jazyka chybují studenti v tom, co je od jejich mateřštiny odlišné 

(např. Neslované mají potíže s užitím slovesného vidu aj.), nebo v tom, co je podobné (např. 

Slované chybují v českém skloňování, v užití zvratných sloves a slovesných vazeb). Z hlediska 

cizojazyčné výuky je tedy nutné přistupovat k jinojazyčným mluvčím diferencovaně“  

(Cvejnová, 2008, s. 7). V našem případě se bude jednat o studijní materiál pro ruskojazyčné 

studenty, proto budeme akcentovat případy, v nichž čeština a ruština funguje odlišně 

(formální odlišnost v podobě zvratného slovesa v češtině a ruštině; slovesa zvratná v češtině, 

ale nezvratná v ruštině a naopak aj.). 

5.3. SERRJ jako metodická báze 

Významným projektem Rady Evropy pro sjednocení a rozpracování metodiky úrovní 

pro cizí jazyky bylo vytvoření Společného evropského referenčního rámce (SERRJ), celý 

název Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení. Ten vzešel 

ze závěrů prezentovaných v dokumentu Doporučení č. (82)18 a č. (98)6 (specifikace 

politických cílů působení Rady Evropy pro kulturní spolupráci na poli moderních jazyků), 
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jako výsledek mezivládního sympozia konaného ve švýcarském Rüschlikonu v roce 1991, 

které neslo název Transparency and Coherence in Language Learning in Europe: Objectives, 

Evaluation, Certification. Česky vyšla publikace pod názvem Společný evropský referenční 

rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, která 

klasifikuje SERRJ následovně: „Obecný základ pro vypracování jazykových sylabů, směrnic 

pro vývoj kurikulí, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musejí 

studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musejí rozvíjet, 

aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk 

zasazen. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v 

každém stádiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta“ (SERRJ, 2002, s. 1). 

SERRJ představuje deskriptivní schéma tzv. společné referenční úrovně. „Referenční úrovní 

je míněn popis úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami, 

aby se mohlo usnadnit srovnávání odlišných systémů kvalifikací“ (SERRJ, 2002, s. 21). 

SERRJ tak definuje šest úrovní: A1, A2 (tzv. uživatel se základní znalostí jazyka), B1, B2 

(samostatný uživatel) a C1, C2 (zkušený uživatel). V současné době existuje funkční a 

sémantické zmapování češtiny pro úrovně A1 (ČJCJA1, 2005) 1, A2 (ČJCJA2, 2005) 2, B1 

(ČJCJB1, 2001) 3, B2 (ČJCJB2, 2005) 4 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. „V 

této materiálové řadě je klíčovým článkem Prahová úroveň (Threshold Level 1990, v české 

verzi Prahová úroveň - čeština jako cizí jazyk, CEP, Strasbourg Cedex 2001) protože se 

pokouší postihnout minimální jazykové vybavení, jaké by umožnilo studentovi, aby se uměl 

nezávisle pohybovat ve více méně předpověditelných situacích běžného života, ať už má něco 

zařídit nebo někde zasáhnout. Výraz „minimální“ je ovšem trochu zavádějící: ve skutečnosti 

ten, kdo se učí, musí vynaložit nemalé úsilí, chce-li zvládnout vyžadovaný rozsah jazykových 

funkcí (tj. výpovědních funkcí) a spolu s tím výrazů vyjadřujících obecné i specifické 

pojmy/představy jakožto základní stavební kameny a osvojil si vše do té míry, aby je uměl v 

dané situaci použít s přiměřenou sebedůvěrou a snadností. I tak zůstává „nezávislost“ v tomto 

směru pouze relativní. Student na Prahové úrovni stále ještě zůstává závislým na vstřícnosti a 

dobré vůli partnera, zejména když je to zkušenější nebo rodilý mluvčí“  (ČJCJB2, 2005, s. V). 

                                                           

1 HÁDKOVÁ, M.:  Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1, podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky : jak se 
učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme". Olomouc: UP, 2005. 318 s.  
2 ČADSKÁ, M. :  Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2, podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky : jak se 
učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme". Praha: UK, 2005. 281 s.  
3 ŠÁRA, M.:  Prahová úroveň. Čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001. 433 s.  
4 ADAMOVIČOVÁ, A.:  Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2, podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky : jak 
se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme". Praha: UK, 2005. 403 s. 
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SERRJ jsme zvolili proto, že jde o nejnovější metodickou bázi pro 

ěrnic EU. Dává nám možnost uchopit a jednoznačně

rámci nichž se už budeme zabývat pouze problematikou zvratných sloves. Dále také 

ř čka vznikne na podkladě směrnice SERRJ, bude velice jednoduché 

ující materiál zakomponovat do výuky a vždy variabilně zvoli

řístupu spočívá v možnosti rozvrstvení problematiky zvratných sloves 

dle jazykových úrovní studentů, kteří budou materiál používat. Na základ
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metodického rámce SERRJ, zároveň jsme uplatnili vlastní přístup na základě

vlastní analýzy kategorie reflexivity v teoretické části naší práce. 

Stupnice SERR zahrnuje jazykové úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2, viz tabulka 

26). My se v praktické části naší práce pokusíme zanalyzovat a popsat 

problematiku zvratných sloves pro skupiny A1 – B2. Vzhledem k tomu, že pro úrovn

dosud není zpracována odpovídající metodická příručka dle SERRJ, bylo by momentáln
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5.5. Návrh jazykové příručky pro úroveň A1 dle SERRJ 

Východiskem především stran metodiky, gramatiky a slovní zásoby nám pro úroveň 

A1 posloužila publikace z roku 2005 Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1 (2005), která definuje 

úroveň A1 následovně: „Úroveň A1 je podle Společného evropského referenčního rámce 

charakterizována jako nejnižší úroveň generativního užívání jazyka. Studenti, kteří dosáhnou 

této úrovně, se dokážou jednoduchým způsobem zapojit do interakce, umí klást otázky týkající 

se jich samotných, toho, kde bydlí, lidí, které znají, věcí, které mají. Na takové otázky mají 

umět též odpovídat. Měli by být jazykově vybaveni tak, aby dokázali iniciovat jednoduché 

výroky v oblastech svých nejnaléhavějších komunikačních potřeb. Předpokládá se, že budou 

schopni účastnit se komunikace o velmi známých tématech a reagovat na ně“  (s. 2). Na této 

úrovni je tedy nezbytné pro studenty pochopit jen základní aspekty reflexivity v češtině a 

pro lektory nastínit nezbytná gramatická pravidla a lexikální zákonitosti. „Vzhledem 

ke komunikačním cílům, kterých má být student na úrovni A1 podle Společného evropského 

referenčního rámce schopen dosáhnout, nelze v případě vysoce flexivní češtiny předpokládat, 

že jich bude moci dosáhnout zcela bez poučení o gramatice“ (s. 3). Domníváme se, že stejně 

tak nelze komunikačních cílů dosáhnout bez základního poučení o kategorii reflexivity, které 

publikace nepřináší, avšak my se na základě lexikálního a gramatického obsahu, který je tu 

definován pro úroveň A1, pokusíme sestavit jazykovou příručku s úvodem do problematiky 

české reflexivity. 

5.5.1. Specifikace gramatického a lexikálního obsahu  

Na úrovni A1 ovládá student slovesnou flexi, prézens, préteritum a opisné futurum. 

U prézensu, jednoduchého i složeného futura budeme dbát na to, aby si studenti osvojili český 

slovosled s reflexivním formantem se, si (dále jen RF) na druhé logické pozici. U složeného 

futura a v minulém čase naopak dochází k přesunu RF z druhé logické pozice na třetí, 
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vzhledem k pevné pozici pomocného slovesa být. Stejně tak stojí na třetí logické pozici RF 

v podmiňovací konstrukci.  

� Druhá a třetí logická pozice  
                1.                2.         

2.pozice Zajímám se o kulturu. Budu se zajímat o kulturu. 
                                      1.             2.         3.  

3.pozice Zajímala jsem se o literaturu.  
                 1.         2.         3.       

Chtěl bych se na něco zeptat.  

U minulého času dochází pod vlivem pomocného slovesa ke změně RF na ses, sis. 

JSI+SE=SES     Díval ses dnes na televizi? 

JSI+SI=SIS       Všíml sis toho muže? 

Vidová problematika, která těsně souvisí s kategorií času, je na této úrovni silně 

redukována a omezuje se na přednostní užití imperfektivních sloves a perfektivních sloves jen 

v rámci dané situace. Proto i my se toho budeme přidržovat a pracovat převážně 

s imperfektivními slovesy. Z kategorie slovesného způsobu ovládá student indikativ. 

Imperativ je omezen jen na vybrané fráze a kondicionál je prezentován pouze 1. os. sg. 

modálního slovesa chtít (chtěl/a bych). U kondicionálu budeme opět studenty upozorňovat 

na třetí logickou pozici ve větě RF následujícího za auxiliárem bych, které má pevně 

stanovené místo v české větě. Student na této úrovni by měl také být schopen správně 

používat věty s modálními slovesy (chtít, muset, mít, moct, nesmět) v indikativu. V české 

větě, v níž je přítomno modální sloveso, se RF, vztahující se k významovému slovesu, 

nachází na druhé logické pozici.  

� Modální slovesa 

Chci se dívat na televizi. Nechci se dívat na televizi. 

Můžu se dívat na televizi. Nemůžu se dívat na televizi. 

Musím se učit . Nemusím se učit . 

Mám se učit . Nemám se učit . 

Smím se dívat na televizi. Nesmím se dívat na televizi. 
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Student by měl zvládnout základní souvětí souřadná (spojky a, ani, nebo, ale, a tak) 

a jednoduché typy souvětí podřadného, především s tzv. obsahovými větami s prézentními 

tvary sloves (ne)vědět, (ne)myslet (Vím, že…), stejně jako vazby s konstrukcí rád dělám.  

� Spojky  
 
                                     1.            2.                                            1.            2.         

A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se novou gramatiku.  

NEBO, ANI, ŽE aj.    Dívám se na televizi, nebo se učím novou gramatiku.  

Vím, že...    Vím, že se ti líbí ten film. 

Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. 

Rozdíly mezi obecnou a spisovnou češtinou není nutné se na této úrovni zevrubně 

zabývat, preferovaná je v tomto případě vždy spisovná čeština, jediné, co je třeba dle našeho 

názoru zmínit již na této úrovni, je hojně používané zvratné sloveso koukat (se). „Pro úroveň 

A1 nepředpokládáme ovládnutí prvků obecné češtiny či jiného substandardního útvaru. 

Důvodem je to, že jde o prvotní kontakt, který zdaleka nemůže pokrýt všechny situace, v nichž 

se cizinec, který této úrovně dosáhl, může neplánovaně ocitnout. Použil-li by (byť ojediněle) 

prvku obecné češtiny (příp. lokálního dialektu), mohlo by to mít nežádoucí dopad na průběh 

komunikace, zejména s rodilým uživatelem češtiny. Ten totiž zpravidla automaticky pokládá 

obecnou češtinu za nadstavbu češtiny spisovné. Domnívá se, že cizinec ovládá bezpečně 

spisovný jazyk, a proto si může dovolit využívat i nespisovného. Takto se ztrácí komunikační 

vstřícnost ostatních mluvčích užívajících v hovoru s cizincem na úrovni A1 češtinu. Obvykle to 

konkrétně znamená zvýšení mluvního tempa a celkový přechod do nespisovné češtiny, 

např. i využití slangismů, což je pro úroveň A1 již nepřijatelné“  (s. 4). 

Student na úrovni A1 se s českým jazykem teprve seznamuje, zpočátku se tedy učí 

fráze víceméně zpaměti, přičemž již na této úrovni se student setkává se zvratnými slovesy, 

např. ve frázích Jak se máš? Jak se jmenuješ? Už při studiu prvních jednotlivých frází je třeba 

upozornit studenty na kategorii reflexivity, která je vždy směrodatná ze sémantického 

hlediska a má vliv na význam věty. Při prvním setkání s českým zvratným slovesem je třeba 

studentovi vysvětlit, jaké zákonitosti platí v češtině, jaká je formální podoba zvratného 

slovesa a porovnat vše s ruštinou. První odlišností je, že v češtině se, si je volným morfémem 

a může tedy stát oddělené od slovesa, dokonce velice daleko od něj, např. Musela se hodně 

dlouho učit. V ruštině nic takového není přípustné, postfix je neoddělitelnou součástí slovesa, 

stojí v postpozici. Současný stav je dán historickým vývojem, v češtině je zachována 
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historická podoba enklitiky, v ruštině se tato enklitika spojila se slovesem a vytvořila jediný 

nedělitelný celek. Je také vhodné studenty upozornit na skutečnost, že v češtině existují dva 

formanty, akuzativní formant se a dativní formant si, dále upozornit na postavení těchto 

formantů v rámci různých typů vět a jejich změnu v minulém čase ve 2. os. sg. (viz Pozice se, 

si ve větě). Je taktéž vhodné upozornit na problematické momenty, kdy se sloveso používá 

s RF i bez něj s odlišným významem (viz Důležité fráze). Na úrovni A1 by si měl student 

s ohledem na lexikální a gramatický obsah úrovně A1 osvojit následující skupiny reflexiv: 

reflexiva tantum, reciproka, reflexiva vlastní dativního a akuzativního typu a částečně i 

prospěchová reflexiva (viz Skupiny reflexivních sloves). Abecední seznam reflexiv pro úroveň 

A1 je uveden na konci příručky. 

5.6. Návrh jazykové příručky pro úroveň A2 dle SERRJ 

Pro úroveň A2 jsme vycházeli z publikace z roku 2005 Čeština jako cizí jazyk. 

Úroveň A2 (2005). Kategorií reflexivity se tato publikace zabývá jen okrajově, a sice 

vymezením sémantických vztahů ve větě (s. 77). Z kategorie reflexivity na tomto stupni je 

student schopen používat jen několik vybraných reflexiv, která však již můžeme zařadit 

do jednotlivých skupin podle sémantických a syntaktických kritérií a vytvořit jazykovou 

příručku s obsáhlejším úvodem do problematiky české reflexivity, na základě lexikální a 

gramatického obsahu pro úroveň A2 dle SERRJ. 

5.6.1. Specifikace gramatického a lexikálního obsahu  

Student na úrovni A2 ovládá slovesnou flexi, prézens, préteritum a futurum, a to 

syntetické i analytické. U prézensu a futura budeme dbát na to, aby studenti kladli RF 

na druhou logickou pozici. Na této úrovni se již student podrobněji seznámil s vidovou 

problematikou, proto můžeme pracovat s perfektivními i imperfektními reflexivy. Z kategorie 

slovesného způsobu ovládá student indikativ, imperativ i kondicionál. U kondicionálu 

budeme opět upozorňovat na třetí logickou pozici ve větě RF následujícího za auxiliárem 

bych, které má pevně stanovenou pozici v české větě. Student na této úrovni by měl také být 

schopen správně používat věty s modálními slovesy (chtít, muset, mít, moct, nesmět) 

v indikativu i kondicionálu. V české větě, v níž je přítomno modální sloveso, se RF na druhé 

logické pozici, pokud je konstrukce v minulém čase, nachází se RF na třetí logické pozici. 

Stejně je tomu u slovesa pohybu. 

ČAS + ZPŮSOB PŘÍKLAD  POZICE 

Minulý čas  Dříve jsem se zajímala o literaturu.  3. 
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Přítomný čas  Teď se zajímám o kulturu.  2. 

Budoucí čas  Budeme se zajímat o českou literaturu.  2. 

Oznamovací způsob  Zajímám se o sport.  2. 

Podmiňovací způsob  Chtěl bych se zajímat o sport.  3. 

Modální sloveso (přít. č.) 

Modální sloveso (min.č.) 

Chci se zajímat o sport.  

Chtěl jsem se dívat na televizi. 

2. 

3. 

Sloveso pohybu (přít. č.) 

Sloveso pohybu (min. č.) 

Půjdu si prohlédnout náměstí. 

Šel jsem si prohlédnout náměstí. 

2. 

3. 

Student by měl být schopen zvládnout základní souvětí souřadná a podřadná. 

Po spojkách a, avšak, ale stojí RF až za větným členem, který následuje po spojce, u ostatních 

spojek (např. protože, proto, že aj.) následuje RF bezprostředně po spojce. U konstrukcí s rád 

+ sloveso stojí RF na druhé nebo na třetí logické pozici. Vhodné je také poukázat 

na imperativní konstrukce, které se používají s RF a při negaci se v češtině, stejně jako 

v ruštině, mění vid slovesa. 

� Spojky  
                                     1.            2.                                            1.            2.         

A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se novou gramatiku.  

NEBO, ANI, PROTO, PROTOŽE, ŽE aj.  Dívám se na televizi, nebo se učím. 

Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. Velice rád se dívám na televizi. 

Student na úrovni A2 již dobře zná základní fráze s reflexivními slovesy, 

např. Jmenuju se Petr. Na úrovni A2 by si měl student s ohledem na lexikální a gramatický 

obsah úrovně A2 osvojit novou skupinu dekauzativních reflexivních sloves a rozšířit si slovní 

zásobu pro skupiny reflexiva tantum, reciproka, reflexiva vlastní dativního a akuzativního 

typu a prospěchová reflexiva. Na této úrovni je nezbytné si dobře osvojit slovosled vět 

s reflexivem a postavení RF, stejně jako rozdíly v české a ruské reflexivitě u reflexiv tantum. 

Abecední seznam reflexiv pro úroveň A2 je uveden na konci příručky. 

5.7. Návrh jazykové příručky pro úroveň B1 dle SERRJ 

Jako tzv. „prahová úroveň“  (ČJCJB1,  2001, s. 8) je označována úroveň B1, protože 

na úrovni B1 se student stává tzv. „samostatným uživatelem jazyka“ (s. 10) a pro takového 

uživatele jazyka je již nezbytností správné užívání konstrukcí s kategorií reflexivity. 

Na tzv. „prahové úrovni“ by měl být student seznámen s reflexivním pasivem i řadou reflexiv 

a reciprok. Hlavním úkolem naší příručky na této úrovni bude nastínit rozdíly mezi 

reflexivním slovesem a reflexivní formou slovesa. 
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5.7.1. Specifikace gramatického a lexikálního obsahu  

Zpočátku je vhodné, aby se student zpaměti naučil některé vybrané fráze. Jde 

o dativní a akuzativní reflexivní konstrukce, konstrukce neosobní (vzhledem k tomu, že 

student na této úrovni neovládá doposud reflexivní konstrukce deagentní) a problematická 

slovesa vzít (si/se), brát (si/se). Dále opět nastíníme pozici RF v různých typech vět a 

pokračujeme klasifikací reflexivních sloves. Student by si měl, s ohledem na lexikální a 

gramatický obsah úrovně B1, rozšířit slovní zásobu pro následující skupiny reflexiv: reflexiva 

tantum, reciproka, reflexiva vlastní dativního a akuzativního typu, dekauzativa a prospěchová 

reflexiva. Pro přehlednost jsme se rozhodli na této úrovni vytvořit přehled reflexiv v závislosti 

na jejich valenci, která se leckdy liší od ruštiny. 

Na úrovni B1 se student seznamuje s reflexivní formou slovesnou. Je nutné studenty 

zvláště upozornit, že reflexivní forma slovesa se liší od reflexivního slovesa. Reflexivní forma 

slovesa se tvoří pomocí slovesa ve 3. os. sg. a pl. a volného morfému se, např. V Praze se 

staví byty. Nikdy není možno vytvořit reflexivní formu slovesa od zvratných sloves a 

vyskytuje se vždy jen ve 3. os. sg. a pl. Může stát v přítomném, minulém i budoucím čase, 

přičemž pozice RF se řídí pravidly uvedenými výše. Na rozdíl od ruštiny v češtině 

u reflexivního pasiva nelze vyjádřit logický subjekt v instrumentálu, logický subjekt 

v instrumentálu je možno vyjádřit pouze opisným pasivem (*Dům se staví zedníky. - Dům je 

stavěn dělníky.). V češtině se reflexivní pasivum tvoří jednak od sloves nedokonavého vidu, 

jednak od sloves dokonavého vidu, častěji však od nedokonavého vidu, protože zvratné 

pasivum, srovnáme-li ho s opisným pasivem, značí vyšší dynamičnost děje, což lépe odpovídá 

povaze nedokonavého slovesa. Je-li v české větě přítomno několik konstrukcí s reflexivní 

formou slovesa, RF stojí vždy jen u první z nich, u ostatních je vynechán. V ruštině se zvratné 

pasivum tvoří výhradně od sloves nedokonavých a opisné pasivum výhradně od sloves 

dokonavých. Reflexivní forma slovesná s dokonavým slovesem v češtině má odpovídající 

ekvivalent v ruštině s opisným pasivem. 

Reflexivní forma slovesná 
Imperfektum dům se staví /дом строится/ 

dům se stavěl /дом строился/ 
dům se bude stavět /дом будет строится/ 
dům by se stavěl /дом бы строился/ 

Perfektum --- 
dům se postavil /дом построили/ 
dům se postaví /дом построят/ 
dům by se postavil /дом бы построили/ 

5.8. Návrh jazykové příručky pro úroveň B2 dle SERRJ 
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Posledním stupněm, který budeme pro potřeby sestavení příručky analyzovat, je 

úroveň B2. Na této úrovni je student dobře seznámen se zvratnými slovesy i zvratnými 

formami sloves a při seznámení se s novou konstrukcí obsahující sloveso a zvratný formant je 

schopen ho podle získaných mluvnických a lexikálních kompetencí správně identifikovat, 

poté si ho osvojit a používat. Takový student už je tzv. „samostatným uživatelem jazyka“ 

(ČJCJB2  2001, s. V).  

5.8.1. Specifikace gramatického a lexikálního obsahu  

Publikace pro úroveň B2 věnuje reflexivitě sloves samostatnou kapitolu. „Studenti 

na úrovni B2 jsou dobře obeznámeni se skutečností, že česká slovesa jsou často doprovázena 

zvratnou/reflexivní partikulí („zájmenem“) SE nebo SI. Slovesa s partikulí SE stojí často 

proti slovesům bez této partikule. Zvratný člen takového páru vyjadřuje situaci vzniklou buď 

spontánně, nebo z vlastní vůle konatele, zatímco nezvratný člen situaci způsobenou/vyvolanou 

iniciátorem, resp. Iniciátorem-konatelem. Nereflexivní slovesa jsou tedy kauzativní, mají 

ve valenci akuzativní nebo instrumentální komplement, zatímco reflexivní slovesa akuzativní 

komplement nemají. Některá z akuzativních sloves mohou mít partikuli SI a pak je 

komplement něco, co patří subjektu, zatímco sloveso bez partikule takový vztah neznačí“  

(ČJCJB2, 2001, s. 330). Avšak takovou klasifikaci, která se omezuje na rozlišení dativních a 

akuzativních reflexiv, dekauzativ a reflexiv s prospěchovým dativem, je třeba rozšířit 

např. o reflexiva expresivní. V naší příručce si klademe za cíl seznámit studenta taktéž 

s deagentními konstrukce a nastínit rozdíl mezi reflexivní formou slovesa, reflexivním 

slovesem a deagentní konstrukcí. Celkově je třeba představit celý systém reflexivity, aby 

student při setkání s reflexivní konstrukcí dokázal správně vyhodnotit typ konstrukce, zařadit 

ji do systému a správným způsobem ji v budoucnu užívat. Na závěr je vhodné zaměřit se 

na některé problematické aspekty kategorie reflexivity v češtině, které rusky hovořícím 

studentům při studiu češtiny činí největší potíže, např. užití slovesa dát nebo nechat 

s reflexivním formantem se, si a infinitivem plnovýznamového slovesa při objednání nějaké 

služby nebo úsluhy.  

Na úrovni B1 se student seznamuje s reflexivním deagentivem. Je nutné studenty 

zvláště upozornit, že reflexivní deagentiv se liší od reflexivního slovesa a reflexivní formy 

slovesné. Reflexivní forma slovesa se tvoří pomocí slovesa ve 3. os. sg. a pl. a volného 

morfému se, např. Tam se dobře vaří. Obecnou funkcí reflexivního deagentivu je referovat 

o činnosti personifikovaného subjektu, tento subjekt je však dekonkretizován, popřípadě 

zobecněn jako nespecifikovaný obecný personický konatel. Pokud subjekt není personický, je 
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třeba užít opisného pasiva. Je třeba odlišovat reflexivní deagentiv a reflexivní formu slovesa 

vyjadřující intranzitivní děj, který probíhá jakoby samovolně, např. Teplota vody v rybnících 

se udržuje na 25 stupních. Reflexivní deagentiv, stejně jako reflexivní forma slovesa, může 

stát v přítomném, v minulém i budoucím čase, přičemž RF se řídí pravidly výše uvedenými, 

tedy v přítomném a budoucím čase stojí RF na druhé logické pozici, v minulém čase se 

přesouvá na třetí logickou pozici. Je-li v české větě přítomno několik konstrukcí s reflexivní 

formou slovesa, RF stojí vždy jen u první z nich, u ostatních je vynechán. Deagentní 

konstrukce se od reflexivní formy slovesné odlišují tím, že v nich není obsažen podmět, 

např. Voda se vaří v hrnci. Vaří se tam dobře. Čeština užívá deagentních konstrukcí mnohem 

více, než ruština a vyjadřuje jimi různé významy. Rozlišujeme několik typů takových 

konstrukcí. Prvním typem jsou deagentní konstrukce, které budeme nazývat impersonické 

deagentní kostrukce procesové. Takové věty označují proces, který koná blíže neurčená 

skupina, např. Pilo se tam až do rána. Velice často se deagentní konstrukce užívají se slovesy 

mluvení, např. Hovořilo se o tom na poradě. V ruštině jsou tyto významy často vyjádřeny 

pomocí konstrukcí se substantivními vazbami, např. У них хороший стол. U nich se dobře 

vaří. Také se užívá aktivní konstrukce, např. Пьют там. Pije se tam. Открыто говорили 

об этой проблеме. Otevřeně se mluvilo o tomto problému. Druhým typem jsou konstrukce 

personické deagentní konstrukce relační. Tyto konstrukce se od těch předešlých odlišují tím, 

že logický subjekt je přítomen v konstrukci v objektu v dativu, např. Sedělo se mi tam dobře. 

Petrovi se rozlilo mléko. Mluvčí takovou konstrukcí vyjadřuje proces, který se vztahuje vždy 

k určitému personickému subjektu, proto se nazývají relační, je tady důležitý vztah logického 

subjektu k celému procesu. Existují však i personické deagentní konstrukce relační, v nichž 

subjekt není v roli proživatele, např. Petrovi se rozlilo mléko. Petrovi se roztrhl kabát. 

V ruštině se upřednostňuje aktivní konstrukce, např. Петр порвал пальто.Tento proces 

vyjadřuje děj, který logický subjekt způsobil nezáměrně, nechtěně, často jde o děj, který je 

negativní, nežádoucí. Třetím typem jsou personické a impersonické deagentní konstrukce 

modální, které na rozdíl od předchozí skupiny obsahují navíc modální význam, např. Chce se 

mi spát. To se nedá zvládnout. Logický subjekt může být formálně vyjádřen dativem, pak je 

užito modálního slovesa chtít, např. Nechce se mi spát. V rámci této skupiny existují ještě 

impersonické modální konstrukce, v nichž modální význam je vyjádřen modálním slovesem 

moci, mít, smět (To se nesmí.) nebo slovesem dát v modálním významu, např. To se nedá 

zvládnout. Musí se to udělat.  

Impersonické deagentní 
konstrukce procesové 

U nich se dobře vaří. /У них хороший стол./ 
Pije se tam. /Пьют там./  



80 

 

Personické deagentní konstrukce 
relační 

Sedělo se mi tam dobře. /Tам хорошо было сидеть./ 
Petrovi se roztrhl kabát. /Петр порвал пальто./ 

Pesonické a impersonické 
deagentní konstrukce modální 

Nechce se mi spát. /Мне не спится./ 
Musí se to udělat.  /Необходимо это сделать./ 

Na úrovni B2 by si student měl být vědom rozdílů mezi spisovnou (standardní) a 

obecnou češtinou (dále jen SČ a OČ), umět tyto rozdíly identifikovat a podle míry svých 

schopností s nimi také zacházet. „V případě SČ a OČ mluvíme o dvou systémových útvarech, 

o komunikačních verzích českého jazyka, tedy o alternativách derivovaných funkcí… SČ je 

podoba češtiny s funkcí reprezentativní, resp. prestižní, zatímco OČ základní nespisovný útvar 

užívaný na většině národního území v běžném každodenním hovoru“ (s. 193). Nabízí se 

samozřejmě hojně diskutovaná otázka, do jaké míry by měl student studovat a používat OČ. 

„Proporce zastoupení SČ a OČ není nikterak konstantní; typicky kolísá i v témž projevu téhož 

mluvčího a ovlivňuje ji proměnlivá míra spontánnosti nebo naopak zdrženlivosti mluvčího“ 

(s. 202). Dle našeho názoru jednoznačný návod k použití neexistuje, úkolem lektora je 

v závislosti na jazykových kompetencích studenta nastínit situaci, která v českém prostředí 

panuje a vysvětlit, že není dobré například v uvolněném společenském styku užívat striktně 

pouze SČ, protože rodilým mluvčím může být takový projev pociťován jako nesrdečný, 

zbytečně strnulý, chladný. Naopak nápadně vysoká míra prostředků OČ může být 

při oficiálním styku hodnocena jako nežádoucí či příliš familierní.  

Z hlediska fonologických rozdílu je pro cizince poněkud komplikované vypouštění 

souhlásky j na začátku slova a na začátku kmene před souhláskou: jdu x du; přijdu x přidu; jsi 

x si. Absence počátečního j v obecné češtině (OČ) může cizince zmást do té míry, že není 

schopen rozlišit a správně určit jednotlivé komponenty ve větě, například: Na co jsi si 

vzpomněl? (*Na co si si vzpomněl?) Proto je nutno na tento moment zvláště upozornit. Dalším 

zajímavým aspektem ohledně kategorie reflexivity jsou rozdíly mezi SČ a OČ na úrovni 

syntaktické. Všimněme si, na jakých pozicích stojí RF v následujících větách, např. *Se to 

vyplatí jako vůbec na tom stánku? Vyplatí se ti prodávat v tom stánku?; *Se mi to zdálo 

takový divný. Zdálo se mi to nějaké divné.; *Sem si to myslela Myslela jsem si to. Všimněme 

si, že v OČ často dochází k přesunu reflexivního formantu na první nebo na druhou pozici na 

úkor plnovýznamového slovesa, i na tuto skutečnost je třeba studenty upozornit. Na úrovni 

lexikální je třeba zapojit do slovní zásoby pro úroveň B2 reflexiva OČ: courat se (loudat se), 

flákat se (vyhýbat se práci), koukat se (dívat se), které se může vyskytovat i bez reflexivního 

formantu (koukat). Abecední seznam reflexiv pro úroveň B2 je uveden na konci příručky. 
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Závěr 

Cílem naší práce bylo zanalyzovat a systematizovat kategorii reflexivity v češtině na 

materiálu ruského jazyka pro potřeby navržení a sestavení jazykové příručky, ta by měla 

sloužit jako doplňující učební materiál k existujícím učebním materiálům češtiny pro cizince, 

v nichž je kategorie reflexivity často opomíjena. 

V teoretické části jsme se věnovali analýze studií a materiálů věnovaných kategorii 

reflexivity v češtině, analyzovali jsme reflexivní formu slovesnou, deagentivní konstrukce 

reflexivní a reflexivní sloveso. Stejným způsobem jsme zkoumali kategorii reflexivity 

v ruštině. Na základě prostudovaného materiálu bylo zjištěno, že čeští lingvisté se v zásadních 

otázkách kategorie reflexivity (diferenciace slovesného rodu, vymezení reflexivní formy 

slovesné, reflexivního slovesa a definice reflexivních konstrukcí deagentních, klasifikace 

reflexivních sloves) převážně shodují, zatímco rozpory existují jen v jednotlivých aspektech, 

např. funkční a sémantické vymezení reflexivního formantu se a si. Naproti tomu v ruské 

lingvistické tradici existují zásadní rozpory již v diferenciaci slovesného rodu (spory o 

dichotomickou a trichotomickou kategorii slovesného rodu, spory o nahlížení reflexivních 

sloves vně slovesného rodu či v rámci tzv. rodu zvratně středního aj.). Uchopení reflexivních 

sloves probíhá především z hlediska sémantického, na úkor hlediska syntaktického a 

komunikativního aj. Pří návrhu vlastní analýzy jsme poukázali na to, že čeština v deagentních 

konstrukcích tíhne k vyjadřování děje jako procesu, z toho usuzujeme, že české deagentní 

konstrukce jsou dynamické ve srovnání s ruštinou a na vyjádření děje se více podílí slovesa. 

V ruštině jsou naopak častěji užívána substantivní deverbativa a modální predikativa. 

Praktická část naší práce byla věnována navržení a sestavení jazykové příručky ke 
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kategorii reflexivity v češtině, s ohledem na materiál prostudovaný v teoretické části a návrh 

vlastní analýzy kategorie reflexivity v češtině. Tento učební materiál je sestaven na základě 

nejnovější metodické báze EU pro češtinu jako cizí jazyk, a to pro úrovně A1, A2, B1, B2 dle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 

Vzhledem k vysokému počtu materiálů a studií ke kategorii reflexivity je úplná 

analýza prakticky nemožná. Pro češtinu neexistuje monografie zabývající se uceleně touto 

problematikou, celá řada materiálů se věnuje jen dílčím aspektům, při tom i nejnovější studie 

(např. Panevová 1999) často vycházejí z klasických studií Havránkových či Šmilauerových. 

Vyvstala tedy reálná potřeba přehodnotit dosavadní stanoviska, přihlédnout při tom 

k současné podobě češtiny a na základě toho znovu zkoumat jednotlivé součásti kategorie 

reflexivity v českém jazyce. Tato práce si neklade za cíl detailně zpracovat celou 

problematiku kategorie reflexivity, spíše svým informativním charakterem a pokusem o návrh 

vlastní klasifikace reflexivních sloves, vymezení reflexivní formy slovesné a reflexivního 

deagentivu, nastínit východiska dalšího možného zkoumání ať už celé kategorie jako celku 

nebo jednotlivých součástí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použité literatury 

 

Teoretická část 

ACARKINA, Tamara. Vozvratnyj glagol´nyj komponent si v sovremennom češskom jazyke. 
In Issledovanija po češskom jazyke. Moskva, 1963. 

ADAMEC, Přemysl. K voprosu o transformacionnom analize predloženij bez nominativa 
i s nejadernym nominativom v sovremennom russkom jazyke. Slavica Pragensia. 1989, 7, 
s. 63-79. 

BAUER, J., GREPL, M.: Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN, 1972. 

BĚLIČOVÁ, H., UHLÍŘOVÁ, L. Slovanská věta. Praha: Euroslavica, 1996. 

ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 1996.  

BACHMANOVÁ, J. et al. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2008. 

GENJUŠENE, Emma. Refleksivnyje glagoly v baltijskix jazykax i tipologija refleksivov. 
Vilnius: GUK, 1983. 

GREPL, Miroslav. Deagentnost a pasivum ve slovanských jazycích. In Československé 
přednášky  pro VII.  Mezinárodní   sjezd slavistů ve Varšavě.  
Praha: Academia, 1973.  s. 141 - 149. 

GREPL, M., KARLÍK, P. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 
Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1983. 

GREPL, M., DANEŠ, F., PETR, J. Mluvnice češtiny 1-3. Praha: Academia, 1987. 

GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.  

HAVRÁNEK, Bohuslav. Genera verbi v slovanských jazycích I. Praha: KČSN, 1928.  

HAVRÁNEK, Bohuslav. Genera verbi v slovanských jazycích II. Praha: KČSN, 1937.  

HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A.  Mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.  

CHOLODOVIČ, Alexej. Tipologija passivnych konstrukcij. Leningrad: Nauka, 1974. 

CHRAKOVSKIJ, Vladimir. Diateza i referentnost’. In Teorija jazykoznanija. 
Sankt-Peterburg: Nauka, 1999, s. 67 – 101.  

ISAČENKO, Alexandr. Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii so slovackim. 



84 

 

Bratislava: SAV, 1960.  

JANKO-TRINICKAJA, Nadija. Vozvratnyje glagoly v sovremennom russkom jazyke. 
Moskva, 1962. 

JANKO-TRINICKAJA, Nadija. Slovobrazovanije v sovremennom russkom jazyke. Moskva, 
1989. 

JELÍNEK, Milan. Podstatná jména slovesná se zvratným zájmenem. Naše řeč. 1963, 46, 
s. 229 – 237. 

KARLÍK, P., NEKULA M., PLESKANOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 
2002.  

KNJAZEV, Jurij. Grammatičeskaja semantika. Moskva: JSK, 2007. 

KOMÁREK, Miroslav. Mluvnice češtiny.  Praha: Academia, 1986.  

KOMÁREK, Karel. Několik poznámek k Reflexi reflexivity sloves. Slovo a slovesnost.  2001, 
57, 207 – 209.  

KOPEČNÝ, František. Pasivum, reflexivní forma slovesná a reflexivní sloveso. In Studie a 
práce lingvistické, Praha: ČSAV, 1954, s. 224 – 247.  

KOPEČNÝ, František. Ještě k opisnému préteritu v češtině. Slovo a slovesnost. 1958, 19,  
s.  277 – 282.  

KRÁLÍKOVÁ, Kv ětoslava. Pasívum v generativním popisu jazyka. Slovo a slovesnost. 1980, 
41, s. 118 – 126.  

KRÁLÍKOVÁ, Kv ětoslava. Reflexívnost sloves z hlediska automatické analýzy češtiny. 
Slovo a slovesnost.  1981, 42, s. 291 – 298.  

KŘÍŽKOVÁ, Hana. K tzv. neosobnímu pasívu v slovanských jazycích. Slavia. 1962, 31, 
s. 317 – 322. 

MRÁZEK, Roman. K syntaxi vět s nestálým reflexivem v ruštině a češtině. Sovětská 
věda-jazykověda. 1953, 3, s. 431 – 448. 

MRÁZEK, Roman. Modeli russkich konstrukcij s vozvratnoj glagol ̓noj formoj.  
Československá rusistika. 1968, 13, s. 102 – 108. 

MRÁZEK, Roman. Slovanské konstrukce typu rus. mne ne spitsja. In Miscellanea 
Linguistica. 1971. s. 80 – 118. 

OLIVA, Karel. Hovory k sobě/si/sebe/se. In Čeština – univerzálie a specifika 2. Brno: MU, 
2000, s. 167 – 171.  

OLIVA, Karel. Reflexe reflexivity reflexiv. Slovo a slovesnost. 2001, 62, s. 200 – 207.  

PADUČEVA, Jelena. O semantike sintaksisa. Moskva: KomKniga, 2007 

PANEVOVÁ, Jarmila. Věty se všeobecným konatelem. In Studia Slavica Pragensia. 
Praha: UK, 1973, s. 133 – 144.  

PANEVOVÁ, Jarmila. Formy a funkce ve stavbě české věty. Praha: Academia, 1980.  

PANEVOVÁ, Jarmila. Česká reciproční zájmena a slovesná valence. Slovo a slovesnost. 
1999, 60, s. 269 – 275.  

PANEVOVÁ, Jarmila. Problémy reflexívního zájmena v češtině. In Sborník přednášek ze 44. 
běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2001, s. 81 – 88.  



85 

 

PANEVOVÁ, Jarmila. Znovu o reciprocitě. Slovo a slovesnost. 2007, 68, s. 91 – 100.  

PAROLKOVÁ, Olga. Zvratná pasivní forma. In Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a 
české I. Praha, 1956. s. 80 – 118. 

PAROLKOVÁ, Olga. K problematice zvratných sloves a tzv. zvratného pasiva v současné 
ruštině a češtině. Slavia. 1967, 36, s. 33 – 46. 

POLJAKOV, Dmitrij. O jednom typu deagentních vět. [online]. 2006, [cit. 15. 11. 2011]. 
Dostupný z WWW: < http://www.slavcenteur.ru/Proba/Poljakov/poljakov_kms1.pdf> 

POPELA, Jaroslav. K otázce reflexivního slovesného rodu v současné ruštině. Bulletin ÚRLJ. 
1965, 9, s. 27 – 43. 

RUDOLFOVÁ, Lubomíra. Bezprefiksal´nyje refleksivnyje glagoly v sovremennom russkom 
jazyke. Bulletin ÚRLJ. 1962, 6, s. 83 – 94. 

SEDLÁČEK, Miroslav. Ty jsi se (učil), ty jsi si (pamatoval)? Naše řeč, 1994, s. 27 – 43.  

STYBLÍK, V., MELICHAR, J. Český jazyk: Přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 
Praha: SPN, 2004.  

ŠMILAUER, Vladimír. Novočeská skladba. Ing. Mikuta: Praha 1947.  

ŠMILAUER, Vladimír. Nauka o českém jazyku. SPN: Praha, 1972.  

ŠTÍCHA, František. K problematice významu slovesných reflexívních forem fakultativních. 
Naše řeč. 1975, 58, s. 127 – 133. 

ŠTÍCHA, František. Vypouštění částice se v koordinovaném a závislostním spojení zvratných 
sloves. Naše řeč. 1976, 59, s. 68 – 77. 

ŠTÍCHA, František. K užívání a významu dvojí podoby trpného rodu v současné češtině. 
Naše řeč. 1979, 62, s. 57 – 71. 

ŠTÍCHA, František. Zvratná slovesa dativního typu. Naše řeč. 1981, 64, s. 186 – 191. 

ŠTÍCHA, František. K syntakticko-sémantické konkurenci aktivních, participiálních a 
reflexívních konstrukcí. Slovo a slovesnost 1981, 42, s. 183 – 192.  

ŠTÍCHA, F. et kol. Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, 2011. 

ŠAUR, Vladimír. Pravidla českého pravopisu: s výkladem mluvnice. Praha: Ottovo 
nakladatelství, 2012. 

TOMAN, Jindřich. On clitics displacement. Topics in South Slavic Syntax and Semantics. 
Amsterdam: Benjamins. s. 205 – 228.  

TRÁVNÍČEK, František. Mluvnice spisovné češtiny. Praha: Melantrich, 1951. 

VINOGRADOV, Viktor. Grammatika russkogo jazyka. Moskva: AN SSSR, 1954. 

ZALIZNJAK, Andrej. Drevnerusskije enklitiki. Moskva: JSK, 2008. 

ZATOVKAŇUK, Mikoláš. Neosobní predikativa a útvary příbuzné, zvláště v ruštině. 
Praha: ČAV, 1965.  

ZATOVKAŇUK, Mikoláš. Mezijazyková a vnitrojazyková interference. Praha: SPN, 1979.  

ŽAŽA, Stanislav. Morfologie ruštiny I. Brno: MU, 1996.  

ŽAŽA, Stanislav. Morfologie ruštiny II. Brno: MU, 1997.  



86 

 

ŽAŽA, S., ADAMEC, P. Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. Praha: SPN, 1956. 

 
Praktická část 
 
ADAMOVI ČOVÁ, A. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2, podle "Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme". Praha: UK, 2005. 

AIZPURVIT, Jekatěrina. Český jazyk – 2000. Praha: Realm, 2000. 

BRČÁKOVÁ, Alena. Sorok kovarnych voprosov češskoj grammatiki. Praha: Karolinum, 
2002. 

CÍCHA, Vladimír. Metodika ruského jazyka. Praha: SPN, 1982.  

CVEJNOVÁ, Jitka.  Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý 
pobyt (úroveň A1) [online]. 2008, [cit. 3. 9. 2011]. Dostupný z WWW:  <http://cestina-pro-
cizince.cz/uploads/Dokumenty/cest_pro_ciz_final.pdf> 

ČADSKÁ, M. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2, podle "Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme". Praha: UK, 2005.  

HÁDKOVÁ, M. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1, podle "Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích 
hodnotíme". Olomouc: UP, 2005.  

HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.  

HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, A. Čeština expres. Praha: Akropolis, 2011. 

HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, A. Česky krok za krokem. Praha: Akropolis, 2009. 

HORÁK, František. Vymezování výukových cílů. Olomouc: UP, 1988.  

CHODĚRA, Radomír. Výuka cizích jazyků na prahu nového století: Humanizace, alternativní 
metody, počítače. Ostrava: PF OU, 2000.  

CHODĚRA, Radomír. Moderní výuka cizích jazyků: Didaktika cizích jazyků jako vědní obor. 
Praha: APRA, 1993.  

KESTŘÁBKOVÁ A., ŠNAIDAUFOVÁ A, KOPICOVÁ A. Čeština pro cizince. 2010 

MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. Brno: MU, 1997.  

MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. Brno: MU, 2003.  

MROVĚCOVÁ, Alena. Češskij jazyk dlja russkogovorjaščich. Brno: Computer Press, 2009. 

PAROLKOVÁ, Alena. Česká slovesa.  Praha: Bohemika, 2001 

PURM, Rudolf. Didaktika ruského jazyka. Vybrané kapitoly. Hradec Králové: Gaudeamus, 
1997.  

REMEDIOSOVÁ, H., ČECHOVÁ, O. Chcete mluvit česky?. Praha: H. Putz, 2007. 

ŠÁRA, M. Prahová úroveň. Čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: Council of Europe 
Publishing, 2001. 

ŠÁRA, M. et kol. Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak 
je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 



87 

 

ŠIROKOVOVA, Anastasija. Češskij jazyk. Moskva: ILIJ, 1961. 

 

 
 

 

 

 

 

Přílohy 

Jazyková příručka pro úrověň A1 

Kategorii reflexivity představují v češtině především zvratná slovesa, tedy slovesa 
s reflexivním (zvratným) formantem se, si. Reflexivní formant stojí vždy samostatně, je tedy, 
na rozdíl od ruštiny, oddělený od slovesa, srovnejte mýt se – мыться.  

/В чешском языке категория возвратности представлена в первую очередь 
возратными глаголами, то есть глаголами, рядом с которыми стоит возвратный 
формант se, si. B отличиe от русского постфикса -ся, возвратный формант se, si 
стоит всегда раздельно. Сравните: mýt se – мыться./ 

 

!    DŮLEŽITÉ  FRÁZE / Важные фразы/ 

Přečtěte si následující fráze, které v prvním případě obsahují reflexivní formant, 
v druhém případě jsou bez reflexivního formantu a všimněte si, jakým způsobem se změnil 
význam.  

/Прочитайте следующие предложения, которые в первом случае содержат 
возвратный формант, во втором случае они без возвратного форманта. Отметьте, 
каким образом изменилось значение предложения./ 

● JMENOVAT SE  

Jak se jmenuješ? /Как тебя зовут?/   – Jmenuju se Jana. /Меня зовут Яна./ 

●  MÍT SE – MÍT   

Jak se máš? /Как поживаешь?/   – Mám se dobře. /Все хорошо./  

Máš sourozence?      – Ano, mám bratra. 

/У тебя есть брат или сестра?/    /Да, у меня есть брат./ 

●  DÁT SI – DÁT  

Co si dáte? /Что будете есть/пить?/  – Dám si kávu. /Буду кофе./ 

Dáš mi svůj telefon? /Дашь мне свой номер?/  – Ano, dám ti svůj telefon.  

/Да, я тебе дам свой номер./ 
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●  DOSTAT SE – DOSTAT 

Jak se dostanu na nádraží?     – Co jsi dostal k narozeninám? 
/Как пройти на вокзал?/     /Что ты получил на день рождения?/ 
 
●  HODIT SE – HODIT 

Hodí se ti ta schůzka? /Тебе подходит эта встреча?/ – Hodil míč. /Он бросил мяч./ 

 
 !   ZAPAMATUJTE SI! / Запомните!/   
 

Jak se to čte? – Jak se to píše? – Jak se to vyslovuje? 
/Как это прочитать? Как это написать? Как это произносится?/   
 

?    POZICE SE/SI VE VĚTĚ /Положение  se, si в предложении/ 

Pokud je věta v přítomném čase a budoucím čase oznamovacího způsobu, stojí se, si 
vždy na 2. logické pozici. Stejně tak ve větě s modálním slovesem (muset, chtít, moci, smět, 
mít) nebo slovesem pohybu (jít, jet), po spojkách a, ale, avšak stojí se, si na 2. logické pozici. 
Pokud je věta v minulém čase nebo podmiňovacím způsobu, se, si stojí na 3. logické pozici. 
Pokud věta obsahuje spojku nebo, ani, proto, protože, stojí se, si hned za spojkou. 

/Если предложение в настоящем или будущем времени, а также в случае, когда 
в предложении модальный глагол, глагол движения либо союзы и, а, но,  то se, si  
всегда занимает 2 логическую позицию. Если предложение стоит в прошедшем 
времени или сослогательном наклонении, se, si переходит на 3 место. Если в 
предложении находится союз или, ни, потому, потому что, se, si стоит после союза./ 

 

� Druhá logická pozice /Вторая логическая позиция/: 
 
 Musím  se učit.    /Я должна учиться./ 

Dnes večer   se musím učit.  /Сегодня вечером я должна учиться./ 
 

V pondělí odpoledne  se budu muset učit.  /В понедельник после обеда я  
     2.             должна буду учиться./ 
 
� Druhá a třetí logická pozice / Вторая и третья логическая позиция/: 
 
                1.                2.         

2.pozice Zajímám se o kulturu. /Я сейчас интересуюсь культурой./ 
                                      1.             2.         3.  

3.pozice Zajímala jsem se o literaturu. /Я интересовалась литературой./ 
                 1.         2.         3.       

Chtěl bych se na něco zeptat. /Я бы хотел о чем-то  спросить./ 
 

� Spojky a konstrukce RÁD + reflexivum 

                                     1.            2.                                            1.            2.         

A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se.  
NEBO, ANI, ŽE aj.    Dívám se na televizi, nebo se učím.  
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Vím, že...    Vím, že se ti líbí ten film. 
Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. 
 

 

� Skloňování SE a SI 

 1. N 2. G 3.  D 4.  A 5.  V 6.  L 7. I 
krátké formy  

--- 
 

sebe 
si se  

--- 
 

sobě 
 

sebou formy po prepozici sobě sebe 
 

ČAS/ZPŮSOB 

Время/ Наклонение 

PŘÍKLAD/POZICE VE V ĚTĚ 

Пример/ Место в предложении 

zajímat se (интересоваться) + koupit si (kупить себе) 

Minulý čas (прошедшее время) 
Dříve jsem se zajímala o literaturu.  

(Раньше я интересовалась литературой.) 3. 

Přítomný čas (настоящее время) 
Teď se zajímám o kulturu.  

(Сейчас я интересуюсь культурой.) 2. 

Budoucí čas (будущее время) 
Budeme se zajímat o českou literaturu.  

(Мы будем интересоваться чешской литературой.) 2. 

Oznamovací způsob  

(изъявительное наклонение) 

Zajímám se o sport.  

(Интересуюсь спортом.) 2. 

Podmiňovací způsob  

(сослагательное наклонение) 

Chtěl bych se zajímat o sport.  

(Я бы хотел интересоваться спортом.) 3. 

Modální sloveso (модальный глагол) 
Chci se zajímat o sport.  

(Я хочу интересоваться спортом.) 2. 

Sloveso pohybu (глагол движения) 
Půjdu si prohlédnout náměstí. 

(Я пойду осмотреть площадь.) 2. 

� Minulý čas 

U minulého času dochází ke změně reflexivního formantu na ses, sis. 

/В прошедшем времени переходит возвратный формант во 2 лице ед. и мн.ч. в ses, sis./ 

JSI+SE=SES     Díval ses dnes na televizi? 

JSI+SI=SIS       Všiml sis toho muže? 
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� Modální slovesa 

Chci se dívat na televizi. Nechci se dívat na televizi. 

Můžu se dívat na televizi. Nemůžu se dívat na televizi. 

Musím se učit . Nemusím se učit . 

Mám se učit . Nemám se učit . 

Smím se dívat na televizi. Nesmím se dívat na televizi.  

 

?    SHODUJE SE REFLEXIVITA V RUŠTIN Ě A V ČEŠTINĚ?  
      /Сходство и отличие возвратности в чешском и русском языках./ 

Ne vždy se kategorie reflexivity v češtině a ruštině shodují. Při osvojování nového 
slovesa je vždy důležité věnovat pozornost rozdílům v češtině a ruštině, např. Díval se na 
televizi. (Он смотрел телевизор.)  

Shodnou reflexivitu mají slovesa: bát se, hádat se, líbit se, narodit se, omluvit se, 
podepsat se, smát se, sejít se, zajímat se.  

Neshodnou reflexivitu v ruštině a češtině mají slovesa: dívat se, koukat (se), 
pamatovat si, sednout si, prohlížet si, ptát se, stěhovat se, těšit se, uzdravit se (tato jsou 
v ruštině nezvratná a v češtině naopak zvratná); pochybovat (toto sloveso je v češtině 
nezvratné, avšak v ruštině naopak zvratné.) Všechna slovesa jsou v abecedním pořádku spolu 
s příklady uvedena v následující tabulce. /Не всегда возвратность в чешском языке 
совпадает с возвратностью в русском языке. При изучении нового глагола необходимо 
обратить внимание на это отличие, напp. Он смотрел телевизор - Díval se na televizi. 
Возвратность совпадает у таких глаголов, как: бояться – bát se, ссориться – hádat se, 
нравиться – líbit se, родиться – narodit se, извиниться – omluvit se, росписаться – 
podepsat se, смеяться – smát se, встретиться – potkat se, setkat se; интересоваться- 
zajímat se. Возвратность не совпадает у глаголов: смотреть – dívat se, koukat se (hov.), 
помнить – pamatovat si, сесть – sednout si, осматривать – prohlížet si, спрашивать – 
ptát se, переезжать – stěhovat se, ждать с нетерпением – těšit se, выздоровить – 
uzdravit se (эти глаголы в чешском языке возвратные, а в русском невозвратные ). Гл. 
сомневаться -  pochybovat в чешском невозвратный. См. примеры в таблице:/ 
 
SHODNÁ REFLEXIVITA ČJ – RJ 

Сходство возвратности 
NESHODNÁ REFLEXIVITA ČJ – RJ 

Отличие  возвратности 
Bát  se 
(бояться) 

Bojím se pavouků.  
(Я боюсь пауков.) 

Dívat se  
( смотреть) 

Díval se na televizi.  
(Он смотрел телевизор.) 

Hádat se 
(ссориться) 

Často se hádají.  
(Они часто ссорятся.) 

Pamatovat si 
(помнить) 

Pamatuji si to dobře.  
(Я это помню хорошо.) 

Líbit se 
(нравиться) 

Líbí se mi česká literatura.  
(Мне нравится чешская лит.) 

Prohlížet si 
(осматривать) 

Prohlížel si město.  
(Он осматривал город.) 

Narodit se 
(родиться) 

Narodil se v Praze.  
(Он родился в Праге.) 

Sednout si 
(сесть) 

Seďněte si sem.  
(Сядьте здесь.) 

Smát  se 
(смеяться) 

Rád se směje.  
(Он любит смеяться.) 

Ptát se  
(спрашивать) 

Ptá se na cestu.  
(Он спрашивает о дороге.) 

Sejít se 
(встретиться) 

Sejdeme se zítra.  
(Мы встретимся завтра.) 

Těšit se  
(с нетерпением 
ждать) 

Těší se na svoji rodinu.  
(Она с нетерпением ждет 
своей семьи.) 
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Zajímat  se 
(интересоваться) 

Zajímám se o ruskou historii.  
(Я интересуюсь русской 
историей.) 

Pochybovat 
(сомневаться) 

Nepochybuji o tom.  
(Я не сомневаюсь в этом.) 

?    SKUPINY REFLEXIVNÍCH SLOVES  /группы возвратных глаголов / 

Mezi reflexivními slovesy existují určité rozdíly, které je nezbytné si při studiu češtiny 
uvědomit. /Среди возвратных глаголов  существует ряд отличий, которые необходимо 
отметить при изучении чешской грамматики./ 

 
 

1. Reflexiva vlastní  

/Собственно-возвратные глаголы/ 

Tato slovesa mohou stát se zvratným se i si, ale také mohou být nezvratná, přičemž 
jejich věcný význam se nemění.  

V případě použití zvratného se hovoříme o shodě ve vztahu subjekt a objekt, např. myju 
se, v případě užití zvratného si jde o změnu významu a zvratnost se týká jen části subjektu 
(myju si ruce, češu si vlasy). V případě, že je sloveso nezvratné, dochází k přechodu činnosti 
na objekt v akuzativu bez předložky (myju dítě). Do této skupiny bychom zařadili slovesa 
každodenní hygieny jako mýt se – mýt si – mýt, česat se – česat si – česat, oblékat se – 
oblékat si – oblékat, holit se – holit si – holit a jejich dokonavé varianty umýt se – umýt si 
– umýt, učesat se – učesat si – učesat, obléknout se – obléknout si – obléknout. /Такие 
глаголы могут употребляться как с se/ si, так и могут быть невозвратными, причем 
их значение не меняется. Возвратное местоимение  se необходимо употребить 
в случае, когда подлежащее (субъект) совпадает с дополнением (объектом) и 
действие полностью переходит на субъект действия, например, Я моюсь. - Myju se. 
Если же действие переходит на субъект действия лишь частично и касается только 
части субъекта, тогда в чешском языке, в отличие от русского, применяется 
возвратное местоимение  si, например, Я мою руки – Myju si ruce. Если действие 
полностью переходит на самостаятельный объект в винительном падеже 
без предлога,то глагол становится невозвратным, см. примеры в таблице:/ 

 

MÝT 
Matka myje dítě. 
Мать моет ребенка. 

Ráno se myju. 
Утром я моюсь. 

Umyla jsem si ruce. 
Я помыла (себе/свои) руки. 

ČESAT 
Matka češe dceru. 
Мать причесывает 
дочь. 

Každé ráno se češu. 
Каждое утро я 
причесываюсь. 

Češu si vlasy. 
Я причесываю (себе/свои) 
волосы. 

OBLÉKNOUT  
Musím obléknout syna. 
Я должна одеть сына. 

Musíš se rychle obléknout. 
Ты должен быстро 
одеться. 

Chci si obléct své nové sako. 
Я хочу надеть свой новый 
пиджак.. 

HOLIT 
Pravidelně holím otce. 
Я регулярно брею 
отца. 

Dvakrát týdně se holím. 
Я бреюсь два раза в 
неделю.. 

Ženy si holí nohy. 
Женщины бреют (себе/свои) 
ноги. 

 

2. Reciproční reflexiva 
/Взаимно-возвратные глаголы / 
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Akuzativní:  potkat se, setkat se, vidět se, znát se. Reflexivní formant se stojí vždy u 
reciprok, která mají původně akuzativní valenci (potkat muže, vidět ženu, znát kolegu).  

Dativní: telefonovat si, psát si, pomáhat si, rozumět si, věřit si. Reflexivní formant si 
se používá u sloves, která mají původně dativní valenci (mailovat kolegovi, telefonovat 
kamarádce, psát ženě, pomáhat muži, rozumět kamarádovi, věřit příteli). Všimněte si, 
v ruštině se užívá lexikální spojení друг друга. /Глаголы взаимно-возвратного зн. стоят в 
чешском либо с возвратным si либо se, это зависит от того, стоит ли объект 
невозвратного глагола в дательном или в винительном п., ср. встретить кого, что - 
встретить друг друга (potkat koho – potkat se); писать кому - писать друг другy (psát 
komu – psát si). Русское реципрокальное значение взаимности выражают на чешском 
пpu помощи возвратного se, si./ 

3. Prospěchová reflexiva 
/Возвратные глаголы со значением пользы/ 

Mezi prospěchová reflexiva patří slovesa koupit si a číst si, v nichž si nese doplňující 
význam a vyjadřuje, že konatel je nositelem prospěchu, tedy že dělá něco pro sebe, pro svůj 
užitek, pro svoji potřebu. /К этой группе относятся глаголы купить (себе) и читать 
(себе), в которых действие совершается субъектом в своих интересах, для себя./ 

 

SI --- 

Koupím si knihu. 
Я куплю (себе/для себя) книгу. 

Koupím knihu pro svého kamaráda. 
Я куплю книгу для своего друга. 

Čtu si knihu. 
Я читаю (себе) книгу. 

Čtu knihu. 
Я читаю книгу. 

4.Reflexiva tantum 
/Постоянно возвратные гл./ 

Reflexiva tantum zvratná v češtině i v ruštině: bát se, líbit se, smát se, zajímat se 
Reflexiva tantum zvratná v češtině, ale nezvratná v ruštině: dívat se, jmenovat se,  
koukat se, pamatovat si, ptát se, těšit se, zeptat se 
Reflexiva tantum nezvratná v češtině, ale zvratná v ruštině: doufat, zaplatit, zůstat  

 

!   ZAPAMATUJTE SI! / Запомните!/   

chovat se – вести себя 
cítit se – чувствовать себя 

Slovesa zvratná v dokonavém vidě a nezvratná v nedokonavém vidě 
/Возвратные гл. совершенного вида и невозвратные гл. несовершенного вида / 

zamilovat se – milovat 
nasnídat se – snídat 

naobědvat se – obědvat 
navečeřet se – večeřet 

sedět – sednout si 
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ABECEDNÍ SEZNAM REFLEXIV /Список возвратных глаголов в алфавитном порядке/ 

bát se, cítit se, česat (se/si), číst (si), čistit (si), dát (si), dívat se, dostat (se), hádat se, hodit 
(se), holit (se/si), chovat se, jmenovat se, koupat (se), koupit (si), líbit se, mít (se), mýt (se/si), 
narodit se, (na)obědvat (se), (na)snídat (se), (na)večeřet (se), oblékat (se/si), obléknout (se/si), 
omluvit se, pamatovat si, podepsat (se), pomáhat (si), potkat (se), prohlížet si, přát si, 
představit (se), psát (si), ptát se, půjčit (si), rozumět (si), sednout si, sejít se, smát se, 
sprchovat se, stěhovat se, svlékat (se/si), svléknout (se/si), telefonovat (si), těšit se, věřit (si), 
vidět (se), vracet (se), vrátit (se), (za)milovat (se), zajímat se, zeptat se, znát (se), ztratit (se) 

 

REFLEXIVA VLASTNÍ 

česat (se/si), čistit (si), holit (se/si), mýt (se/si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), sprchovat se, 
svlékat (se/si), svléknout (se/si) 

 

REFLEXIVA TANTUM 

bát se, dívat se, doufat, hádat se, chovat se, jmenovat se, líbit se, narodit se, naobědvat se, 
nasnídat se, navečeřet se, pamatovat si, prohlížet si, přát si, ptát se, sednout si, smát se, těšit 
se, zamilovat se, zajímat se, zaplatit, zeptat se, zůstat 

 

PROSPĚCHOVÁ REFLEXIVA 

číst (si), koupit (si) 

 

RECIPROKA 

psát (si), pomáhat (si), potkat (se), rozumět (si), sejít se, telefonovat (si), věřit (si), vidět (se) 

 

ZAPAMATUJTE SI! 

dát si – dát, dostat se – dostat, mít se – mít, hodit se – hodit 

cítit se, chovat se 
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Jazyková příručka pro úroveň A2 

Kategorii reflexivity představují v češtině především zvratná slovesa, tedy slovesa, 

která mají v češtině reflexivní formant se, si. Formant se, si stojí v češtině vždy 

samostatně, je tedy, na rozdíl od ruštiny, oddělený od slovesa, srovnejte mýt se – мыться. 

Reflexivum akuzativní stojí vždy s formantem se, který je původu akuzativního, např. myju 

se (myju koho co? Ak). Reflexiva dativního typu obsahují vždy formant si, který je původu 

dativního, např. myju si ruce (myju komu čemu? ruce Dat). Existuje několik skupin zvratných 

sloves a pro správné užívání formantu si a se je vždy důležité uvědomit si, ke které skupině 

sloveso náleží.  

 

 !    DŮLEŽITÉ  FRÁZE  

Přečtěte si následující fráze, které v prvním případě obsahují zvratné zájmeno, v druhém 
případě jsou bez zvratného zájmena a všimněte si, jakým způsobem se změnil význam.  

● JMENOVAT SE  

Jak se jmenuješ?  – Jmenuju se Jana.  

●  MÍT SE x MÍT   

Jak se máš?   – Mám se dobře.  

Máš sourozence?   – Ano, mám bratra.  

●  DÁT SI x DÁT  

Co si dáte?   – Dám si kávu.  

Dáš mi svůj telefon?  – Ano, dám ti svůj telefon.  

●  DOSTAT SE x DOSTAT 

Jak se dostanu na nádraží? – Co jsi dostal k narozeninám?  

●  HODIT SE x HODIT 

Hodí se ti ta schůzka?  – Hodil míč.  
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 V těchto frázích je důležité všimnout si toho, jak se změnil význam ve slovesech 
zvratných a nezvratných. Sloveso jmenovat se je reflexivum tantum, tedy pouze zvratné 
sloveso. Sloveso mít bez reflexivního se má význam modální (Mám udělat domácí úkol.), nebo 
význam mít něco (Mám chřipku.), naopak s reflexivním formantem nese sloveso jen jeden 
význam (Mám se dobře.), stejně funguje i sloveso dát/dát si. Sloveso dát si se používá pouze 
při objednání jídla a pití v restauraci (Dám si kávu.), stejně tak sloveso dostat se používáme 
nejčastěji při hledání cesty (Jak se dostanu?) a sloveso hodit se při domlouvání schůzky (Hodí 
se ti to zítra nebo přístí týden?). 

 

!   ZAPAMATUJTE SI! ( Všimněte si následujících frází, které je dobré si zapamatovat.)
  

Jak se to čte? 
Jak se to píše?                        neosobní konstrukce 
Jak se to vyslovuje? 
 
Dělám si legraci.  
Jsem si jistý, že...              fráze s dativním reflexivním formantem 
Myslím si, že...  
 

Domnívám se, že...  
Zdá se mi, že...  
Co se děje?                           
Co se stalo?  
Festival se koná od zítřka.        fráze s akuzativním reflexivním formantem 
Mám se dobře. 
Cítím se špatně. 
Chová se divně. 
Hodí se ti to? 
Jmenuju se Petr. 
Jak se dostanu na Můstek? 
 

?    POZICE SE/SI VE VĚTĚ?  

Pokud je věta v přítomném a budoucím čase oznamovacího způsobu, stojí se, si vždy na 
2. logické pozici. Stejně tak ve větě s modálním slovesem (muset, chtít, moci, smět, mít) nebo 
slovesem pohybu (jít, jet), po spojkách a, ale, avšak je se, si na 2. logické pozici. Pokud je 
věta v minulém čase nebo podmiňovacím způsobu, se, si stojí vždy na 3. pozici. Pokud věta 
obsahuje spojku nebo, ani, proto, protože, že a jakoukoliv jinou spojku, stojí se, si hned za 
spojkou. 

� Druhá logická pozice : 
 
   Musím  se učit novou gramatiku. 
   Dnes večer se musím učit novou gramatiku. 
  V pondělí odpoledne se budu muset učit novou gramatiku. 
     2. 
� Druhá a třetí logická pozice: 
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                1.                2.         

2.pozice Zajímám se o kulturu.  
                                      1.             2.         3.  

3.pozice Zajímala jsem se o literaturu.  
              1.         2.         3.       

Chtěl bych se na něco zeptat.  
 
 
 
 

� Spojky  

                                      1.            2.                                            1.            2.         

A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se novou gramatiku.  
NEBO, ANI, PROTO, PROTOŽE, ŽE aj.  Dívám se na televizi, nebo se učím. 
Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. Velice rád se dívám na televizi. 
 

ČAS + ZPŮSOB PŘÍKLAD  POZICE 

Minulý čas  Dříve jsem se zajímala o literaturu.  3. 

Přítomný čas  Teď se zajímám o kulturu.  2. 

Budoucí čas  Budeme se zajímat o českou literaturu.  2. 

Oznamovací způsob  Zajímám se o sport.  2. 

Podmiňovací způsob  Chtěl bych se zajímat o sport.  3. 

Modální sloveso (přít. č.) 

Modální sloveso (min.č.) 

Chci se zajímat o sport.  

Chtěl jsem se dívat na televizi. 

2. 

3. 

Sloveso pohybu (přít. č.) 

Sloveso pohybu (min. č.) 

Půjdu si prohlédnout náměstí. 

Šel jsem si prohlédnout náměstí. 

2. 

3. 

 
� Skloňování SE a SI 

Po předložce stojí vždy složený tvar zvratného zájmena, např. Knihy leží na sobě. Chci to 
pro sebe. Složený tvar se používá také na začátku věty (pro zdůraznění informace), 
např.  Sobě nic nekoupím.  

 1. N 2. G 3.  D 4.  A 5.  V 6.  L 7. I 
krátké formy  

--- 
 

sebe 
si se  

--- 
 

sobě 
 

sebou formy po prepozici sobě sebe 
 

?    SKUPINY REFLEXIVNÍCH SLOVES   

1. Reflexiva vlastní  

Tato slovesa mohou stát se zvratným se i si, ale také nebo mohou být nezvratná, 
přičemž jejich věcný význam se nemění. V případě použití zvratného se hovoříme o shodě 
ve vztahu subjekt a objekt, např. myju se, v případě užití zvratného si jde o změnu významu a 
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zvratnost se týká jen části subjektu (myju si ruce, češu si vlasy). V případě, že je sloveso 
nezvratné, dochází k přechodu činnosti na objekt v akuzativu bez předložky (myju dítě). 
Největší část této skupiny tvoří slovesa orientovaná na vzhled a úpravu povrchu těla jako 
např. mýt se – mýt si – mýt, do této skupiny mohou náležet dokonavá i nedokonavá slovesa. 

 

 

 

 ___ SE SI 

MÝT – UMÝT Matka myje dítě. Ráno se myju. Umyla jsem si ruce. 

ČESAT – UČESAT Matka češe dceru. Každé ráno se češu. Češu si vlasy. 

OBLÉKNOUT – 

OBLÉKAT   
Musím obléknout syna. Musíš se obléknout. Chci si obléct džíny. 

SVLÉKNOUT – 

OBLÉKAT  

Svléknu dítě. Svlékni se. Nemůžu si to svléct. 

ZOUT – ZOUVAT  
Tady se můžete zout. 

 

Zujte se, prosím. Boty si zouváme tady. 

OBOUT – 

OBOUVAT  

Obouvám dítě. 

 

Obujte se, prosím. 

 

Obouvám si boty. 

HOLIT – OHOLIT  Pravidelně holím otce. Dvakrát týdně se holím. Ženy si holí nohy. 

ČISTIT – VY ČISTIT  Čístím sklo. ------- Čistím si zuby. 

SPRCHOVAT SE  ------- Ráno se sprchuju. ------- 

 

2. Reflexiva tantum 
 

Reflexiva tantum je skupina sloves, která jsou stále zvratná, tedy nevyskytují se bez 
zvratného formantu. V následujícím přehledu uvádíme reflexiva tantum v češtině a rozdíly 
v reflexivitě u reflexiv tantum v češtině a v ruštině.  

Reflexiva tantum zvratná v češtině i v ruštině: bát se, konat se, líbit se, omluvit se, 
smát se, probudit se, probouzet se, posadit se, zajímat se, zlobit se 

Reflexiva tantum zvratná v češtině, ale nezvratná v ruštině: dívat se, domnívat se, 
jmenovat se, koukat (se), myslet si, odpočinout si, pamatovat si, ptát se, těšit se, účastnit se, 
vzpomínat si, vzpomenout si, zeptat se, zúčastnit se 

Reflexiva tantum nezvratná v češtině, ale zvratná v ruštině: doufat, zaplatit, zůstat  

 
Stále zvratná jsou v češtině slovesa: bát se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat se, 

chovat se, jmenovat se, konat se, koukat (se), líbit se, najíst se, narodit se, naobědvat se, 
napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, odpočinout si, omluvit se, omlouvat se, 
pamatovat si, prohlížet si, přát si, ptát se, rozzlobit se, scházet se, sejít se, sednout si, smát se, 
stát se, těšit se, učit se, účastnit se, vzpomenout si, zamilovat se, zajímat se, zapamatovat si, 
zeptat se, zdát se, zlobit se, zúčastnit se 

3. Reciproční reflexiva 
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Akuzativní:  hádat se, milovat se, potkat se, setkat se, sejít se, seznámit se, seznamovat 

se, scházet se, vidět se, znát se. Reflexivní formant se stojí vždy u reciprok, která mají 
původně akuzativní valenci, např. potkat muže.  

Dativní: e-mailovat si, hrát si, psát si, pomáhat si, rozumět si, telefonovat si, věřit si, 
volat si, zatelefonovat si, zavolat si. Reflexivní formant si se používá u sloves, která mají 
původně dativní valenci, např. mailovat kolegovi. Všimněte si, že se v ruštině užívá lexikální 
spojení друг друга. 

4. Prospěchová reflexiva 
 

Prospěchová reflexiva vyjadřují, že konatel je nositelem prospěchu, tedy že dělá něco 
pro sebe, pro svůj užitek, pro svoji potřebu, tato slovesa stojí vždy s reflexivním 
formantem si. Do této skupiny řadíme slovesa: číst (si), hrát (si), koupit (si), myslet (si), 
objednávat (si), objednat (si), pamatovat (si), prohlížet (si), pronajmout (si), pronajímat (si), 
přestěhovat (si), půjčit (si), rozumět (si), telefonovat (si), ušpinit (si), vydělat (si), vydělávat 
(si), vyzkoušet (si), zkoušet (si), zkusit (si), zlomit (si). Pokud odstraníme reflexivní formant, 
význam se mění, např. Teď čtu studijní materiály a večer si budu číst. (Teď musím splnit 
povinnost a přečíst studijní materiály a večer si budu číst něco, co mě baví, co se mi líbí, 
pro sebe.) 

Slovesa hrát si a číst si můžeme užít bez objektu, např. Teď si hraju, a pak si budu číst. 
Po slovesech myslet si a pamatovat si často následuje vedlejší věta nebo objekt, 

např. Myslím si, že je to pravda. Pamatuji si, že to bylo jinak. 
Po ostatních slovesech z této skupiny vždy stojí obligatorní objekt, např. Můžu si to 

vyzkoušet? Koupím si knihu. Objednám si zboží. Přestěhujeme si věci do jiné kanceláře. 
Do této skupiny patří i slovesa zlomit si a ušpinit si, která mají význam úplně opačný, 

tedy udělat něco nezáměrně ve svůj neprospěch, např. Zlomil jsem si nohu. Ušpinil si kabát. 
 

5. Dekauzativní reflexiva 
 

Dekauzativní reflexiva jsou vytvořena od kauzativních sloves, která nejsou zvratná a 
vyjadřují změnu vlastnosti určitého předmětu. Reflexiva, utvořená od kauzativ, vyjadřují děj, 
který vede k vnější nebo vnitřní změně subjektu (změna polohy, změna kvantity či kvality 
subjektu aj.), např. hýbat něčím – hýbat se (sám sebou). To znamená, že změna není 
vykonávána na někom (na něčem jiném), ale na tom, kdo změnu koná, většinou se jedná 
o živé osoby. Do této skupiny patří slovesa: přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), 
posadit (se), probouzet (se), probudit (se), stěhovat (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se). 

V případě, že takové sloveso stojí bez reflexivního formantu, znamená to, že činnost se 
týká objektu, který není totožný se subjektem, např. Vzbudila jsem dceru. Vzbudila jsem se. 

!   ZAPAMATUJTE SI!  
chovat se – вести себя 

cítit se – чувствовать себя 

Slovesa zvratná v dokonavém vidě a nezvratná v nedokonavém vidě 

zamilovat se – milovat 
nasnídat se – snídat 

naobědvat se – obědvat 
navečeřet se – večeřet 

sedět – sednout si 

Rozkazovací způsob a změna vidu slovesa při negaci 



99 

 

 
V rozkazovacím způsobu dokonavých i nedokonavých sloves se taktéž užívá reflexivní 

formant se, si, např. Najez se! Napij se! Jez! Pij! Pozor, při negaci stojí sloveso vždy 
v nedokonavém vidě, i od dokonavých sloves tvoříme tedy imperativ pomocí nedokonavého 
vidu, např. Najez se! Nejez! Napij se! Nepij! Nasnídej se! Nesnídej! 

 
 
 

ABECEDNÍ SEZNAM REFLEXIV  

Bát se, být si jistý, cítit se, česat (se/si), číst si, čistit (si), dát (si), dávat (si), dělat si legraci, dít 
se, dívat se, domnívat se, dostat (se), e-mailovat (si), hádat se, hodit (se), holit (se/si), hrát (si), 
jmenovat se, konat se, koukat (se), koupit (si), líbit se, milovat (se), mít se, mýt (se/si), myslet 
(si), najíst se, narodit se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, 
objednávat (si), objednat (si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), odpočinout si, omluvit se, 
omlouvat se, pamatovat (si), podepsat (se), podepisovat (se), pomáhat (si), popovídat (si), 
posadit (se), potkat (se), potkávat (se), povídat (si), probouzet (se), probudit (se), prohlížet 
(si), pronajmout (si), pronajímat (si), přát (si), přestěhovat (se/si), psát (si), ptát se, půjčit (si), 
rozumět (si), rozzlobit se, seznámit (se), seznamovat (se), scházet se, sejít se, smát se, 
sprchovat (se), stát se, stěhovat (se), svlékat (se/si), svléknout (se/si), telefonovat (si), těšit se, 
učit se, účastnit se, volat (si), vrátit (se), vracet (se), vydělat (si), vydělávat (si), vyzkoušet (si), 
vzpomenout si, zajímat se, zamilovat se, zapamatovat si, zatelefonovat (si), zavolat (si), zeptat 
se, zdát se, zkoušet (si), zkusit (si), zlobit se, zlomit (si), znát (se), zranit (se), zúčastnit se  

REFLEXIVA VLASTNÍ 

česat (se/si), čistit (si), holit (se/si), mýt (se/si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), sprchovat 
(se), svlékat (se/si), svléknout (se/si) 

REFLEXIVA TANTUM 

bát se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat se, chovat se, jmenovat se, konat se, koukat (se), 
líbit se, najíst se, narodit se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, 
odpočinout si, omluvit se, omlouvat se, pamatovat si, prohlížet si, přát si, ptát se, rozzlobit se, 
scházet se, sejít se, sednout si, smát se, stát se, těšit se, učit se, účastnit se, vzpomenout si, 
zamilovat se, zajímat se, zapamatovat si, zeptat se, zdát se, zlobit se, zúčastnit se 

PROSPĚCHOVÁ REFLEXIVA 

číst (si), hrát (si), koupit (si), myslet (si), objednávat (si), objednat (si), pamatovat (si), potkat 
(se), potkávat (se), povídat (si), popovídat (si), prohlížet (si), pronajmout (si), pronajímat (si), 
přestěhovat (si), půjčit (si), rozumět (si), telefonovat (si), vydělat (si), vydělávat (si), 
vyzkoušet (si), zkoušet (si), zkusit (si), zlomit (si) 

RECIPROKA 

e-mailovat (si), hádat se, hrát (si), milovat (se), psát (si), pomáhat (si), potkat (se), rozumět 
(si), scházet se, sejít se, seznámit (se), seznamovat (se), telefonovat (si), věřit (si), vidět (se), 
volat (si), zatelefonovat (si), zavolat (si), znát (se) 

DEKAUZATIVA 

přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), posadit (se), probouzet (se), probudit (se), 
stěhovat (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se) 
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ZAPAMATUJTE SI! 

dát si – dát, dávat – dávat si, dostat se – dostat, mít se – mít, hodit se – hodit 
cítit se, chovat se 
být si jistý, dělat si legraci 
 

 

 

Jazyková příručka pro úroveň B1 

Kategorii reflexivity představují v češtině zvratná slovesa a reflexivní formy slovesné 
(reflexivní pasivum).  

Reflexivní slovesa mohou v češtině stát se zvratným formantem se, si. Tento zvratný 
formant stojí vždy samostatně, je tedy, na rozdíl od ruštiny, oddělené od slovesa, srovnejte 
mýt se – мыться. Reflexiva akuzativní stojí vždy s formantem se, např. myju se (myju koho 
co? Ak). Reflexiva dativní obsahují vždy formant si, který je původu dativního, např. myju si 
ruce (myju komu čemu? ruce Dat). Existuje několik skupin zvratných sloves a pro správné 
užívání formantu si a se je vždy důležité uvědomit si, ke které skupině sloveso náleží.  

Reflexivní forma slovesná (zvratné pasivum) je tvořeno od sloves nereflexivních a 
tvoří se pomocí formantu se a slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. (Voda se vaří v hrnci.) 

!   ZAPAMATUJTE SI! ( Všimněte si následující frází, které je dobré si zapamatovat.) 
 

Jak se to čte? 
Jak se to píše?                    neosobní konstrukce 
Jak se to vyslovuje? 
 
Dělám si legraci.  
Jsem si jistý, že...               fráze s dativním reflexivním formantem 
Myslím si, že...  
Dám si kávu. 
 
Domnívám se, že...  
Zdá se mi, že...  
Co se děje?                           
Co se stalo?  
Festival se koná od zítřka.        fráze s akuzativním reflexivním formantem 
Mám se dobře. 
Cítím se špatně. 
Bavím se dobře. 
Chová se divně. 
Hodí se ti to? 
Jmenuju se Petr. 
Jak se dostanu na Můstek? 
 

Vdávat (se), vdát (se), ženit (se), oženit (se), vzít (se/si), brát (se/si) 
Zítra se Jana vdává. – Zítra se Jana vdává za Martina. – Renata zítra vdává Janu. 
Zítra se Pavel žení. – Zítra se Pavel žení s Luckou. – Robert zítra žení Petra. 
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Jana a Petr se zítra berou. – Jana si zítra bere Petra. – Petr si zítra bere Janu.  
Jana a Petr se zítra vezmou. – Jana si zítra vezme Petra. – Petr si zítra vezme Janu. 

Slovesa vdávat (se), vdát (se), ženit (se), oženit (se) stojí vždy pouze s reflexivním formantem 
se nebo bez něj, naopak slovesa vzít (se/si), brát (se/si) mohou stát s reflexivním formantem se 
i si, nebo bez něj. 

 

 
 
?    POZICE SE/SI VE VĚTĚ?  

Pokud je věta v přítomném čase a budoucím čase oznamovacího způsobu, stojí se, si 
vždy na 2. logické pozici. Stejně tak ve větě s modálním slovesem (muset, chtít, moci, smět, 
mít) nebo slovesem pohybu (jít, jet), po spojkách a, ale, avšak je se, si na 2. logické pozici. 
Pokud je věta v minulém čase nebo podmiňovacím způsobu, se, si se vždy posouvá 
na 3.pozici. Pokud věta obsahuje spojku nebo, ani, proto, protože, že a jiné spojky,  stojí se, si 
hned za spojkou. Obsahuje-li věta několik zvratných sloves, výše uvedená pravidla platí pro 
první reflexivum ve větě, další reflexivum je v infinitivu a reflexivní formant stojí zpravidla 
přímo za slovesem, např. Chtěl jsem se dívat na televizi a hrát si se psem. 

 
� Druhá a třetí logická pozice: 

                1.                2.         

2.pozice Zajímám se o kulturu.   
                                      1.             2.         3.  

3.pozice Zajímala jsem se o literaturu.  
              1.         2.         3.       

Chtěl bych se na něco zeptat.  
 

� Spojky a konstrukce RÁD + reflexivum 

                                     1.            2.                                            1.            2.         

A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se novou gramatiku.  
NEBO, ANI, ŽE aj.    Dívám se na televizi, nebo se učím novou gramatiku.  
Vím, že...    Vím, že se ti líbí ten film. 
Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. 
 

ČAS + ZPŮSOB PŘÍKLAD  POZICE 

Minulý čas  Dříve jsem se zajímala o literaturu.  3. 

Přítomný čas  Teď se zajímám o kulturu.  2. 

Budoucí čas  Budeme se zajímat o českou literaturu.  2. 

Oznamovací způsob  Zajímám se o sport.  2. 

Podmiňovací způsob  Chtěl bych se zajímat o sport.  3. 

Modální sloveso (přít. č.) 

Modální sloveso (min.č.) 

Chci se zajímat o sport.  

Chtěl jsem se dívat na televizi. 

2. 

3. 
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Sloveso pohybu (přít. č.) 

Sloveso pohybu (min. č.) 

Půjdu si prohlédnout náměstí. 

Šel jsem si prohlédnout náměstí. 

2. 

3. 

Více reflexiv ve větě Chtěl jsem se dívat na televizi a hrát si se psem. -- 

 
� Skloňování SE a SI 

Po předložce stojí vždy složený tvar zvratného zájmena, např. Knihy leží na sobě. Chci to 
pro sebe. Složený tvar se používá také na začátku věty (pro zdůraznění informace), 
např.  Sobě nic nekoupím.  

 1. N 2. G 3.  D 4.  A 5.  V 6.  L 7. I 
krátké formy  

--- 
 

sebe 
si se  

--- 
 

sobě 
 

sebou formy po prepozici sobě sebe 

� Minulý čas 

U minulého času dochází ke změně reflexivního formantu na ses, sis. 

/В прошедшем времени переходит возвратный формант во 2 лице ед. и мн.ч. в ses, sis./ 

JSI+SE=SES     Díval ses dnes na televizi? 

JSI+SI=SIS       Všiml sis toho muže? 

� Rozkazovací způsob a změna vidu slovesa při negaci 

V rozkazovacím způsobu dokonavých i nedokonavých sloves se taktéž užívá reflexivní 
formant se, si, např. Najez se! Napij se! Jez! Pij! Pozor, při negaci stojí sloveso vždy 
v nedokonavém vidě, i od dokonavých sloves tvoříme tedy imperativ pomocí nedokonavého 
vidu, např. Najez se! Nejez! Napij se! Nepij! Nasnídej se! Nesnídej! 

 

 

?    SKUPINY REFLEXIVNÍCH SLOVES   

1. Reflexiva vlastní  

Tato slovesa mohou stát se zvratným se i si, ale také nebo mohou být nezvratná, 
přičemž jejich věcný význam se nemění. V případě použití zvratného se hovoříme o shodě 
ve vztahu subjekt a objekt, např. myju se, v případě užití zvratného si jde o změnu významu a 
zvratnost se týká jen části subjektu (myju si ruce, češu si vlasy). V případě, že je sloveso 
nezvratné, dochází k přechodu činnosti na objekt v akuzativu bez předložky (myju dítě). 
Největší část této skupiny tvoří slovesa orientovaná na vzhled a úpravu povrchu těla jako 
např. mýt se – mýt si – mýt, do této skupiny mohou náležet dokonavá i nedokonavá slovesa. 

Označují záměrnou, vědomou činnost, při níž podmět vyjadřuje subjekt i objekt 
činnosti, nejčastěji je subjekt personický (lidská bytost, zvíře). Akuzativní reflexiva jsou vždy 
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nepřechodná (intranzitivní), pozice akuzativního objektu je blokována reflexivním formantem 
se, historicky zvratným akuzativním zájmenem. Dativní reflexiva vlastní jsou přechodná 
(tranzitivní), syntaktická pozice objektu v akuzativu nejen že není blokována, dokonce je 
obligatorní, např. Myju si celé tělo.(obligatorní akuzativ) - Myju se celý.(vždy bez objektu). 

 

 

 

2. Reflexiva tantum 

Reflexiva tantum je skupina sloves, která jsou stále zvratná, tedy nevyskytují se bez 
zvratného formantu. V následujícím přehledu uvádíme reflexiva tantum v češtině a rozdíly 
v reflexivitě u reflexiv tantum v češtině a v ruštině.  

Reflexiva tantum zvratná v češtině i v ruštině: bát se, bavit se, dít se, hádat se, konat 
se, líbit se, narodit se, omluvit se, smát se, probudit se, probouzet se, posadit se, postěžovat 
si, rozejít se, rozcházet se, rozzlobit se, scházet se, sejít se, setkávat se, setkat se, smát se, 
spokojovat se, spokojit se, starat se, zabývat se, zamilovat se, zajímat se, zdát se, zlobit se 

Reflexiva tantum zvratná v češtině, ale nezvratná v ruštině: dívat se, domnívat se, 
jmenovat se, koukat (se), myslet si, najíst se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, naučit se, 
navečeřet se, odpočinout si, pamatovat si, poslechnout si, prohlížet si, přát si, ptát se, 
sednout si, stát se, stávat se, těšit se, účastnit se, všímat si, všimnout si, vzpomínat si, 
vzpomenout si, zahrát si, zapamatovat si, zeptat se, zvykat si, zvyknout si, zúčastnit se 

Reflexiva tantum nezvratná v češtině, ale zvratná v ruštině: doufat, zaplatit, zůstat  

Reflexiva tantum s formantem SE: bát se, bavit se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat 
se, chovat se, jmenovat se, konat se, koukat (se), líbit se, najíst se, narodit se, naobědvat se, 
napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, omluvit se, omlouvat se, postarat se, ptát se, 
rozejít se, rozcházet se, rozzlobit se, scházet se, sejít se, setkávat se, setkat se, smát se, 
spokojovat se, spokojit se, starat se, stát se, stávat se, těšit se, učit se, účastnit se, zabývat se, 
zamilovat se, zajímat se, zeptat se, zdát se, zlobit se, zúčastnit se 

Reflexiva tantum s formantem SI: odpočinout si, pamatovat si, poslechnout si, 
postěžovat si, prohlížet si, přát si, sednout si, stěžovat si, vážit si, všímat si, všimnout si, 
vzpomenout si, zahrát si, zapamatovat si, zvykat si, zvyknout si 

 

3. Reciproční reflexiva 

Reciproční reflexiva s formantem SE: bavit se, brát se, domlouvat se, domluvit se, 
hádat se, milovat se, oženit se, potkat se, potkávat se, rozejít se, rozcházet se, rozvádět se, 
rozvést se, scházet se, setkat se, setkávat se, sejít se, seznámit se, seznamovat se, vdát se, 
vdávat se, vidět se, vzít se, znát se, ženit se. Reflexivní formant se stojí vždy u reciprok, která 
mají původně akuzativní valenci, např. potkat muže.  

Reciproční reflexiva s formantem SI: e-mailovat si, hrát si, povídat si, popovídat si, 
psát si, pomáhat si, rozumět si, telefonovat si, věřit si, volat si, zatelefonovat si, zavolat si. 
Reflexivní formant si se používá u sloves, která mají původně dativní valenci, např. mailovat 
kolegovi. Všimněte si, v ruštině užívá lexikální spojení друг друга. 

 

4. Prospěchová reflexiva 

Prospěchová reflexiva vyjadřují, že konatel je nositelem prospěchu, tedy že dělá něco 
pro sebe, pro svůj užitek, pro svoji potřebu, tato slovesa stojí vždy s reflexivním 
formantem si. Do této skupiny řadíme slovesa: číst (si), čistit (si), hrát (si), koupit (si), 
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kupovat (si), myslet (si), objednávat (si), objednat (si), pamatovat (si), prohlížet (si), 
pronajmout (si), pronajímat (si), přestěhovat (si), půjčit (si), sehnat (si), vyčistit (si), vydělat 
(si), vydělávat (si), vyzkoušet (si), zkoušet (si), zkusit (si), zlomit (si) 

Pokud odstraníme reflexivní formant, význam se mění, např. Teď čtu studijní materiály 
a večer si budu číst. (Teď musím splnit povinnost a přečíst studijní materiály a večer si budu 
číst něco, co mě baví, co se mi líbí, pro sebe.) 

Slovesa hrát si a číst si můžeme užít bez objektu, např. Teď si hraju, a pak si budu číst. 
Po slovesech myslet si a pamatovat si často následuje vedlejší věta nebo objekt, 

např. Myslím si, že je to pravda. Pamatuji si, že to bylo jinak. 
Po ostatních slovesech z této skupiny vždy stojí obligatorní objekt, např. Můžu si to 

vyzkoušet? Koupím si knihu. Objednám si zboží. Přestěhujeme si věci do jiné kanceláře. 
Do této skupiny patří i slovesa zlomit si a ušpinit si, která mají význam úplně opačný, 

tedy udělat něco nezáměrně ve svůj neprospěch, např. Zlomil jsem si nohu. Ušpinil si kabát. 
 

5. Dekauzativní reflexiva 
 

Dekauzativní reflexiva jsou vytvořena od kauzativních sloves, která nejsou zvratná a 
vyjadřují určitou změnu vlastnosti určitého předmětu. Reflexiva, utvořená od kauzativ, 
vyjadřují děj, který vede k vnější nebo vnitřní změně subjektu (změna polohy, změna kvantity 
či kvality subjektu aj.), např. hýbat něčím – hýbat se (sám sebou). Do této skupiny patří 
slovesa: přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), posadit (se), probouzet (se), 
probudit (se), stěhovat (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se). V případě, že takové sloveso 
stojí bez reflexivního formantu, znamená to, že činnost se týká objektu, který není totožný se 
subjektem, např. Vzbudila jsem dceru. Vzbudila jsem se. 

Do této skupiny patří mnoho sloves, která se vztahují k přírodním jevům, např. Počasí 
se zlepšuje. (Tento typ je velice blízký reflexivní formě slovesné.) Mluvčí v těchto konstrukcí 
klade důraz především na děj, není důležité, kdo děj způsobil (rozbít – rozbít se).  Někdy tyto 
konstrukce popisují v ruštině i v češtině děj, který působí negativně, což vede k určité 
vlastnosti předmětu, např. Talíř se rozbil.  

Někdy můžeme vytvořit od kauzativních sloves dokonce i reflexiva s formantem si, ale 
ta už patří do skupiny dativních reflexiv prospěchových, např. zastavit auto – zastavit se – 
zastavit si taxík, přemístit křeslo – přemístit se – přemístit si křeslo, přestěhovat věci – 
přestěhovat se – přestěhovat si věci.  

!   ZAPAMATUJTE SI!  
chovat se – вести себя 

cítit se – чувствовать себя 

Slovesa zvratná v dokonavém vidě a nezvratná v nedokonavém vidě 
 

zamilovat se – milovat 
nasnídat se – snídat 

naobědvat se – obědvat 
navečeřet se – večeřet 

sedět – sednout si 
 

!  PŘEHLED REFLEXIV DLE VALENCE 
  
Reflexiva s genitivem  
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a) bez prepozice: bát se, ptát se, účastnit se, vážit si, všímat si, všimnout si, zeptat se, 
zúčastnit se 

b) s prepozicí: dělat si legraci z, odpočinout si od, stěhovat se do,  vdát se za, vdávat 
se  za, vracet se z, vrátit se z, zamilovat  se  do 

Reflexiva s dativem 
a) bez prepozice: omlouvat se, omluvit se, smát se, zasmát se, stěžovat si, postěžovat si,  
b) v objektových konstrukcích s dativem: hodit se, líbit se, zdát se 
c) s prepozicí: pohádat se kvůli  

Reflexiva s akuzativem 
a) bez prepozice: česat (si), čistit (si), dát si, dávat si, holit (si), koupit (si), kupovat (si), 

myslet si, mýt (si), naučit (se), objednat (si), objednávat (si), obléknout (si), oblékat 
(si), učit (se), oholit (si), umýt (si), pamatovat si, pomyslet si, poslechnout si, 
poslouchat, pronajmout (si), pronajímat (si), přát si, přečíst (si), představit si, 
představovat si, přestěhovat (si), půjčit (si), půjčovat (si), představit (koho co – komu 
čemu), představovat (koho co – komu čemu), sehnat (si), svléknout (si), svlékat (si), 
učesat (si), vyčistit (si), vydělávat (si), vydělat (si), vyzkoušet (si), zahrát (si), 
zapamatovat si, zeptat se, zkoušet (si), zkusit (si) 

b) s prepozicí: bát se o, dívat se na, hádat se o, starat se o, podívat se na, postarat se o, 
sednout si na, stěžovat si na, postěžovat si na, rozzlobit se na, těšit se na, vzpomenout 
si na, zahrát si na, zajímat se o, zeptat se na, zlobit se na, zvykat si na, zvyknout si na 

Reflexiva s lokálem (často po slovesech mluvení, tzv. verba dicendi) 
a) s prepozicí: bavit se o, domlouvat se na, domluvit se na, hádat se o, hrát na, koupat 

se  v, myslet si o, pomyslet si o, povídat si o, popovídat si o, vykoupat se v, ztratit se 
v, ztrácet se v   

Reflexiva s instrumentálem 
a) bez prepozice: stát se, stávat se, zabývat se 
b) s prepozicí: oženit se, potkat se s, popovídat si s, povídat si s, poznat se s, rozejít se s, 

rozcházet se s, rozumět si s, rozvádět se s, rozvést se s, seznamovat se s, seznámit se s, 
setkávat se s, setkat se s, scházet se s, sejít se s, spokojovat se s, spokojit se s, rozejít se 
s, rozcházet se s, znát se s, ženit se s   

 

?    REFLEXIVNÍ FORMA SLOVESNÁ (REFLEXIVNÍ PASIVUM)   

Reflexivní pasivum tvoříme pomocí slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. + se. 
Např. Dům se opravuje. Domy se opravují. Kniha se čte. Knihy se čtou.  

Konstrukce s reflexivním pasivem obsahují vždy podmět, pokud ho neobsahují, 
nejedná se o reflexivní pasivum, ale reflexivní deagentiv (o tom více v jazykové příručce pro 
úroveň B2), srovnejme: Kniha se čte. (reflexivní forma slovesná) Čte se čím dál méně. 
(reflexivní deagentiv).  

Na rozdíl od ruštiny v češtině u reflexivního pasiva nelze vyjádřit logický subjekt 
v instrumentálu, logický subjekt v instrumentálu je možno vyjádřit pouze opisným pasivem 
(*Dům se staví zedníky. - Dům je stavěn dělníky.). V češtině se reflexivní pasivum tvoří 
jednak od sloves nedokonavého vidu, jednak od sloves dokonavého vidu, častěji však od 
nedokonavého vidu, protože zvratné pasivum, srovnáme-li ho s opisným pasivem, značí vyšší 
dynamičnost děje, což lépe odpovídá povaze nedokonavého slovesa. V ruštině se zvratné 
pasivum tvoří výhradně od sloves nedokonavých a opisné pasivum výhradně od sloves 
dokonavých. Reflexivní forma slovesná s dokonavým slovesem v češtině má odpovídající 
ekvivalent v ruštině s opisným pasivem. 
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Reflexivní forma slovesná 
Imperfektum dům se staví /дом строится/ 

dům se stavěl /дом строился/ 
dům se bude stavět /дом будет строится/ 
dům by se stavěl /дом бы строился/ 

Perfektum --- 
dům se postavil /дом построили/ 
dům se postaví /дом построят/ 
dům by se postavil /дом бы построили/ 

ABECEDNÍ SEZNAM REFLEXIV  

bát se, bavit (se), bavit se o, brát (si/se), být si jistý, cítit se, česat (se/si), číst (si), čistit (si), 
dát (si), dávat (si), dělat si legraci z, dívat se, dít se, domlouvat (se/si), domluvit (se/si), 
domnívat se, dostat (se), dostávat (se), e-mailovat (si), hádat se, hodit (se), holit (se/si), hrát 
(si), chovat se, jmenovat se, konat se, koupat (se), koupit (si), kupovat (si), líbit se, milovat 
(se), mít (se), myslet (si), mýt (se/si), najíst se, naobědvat se, napít se, narodit se, nasnídat se, 
naučit se, navečeřet se, objednávat (si), objednat (si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), 
odpočinout si, oholit (se/si), omluvit se, omlouvat se, osprchovat (se), oženit (se), pamatovat 
(si), podepsat (se), podepisovat (se), podívat se, pohádat se, pomáhat (si), pomyslet (si), 
poslechnout si, postarat se, postěžovat si, potkat (se), potkávat (se), popovídat (si), posadit 
(se), povídat si, probouzet (se), probudit (se), prohlédnout si, prohlížet si, pronajímat (si), 
pronajmout (si), přát si, přečíst (si), představit (se), představovat (se/si), přestěhovat (se/si), 
převlékat (se/si), psát (si), ptát se, půjčit (si), půjčovat (si), rozejít se s, rozcházet se, rozumět 
(si), rozzlobit (se), rozvádět (se), rozvést (se), sednout si, sehnat (si), sejít se, setkat se, 
setkávat se, seznamovat (se), seznámit (se), scházet se, smát se, spokojit se, spokojovat se, 
sprchovat (se), starat se, stát se, stávat se, stěhovat (se/si), stěžovat si, svlékat (se/si), 
svléknout (se/si), telefonovat (si), těšit se, účastnit se, učesat (se/si), učit se, umýt (se/si), vážit 
si, vážit (se), vdát (se), vdávat (se), všímat si, všimnout si, věřit (si), vidět (se), volat (si), 
vracet (se), vrátit (se), vyčistit (si), vydělat (si), vydělávat (si), vykoupat (se), vyzkoušet (si), 
vzít (si/se), vzpomenout si, zahrát si, zabývat se, zahrát si, zachovat se, zalíbit se, zamilovat 
(se), zajímat se o, zapamatovat si, zatelefonovat (si), zavolat (si), zasmát se, zeptat se, zdát se, 
zkoušet (si), zkusit (si), zlobit (se), zlomit (si), znát (se), zranit (se), ztratit (se), zúčastnit se, 
zvykat si na, zvyknout si na, ženit (se) 
 

REFLEXIVA VLASTNÍ 

česat (se/si), čistit (si), holit (se/si), mýt (se/si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), převlékat 
(se/si), sprchovat (se), svlékat (se/si), svléknout (se/si) 

REFLEXIVA TANTUM 

bát se, bavit se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat se, chovat se, jmenovat se, konat se, koukat 
(se), líbit se, najíst se, narodit se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, 
odpočinout si, omluvit se, omlouvat se, pamatovat si, poslechnout si, postarat se, postěžovat 
si, prohlížet si, přát si, ptát se, rozejít se, rozcházet se, rozzlobit se, scházet se, sejít se, sednout 
si, setkávat se, setkat se, smát se, spokojovat se, spokojit se, starat se, stát se, stávat se, 
stěžovat si, těšit se, učit se, účastnit se, vážit si, všímat si, všimnout si, vzpomenout si, zabývat 
se, zahrát si, zamilovat se, zajímat se, zapamatovat si, zeptat se, zdát se, zlobit se, zúčastnit se, 
zvykat si, zvyknout si 
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PROSPĚCHOVÁ REFLEXIVA 

číst (si), čistit (si), hrát (si), koupit (si), kupovat (si), myslet (si), objednávat (si), objednat (si), 
pamatovat (si), prohlížet (si), pronajmout (si), pronajímat (si), přestěhovat (si), půjčit (si), 
sehnat (si), vyčistit (si), vydělat (si), vydělávat (si), vyzkoušet (si), zkoušet (si), zkusit (si), 
zlomit (si) 

RECIPROKA 

bavit se, brát (se), domlouvat (se), domluvit (se), e-mailovat (si), hádat se, hrát (si), milovat 
(se), oženit (se), psát (si), pomáhat (si), potkat (se), potkávat (se), povídat (si), popovídat (si), 
rozumět (si), rozejít se, rozcházet se, rozvádět (se), rozvést (se), scházet se, sejít se, setkávat 
se, setkat se, seznámit (se), seznamovat (se), telefonovat (si), vdát (se), vdávat (se), věřit (si), 
vidět (se), volat (si), vzít (se), zatelefonovat (si), zavolat (si), znát (se), ženit (se) 

DEKAUZATIVA 

přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), posadit (se), probouzet (se), probudit (se), 
stěhovat (se), vážit (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se), ztratit (se) 
 

ZAPAMATUJTE SI! 

dát si – dát, dávat – dávat si, dostat se – dostat, mít se – mít, hodit se – hodit 
cítit se, chovat se 
být si jistý, dělat si legraci 
brát si někoho, brát se, vzít si někoho, vzít se, vdát se, vdávat se (za někoho), oženit se, ženit 
se (s někým), vdávat někoho, ženit někoho 
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Jazyková příručka pro úroveň B2 

Kategorii reflexivity představují v češtině zvratná slovesa, reflexivní formy slovesné 
(reflexivní pasivum) a neosobní věty (deagentní konstrukce).  

Reflexivní slovesa mohou v češtině stát se zvratným formantem se, si. Tento 
zvratný formant stojí vždy samostatně, je tedy, na rozdíl od ruštiny, oddělené od slovesa, 
srovnejte mýt se – мыться. Zvratné sloveso původu akuzativního stojí vždy s formantem se, 
např. myju se (myju koho co? Ak). Zvratná slovesa původu dativního obsahují vždy formant 
si, který je původu dativního, např. myju si ruce (myju komu čemu? ruce Dat). Existuje 
několik skupin zvratných sloves a pro správné užívání formantu si a se je vždy důležité 
uvědomit si, ke které skupině sloveso náleží.  

Reflexivní forma slovesná (zvratné pasivum) je tvořeno od sloves nereflexivních a 
tvoří se pomocí formantu se a slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. (Voda se vaří v hrnci.) 

Deagentní konstrukce reflexivní se od reflexivní formy slovesné odlišují tím, že 
v nich není obsažen podmět, srovnejte Voda se vaří v hrnci. (reflexivní forma slovesná); Vaří 
se tam dobře. (deagentní konstrukce reflexivní). 
 

!   ZAPAMATUJTE SI! ( Všimněte si následující frází, které je dobré si zapamatovat.) 
 
Dělám si legraci.  
Jsem si jistý, že...               fráze s dativním reflexivním formantem 
Myslím si, že...  
Dám si kávu. 
 
Domnívám se, že...  
Zdá se mi, že...  
Co se děje?                           
Co se stalo?  
Festival se koná od zítřka.        fráze s akuzativním reflexivním formantem 
Mám se dobře. 
Cítím se špatně. 
Bavím se dobře. 
Chová se divně. 
Hodí se ti to? 
Jmenuju se Petr. 
Jak se dostanu na Můstek? 
 

Vdávat (se), vdát (se), ženit (se), oženit (se), vzít (se/si), brát (se/si) 
Zítra se Jana vdává. – Zítra se Jana vdává za Martina. – Renata zítra vdává Janu. 
Zítra se Pavel žení. – Zítra se Pavel žení s Luckou. – Robert zítra žení Petra. 
Jana a Petr se zítra berou. – Jana si zítra bere Petra. – Petr si zítra bere Janu.  
Jana a Petr se zítra vezmou. – Jana si zítra vezme Petra. – Petr si zítra vezme Janu. 
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?    POZICE SE/SI VE VĚTĚ  

Pokud je věta v přítomném čase a budoucím čase oznamovacího způsobu, stojí se, si 
vždy na 2. logické pozici. Stejně tak ve větě s modálním slovesem (muset, chtít, moci, smět, 
mít) nebo slovesem pohybu (jít, jet), po spojkách a, ale, avšak je se, si na 2. logické pozici. 
Pokud je věta v minulém čase nebo podmiňovacím způsobu, se, si se vždy posouvá na 
3.pozici. Pokud věta obsahuje spojku nebo, ani, proto, protože, že a ostatní podřadící spojky,  
stojí se, si hned za spojkou. Obsahuje-li věta několik zvratných sloves, výše uvedená pravidla 
platí pro první reflexivum ve větě, další reflexivum je v infinitivu a reflexivní formant stojí 
zpravidla přímo za slovesem, např. Chtěl jsem se dívat na televizi a hrát si se psem. 

� Druhá a třetí logická pozice: 
 
                1.                2.         

2.pozice Zajímám se o kulturu.   
                                      1.             2.         3.  

3.pozice Zajímala jsem se o literaturu.  
              1.         2.         3.       

Chtěl bych se na něco zeptat.  
 

� Spojky a konstrukce RÁD + reflexivum 

                                     1.            2.                                            1.            2.         

A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se novou gramatiku.  
NEBO, ANI, ŽE aj.    Dívám se na televizi, nebo se učím novou gramatiku.  
Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. 
 

ČAS + ZPŮSOB PŘÍKLAD  POZICE 

Minulý čas  Dříve jsem se zajímala o literaturu.  3. 

Přítomný čas  Teď se zajímám o kulturu.  2. 

Budoucí čas  Budeme se zajímat o českou literaturu.  2. 

Oznamovací způsob  Zajímám se o sport.  2. 

Podmiňovací způsob  Chtěl bych se zajímat o sport.  3. 

Modální sloveso (přít. č.) 

Modální sloveso (min.č.) 

Chci se zajímat o sport.  

Chtěl jsem se dívat na televizi. 

2. 

3. 

Sloveso pohybu (přít. č.) 

Sloveso pohybu (min. č.) 

Půjdu si prohlédnout náměstí. 

Šel jsem si prohlédnout náměstí. 

2. 

3. 

Více reflexiv ve větě Chtěl jsem se dívat na televizi a hrát si se psem. -- 

 

� Skloňování SE a SI 
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Po předložce stojí vždy složený tvar zvratného zájmena, např. Knihy leží na sobě. Chci to 
pro sebe. Složený tvar se používá také na začátku věty (pro zdůraznění informace), 
např.  Sobě nic nekoupím.  

 1. N 2. G 3.  D 4.  A 5.  V 6.  L 7. I 
krátké formy  

--- 
 

sebe 
si se  

--- 
 

sobě 
 

sebou formy po prepozici sobě sebe 
 

?    SKUPINY REFLEXIVNÍCH SLOVES   

1. Reflexiva vlastní  

Tato slovesa mohou stát se zvratným se i si, ale také nebo mohou být nezvratná, 
přičemž jejich věcný význam se nemění. V případě použití zvratného se hovoříme o shodě 
ve vztahu subjekt a objekt, např. myju se, v případě užití zvratného si jde o změnu významu a 
zvratnost se týká jen části subjektu (myju si ruce, češu si vlasy). V případě, že je sloveso 
nezvratné, dochází k přechodu činnosti na objekt v akuzativu bez předložky (myju dítě). 
Největší část této skupiny tvoří slovesa orientovaná na vzhled a úpravu povrchu těla jako 
např. mýt se – mýt si – mýt, do této skupiny mohou náležet dokonavá i nedokonavá slovesa. 

Označují záměrnou, vědomou činnost, při níž podmět vyjadřuje subjekt i objekt 
činnosti, nejčastěji je subjekt personifikovaný, lidská bytost, zvíře. Akuzativní reflexiva jsou 
vždy nepřechodná (intranzitivní), pozice akuzativního objektu je blokována reflexivním 
formantem se, historicky zvratným akuzativním zájmenem. Dativní reflexiva vlastní jsou 
přechodná (tranzitivní), syntaktická pozice objektu v akuzativu nejen že není blokována, 
dokonce je obligatorní, např. Myju si celé tělo.(obligatorní akuzativ) - Myju se celý.(vždy bez 
objektu). 

2. Reflexiva tantum 
 

Reflexiva tantum je skupina sloves, která jsou stále zvratná, tedy nevyskytují se bez 
zvratného formantu. V následujícím přehledu uvádíme reflexiva tantum v češtině a rozdíly 
v reflexivitě u reflexiv tantum v češtině a v ruštině.  

Reflexiva tantum zvratná v češtině i v ruštině: bát se, bavit se, dít se, hádat aj. 
Reflexiva tantum zvratná v češtině, ale nezvratná v ruštině: dívat se, domnívat se, 

jmenovat se, koukat (se), myslet si, najíst se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, aj.  
Reflexiva tantum nezvratná v češtině, ale zvratná v ruštině: doufat, zaplatit, zůstat  

Reflexiva tantum s formantem SE: bát se, bavit se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat 
se, chovat se, jmenovat se, konat se, koukat (se), líbit se, najíst se, narodit se aj. 

Reflexiva tantum s formantem SI: odpočinout si, pamatovat si, poslechnout si, 
postěžovat si, prohlížet si, přát si, sednout si, stěžovat si, vážit si, všímat si aj. 

 

3. Reciproční reflexiva 
 

Reciproční reflexiva s formantem SE: hádat se, milovat se, potkat se, setkat se, aj. 
Reflexivní formant se stojí vždy u reciprok, která mají původně akuzativní valenci, např. 
potkat muže.  

Reciproční reflexiva s formantem SI: e-mailovat si, hrát si, psát si, pomáhat si, 
rozumět si, telefonovat si aj. Reflexivní formant si se používá u sloves, která mají 
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původně dativní valenci, např. mailovat kolegovi. Všimněte si, v ruštině užívá lexikální 
spojení друг друга. 

 
 

4. Prospěchová reflexiva 
 

Prospěchová reflexiva vyjadřují, že konatel je nositelem prospěchu, tedy že dělá něco 
pro sebe, pro svůj užitek, pro svoji potřebu, tato slovesa stojí vždy s reflexivním 
formantem si. Do této skupiny řadíme slovesa: číst (si), hrát (si), koupit (si), myslet (si), 
objednávat (si), objednat (si), pamatovat (si), prohlížet (si), pronajmout (si) aj.  

Pokud odstraníme reflexivní formant, význam se mění, např. Teď čtu studijní materiály 
a večer si budu číst. (Teď musím splnit povinnost a přečíst studijní materiály a večer si budu 
číst něco, co mě baví, co se mi líbí, pro sebe.) 

Slovesa hrát si a číst si můžeme užít bez objektu, např. Teď si hraju, a pak si budu číst. 
Po slovesech myslet si a pamatovat si často následuje vedlejší věta nebo objekt, 

např. Myslím si, že je to pravda. Pamatuji si, že to bylo jinak. 
Po ostatních slovesech z této skupiny vždy stojí obligatorní objekt, např. Můžu si to 

vyzkoušet? Koupím si knihu. Objednám si zboží. Přestěhujeme si věci do jiné kanceláře. 
Do této skupiny patří i slovesa zlomit si a ušpinit si, která mají význam úplně opačný, 

tedy udělat něco nezáměrně ve svůj neprospěch, např. Zlomil jsem si nohu. Ušpinil si kabát. 
 
 

5. Dekauzativní reflexiva 
 
Dekauzativní reflexiva jsou vytvořena od kauzativních sloves, která nejsou zvratná a 

vyjadřují určitou změnu vlastnosti určitého předmětu. Reflexiva, utvořená od kauzativ, 
vyjadřují děj, který vede k vnější nebo vnitřní změně subjektu (změna polohy, změna kvantity 
či kvality subjektu aj.), např. hýbat něčím – hýbat se (sám sebou). Do této skupiny patří 
slovesa: přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), posadit (se), probouzet (se), 
probudit (se), stěhovat (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se). V případě, že takové sloveso 
stojí bez reflexivního formantu, znamená to, že činnost se týká objektu, který není totožný se 
subjektem, např. Vzbudila jsem dceru. Vzbudila jsem se. 

Do této skupiny patří mnoho sloves, která se vztahují k přírodním jevům, např. Počasí 
se zlepšuje. (Tento typ je velice blízký reflexivní formě slovesné.) Mluvčí v těchto konstrukcí 
klade důraz především na děj, není důležité, kdo děj způsobil (rozbít – rozbít se).  Někdy tyto 
konstrukce popisují v ruštině i v češtině děj, který působí negativně, což vede k určité 
vlastnosti předmětu, např. Talíř se rozbil. Тарелка разбилась.  

Někdy můžeme vytvořit od kauzativních sloves dokonce i reflexiva s formantem si, ale 
ta už patří do skupiny dativních reflexiv prospěchových, např. zastavit auto – zastavit se – 
zastavit si taxík, přemístit křeslo – přemístit se – přemístit si křeslo, přestěhovat věci – 
přestěhovat se – přestěhovat si věci. 

 
 6. Dativní reflexiva expresivní 

 
Dativní reflexiva expresivní vyjadřují vždy určitou míru exprese obsaženou v dativním 

formantu si, např. Vykračuje si to pěkně po cestě. Taková slovesa pohybu označují děj, který 
určitá osoba vykonává s chutí, se zájmem, s radostí. Formant si můžeme připojit k dalším 
slovesům a docílit tak různých vedlejších významů, např. Ty si tu klidně ležíš a nic neděláš. 
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V ruštině je možno vyjádřit podobný význam pomocí zvratného себе, např. Лежит он себе 
и ничего не делает. 

 

!   ZAPAMATUJTE SI!  
chovat se – вести себя 

cítit se – чувствовать себя 
 
 
 

Slovesa zvratná v dokonavém vidě a nezvratná v nedokonavém vidě 
zamilovat se – milovat 

nasnídat se – snídat 
naobědvat se – obědvat 
navečeřet se – večeřet 

sedět – sednout si 
 

?    REFLEXIVNÍ FORMA SLOVESNÁ (REFLEXIVNÍ PASIVUM)   

Reflexivní pasivum tvoříme pomocí slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. + se. 
Např. Dům se opravuje. Domy se opravují. Kniha se čte. Knihy se čtou.  

Konstrukce s reflexivním pasivem obsahují vždy podmět, pokud ho neobsahují, 
nejedná se o reflexivní pasivum, ale reflexivní deagentiv (o tom více v jazykové příručce pro 
úroveň B2), srovnejme: Kniha se čte. (reflexivní forma slovesná) Čte se čím dál méně. 
(reflexivní deagentiv).  

Na rozdíl od ruštiny v češtině u reflexivního pasiva nelze vyjádřit logický subjekt 
v instrumentálu, logický subjekt v instrumentálu je možno vyjádřit pouze opisným pasivem 
(*Dům se staví zedníky. - Dům je stavěn dělníky.). V češtině se reflexivní pasivum tvoří 
jednak od sloves nedokonavého vidu, jednak od sloves dokonavého vidu, častěji však od 
nedokonavého vidu, protože zvratné pasivum, srovnáme-li ho s opisným pasivem, značí vyšší 
dynamičnost děje, což lépe odpovídá povaze nedokonavého slovesa. V ruštině se zvratné 
pasivum tvoří výhradně od sloves nedokonavých a opisné pasivum výhradně od sloves 
dokonavých. Reflexivní forma slovesná s dokonavým slovesem v češtině má odpovídající 
ekvivalent v ruštině s opisným pasivem. 

Reflexivní forma slovesná 
Imperfektum dům se staví /дом строится/ 

dům se stavěl /дом строился/ 
dům se bude stavět /дом будет строится/ 
dům by se stavěl /дом бы строился/ 

Perfektum --- 
dům se postavil /дом построили/ 
dům se postaví /дом построят/ 
dům by se postavil /дом бы построили/ 

 
 
?    REFLEXIVNÍ DEAGENTIV  
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Deagentní konstrukce se od reflexivní formy slovesné odlišují tím, že v nich není 
obsažen podmět, srov. Voda se vaří v hrnci. Vaří se tam dobře. Čeština užívá deagentních 
konstrukcí mnohem více, než ruština a vyjadřuje jimi různé významy. Rozlišujeme několik 
typů takových konstrukcí: 

Prvním typem jsou deagentní konstrukce, které budeme nazývat impersonické 
deagentní kostrukce procesové. Takové věty označují proces, který koná blíže neurčená 
skupina, např. Pilo se tam až do rána. Velice často se deagentní konstrukce užívají se slovesy 
mluvení, např. Hovořilo se o tom na poradě. V ruštině jsou tyto významy často vyjádřeny 
pomocí konstrukcí se substantivními vazbami, např. У них хороший стол. U nich se dobře 
vaří. Také se užívá aktivní konstrukce, např. Пьют там. Pije se tam. Открыто говорили об 
этой проблеме. Otevřeně se mluvilo o tomto problému.  

Druhým typem jsou konstrukce personické deagentní konstrukce relační. Tyto 
konstrukce se od těch předešlých odlišují tím, že logický subjekt je přítomen v konstrukci 
v objektu v dativu, např. Sedělo se mi tam dobře. Petrovi se rozlilo mléko. Mluvčí takovou 
konstrukcí vyjadřuje proces, který se vztahuje vždy k určitému personickému subjektu, proto 
se nazývají relační, je tady důležitý vztah logického subjektu k celému procesu. Existují však 
i personické deagentní konstrukce relační, v nichž subjekt není v roli proživatele, např. 
Petrovi se rozlilo mléko. Petrovi se roztrhl kabát. V ruštině se upřednostňuje aktivní 
konstrukce, např. Петр порвал пальто.Tento proces vyjadřuje děj, který logický subjekt 
způsobil nezáměrně, nechtěně, často jde o děj, který je negativní, nežádoucí. 

Třetím typem jsou personické a impersonické deagentní konstrukce modální, které 
na rozdíl od předchozí skupiny obsahují navíc modální význam, např. Chce se mi spát. To se 
nedá zvládnout. Logický subjekt může být formálně vyjádřen dativem, pak je užito modálního 
slovesa chtít, např. Nechce se mi spát. V rámci této skupiny existují ještě impersonické 
modální konstrukce, v nichž modální význam je vyjádřen modálním slovesem moci, mít, smět 
(To se nesmí.) nebo slovesem dát v modálním významu, např. To se nedá zvládnout. Musí se 
to udělat.  

 
Reflexivní konstrukce deagentní 

Impersonické deagentní 
konstrukce procesové 

U nich se dobře vaří. /У них хороший стол./ 
Pije se tam. /Пьют там./  

Personické deagentní konstrukce 
relační 

Sedělo se mi tam dobře. /Tам хорошо было сидеть./ 
Petrovi se roztrhl kabát. /Петр порвал пальто./ 

Pesonické a impersonické 
deagentní konstrukce modální 

Nechce se mi spát. /Мне не спится./ 
Musí se to udělat.  /Необходимо это сделать./ 

 

Problematické momenty české reflexivity 

Při objednání a vykonání nějaké služby na personickém objektu jiným konatelem se 
v češtině používá sloveso dát nebo nechat s reflexivním formantem se, si a infinitivem 
plnovýznamového slovesa. Akuzativního formantu čeština užívá v případě, kdy se jedná o 
činnost, která zasahuje celý subjekt nebo je tato služba vykonána na subjektu celistvě (nechat 
se ostříhat), naproti tomu dativní formant se užívá v případě, týká-li se služba pouze 
jednotlivé části subjektu a v tom případě je nutno vždy doplnit vhodný objekt (nechat si 
ostříhat ofinu). Tato reflexiva fungují stejně jako reflexiva vlastní dativního a akuzativního 
typu. V ruštině žádná podobná konstrukce neexistuje, a proto můžeme  tento 
význam  pouze  složitě opsat. Všimněte si: Dal jsem si ušít oblek. Я сшил себе костюм. 
Nechal jsem se ostříhat. Я подстригся. Nechal jsem si ostříhat ofinu. Я подстриг чолку. 
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Další problematickou konstrukcí je hovorová konstrukce s modálním významem 
obsahující reflexiva dá se, nedá se (je možno, není možno/může se, nemůže se), např. Dá se 
tady sedět? Může se tady sedět? V ruštině existují komunikační ekvivalenty s modálními 
predikativy (возможно, можно), nebo osobní aktivní konstrukce např. Могу я здесь 
сидеть? 
 

 

 
 

ABECEDNÍ SEZNAM REFLEXIV  

bát se, bavit (se), bavit se o, brát (si/se), cítit se, courat se (loudat se), flákat se (vyhýbat se 
práci), česat (se/si), číst (si), čistit (si), dát (si), dělat si  legraci z,  dívat se,  dobít 
(si),  domlouvat (se), domluvit  (se), dostat (se),  dostávat se, e-mailovat (si), faxovat si, hádat 
se, hodit (se), holit (se/si), chovat se, jmenovat se, koupat (se), koukat se, koupit (si), kupovat 
(si), líbit se, milovat (se), mít (se), myslet (si), mýt (se/si), narodit se, nasvačit se, naobědvat 
se, nasnídat se, naučit se,  navečeřet se, oblékat (se/si), obléknout (se/si), oholit (se), omluvit 
se, omlouvat se, osprchovat (se), osvojit (si), otevírat (si), otevřít (si), oženit se, pamatovat si, 
podepsat (se), podívat se, pohádat se kvůli, pojistit (se/si), pomáhat (si), pomyslet (si), 
postěžovat si, poslechnout si, postarat se o, postavit (si), potkat (se), popovídat (si), posílat 
(si), povídat si, probudit se, probouzet se, prohlédnout si, prohlížet si, pronajímat si, 
pronajmout si, přát si, přečíst (si), představit (se), představovat (se/si), přestěhovat (se/si), 
připravit se, připravit si, psát (si), ptát se, převést (si), půjčit (si), půjčovat (si), pustit si, 
pouštět si, předplatit si, rekvalifikovat se, rezervovat si, rozejít se s, rozcházet se s  rozumět 
(si), rozzlobit (se), rozvádět (se), rozvést (se), sednout si, sehnat (si), sejít se, setkat se, 
setkávat se, seznamovat (se), seznámit (se), scházet se, sjednat (si), smát se, spokojit se s, 
spokojovat se, sprchovat (se), starat se o, stát se, stávat se, stěhovat (se/si), stěžovat si, svlékat 
(se/si), svléknout (se/si), telefonovat (si), těšit se, ubytovat se, účastnit se, učesat (se/si), učit 
se, ucházet se, uložit (si), umýt (se/si), utřít (se/si), utírat (se/si), uzavřít (si), vážit si, vést si, 
vdávat (se), vdát (se), volat (si), všímat si, všimnout si, věřit (si), vidět (se), vracet (se), vrátit 
(se), vybrat (si), vyčistit (si), vykoupat (se), vyměnit (si), vypínat si, vypnout si, vyspat se, 
vyzvedávat (si), vyzvednout si, vzít (si/se), zaběhat si, zablokovat (si), zabruslit si, zahrát si, 
zabývat se, zachovat se, zajezdit si, zakládat (si), zalíbit se, založit (si), zalyžovat si, zamilovat 
(se), zajímat se o, zapínat si, zaplavat si, zapnout si, zarezervovat si, zasmát se, zasnoubit se, 
zatančit si, zatelefonovat (si), zavolat (si), zazpívat si, zeptat se, zdát se, zlobit (se), zlomit 
(si), znát (se), ztratit (se), zrušit (si), zúčastnit se, zvykat si na, zvyknout si na, ženit se  
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