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Abstrakt v češtině 

 Tato diplomová práce se zabývá prostředky koherence a koheze textu ve francouzštině 

a češtině. Pozornost věnujeme především funkční výpovědní perspektivě, kterou tyto jazyky 

vyjadřují odlišně. Podrobně se zde zabýváme francouzskou kategorií determinantů, která 

hraje při vyjadřování funkční výpovědní perspektivy ve francouzštině důleţitou roli. 

V empirické části práce zkoumáme moţnosti překladatele lexikálně vyjádřit přítomnost 

jednotlivých determinantů v originále a snaţíme se dokázat, ţe české překlady jsou ovlivněny 

častějším výskytem determinantů ve francouzštině. Tuto hypotézu prokáţeme porovnáním 

frekvence výskytu zájmen v českých překladových a originálních textech. 

Klíčová slova: funkční výpovědní perspektiva, determinanty, zájmena, koheze, koherence 

 

Abstract in English 

 This thesis deals with the means that French and Czech use to express the text 

coherence and cohesion. It pays special attention to functional sentence perspective which is 

expressed in different ways in these two languages. It focuses on the category of French 

determinants and its important role in the expression of functional sentence perspective. The 

empirical part of the thesis explores the possibilities the translator has to express lexically the 

presence of various determinants that appear in original texts, and it tries to prove the theory 

that a higher occurrence of determinants in French affects Czech translations. This hypothesis 

will be proven by comparing the frequency of prounous that occur in Czech translations and 

Czech original texts. 

Key words: Functional Sentence Perspective, Determinants, Pronouns, Cohesion, Coherence 

 

Abstract en français 

 Ce mémoire concerne les moyens d’exprimer la cohérence et la cohésion des textes 

français et tchèques. Nous nous concentrons avant tout sur la perspective fonctionnelle de 

l’énoncé qui est exprimée de différentes façons dans ces deux langues. Nous abordons de 

manière plus détaillée la classe des déterminants français qui joue un rôle important dans 

l’expression de la perspective fonctionnelle de l’énoncé. Dans la partie empirique du travail, 

nous étudions les possibilités d’exprimer lexicalement la présence de divers déterminants lors 

de la traduction et nous essayons de prouver que les traductions tchèques sont influencées par 



une fréquence plus élevée des déterminants dans les textes français. Pour arriver à cette 

conclusion, nous comparons la fréquence des pronoms dans les traductions et les textes 

originaux tchèques. 

Mots-clés : la perspective fonctionnelle de l’énoncé, les déterminants, les pronoms, la 

cohésion, la cohérence 
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1 ÚVOD 

 

1.1 Zaměření a cíl práce 

 V této teoreticko-empirické práci se budeme zabývat prostředky koherence a koheze 

ve francouzském originálním a českém překladovém textu.  

V teoretické části si definujeme základní pojmy textové lingvistiky, podrobněji se 

budeme věnovat funkční výpovědní perspektivě a typům reference v textech. Uvedeme si 

systémové odlišnosti obou jazyků, které způsobují rozdíly ve vyjadřování determinace a 

deixe. Pozornost budeme věnovat také roli slovosledu v češtině. 

Empirický výzkum rozdělíme na tři části. Nejprve budeme zjišťovat, jakou úlohu hrají 

francouzské determinanty ve vyjádření funkční výpovědní perspektivy. V druhé části se 

budeme podrobně věnovat francouzským členům. Na vzorku originálního francouzského a 

překladového českého textu budeme zkoumat, zda překladatel v českém textu přítomnost 

francouzského členu lexikálně vyjádřil. Ve třetí části se budeme zabývat ostatními 

francouzskými determinanty a jejich českými ekvivalenty. Zaměříme se na frekvenci výskytu 

determinantů ve francouzských textech a zájmen determinujících jmenné syntagma v českých 

originálních a překladových textech. Pomocí kvantitativní analýzy se pokusíme potvrdit 

hypotézu o vlivu francouzského originálu na výskyt zájmen v českém překladovém textu. K 

tomuto závěru dospějeme srovnáním frekvence výskytu zájmen determinujících jmenné 

syntagma v překladovém a originálním českém textu. 

 

1.2 Hypotézy a materiál 

 Pokusíme se tedy zjistit odpovědi na následující otázky: Jakou roli mají francouzské 

determinanty ve funkční výpovědní perspektivě? Jaké lexikální ekvivalenty francouzských 

členů má čeština k dispozici? Jak se liší frekvence výskytu determinantů ve francouzském 

textu a českých zájmen determinujících jmenné syntagma v českém paralelním textu? Jak se 

liší frekvence výskytu zájmen determinujících jmenné syntagma v českém originálním a 

překladovém textu? Je výskyt zájmen v českém překladovém textu výrazně ovlivněn 

francouzským originálem? 
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K rozboru textů vyuţijeme korpusové analýzy. Materiál budeme čerpat ze vzorku tří 

francouzských románů, jejich překladů do češtiny a tří českých románů. Ke kombinaci více 

textů jsme se rozhodli kvůli větší objektivitě, jsme si však vědomi toho, ţe výsledky naší 

analýzy budou částečně ovlivněny idiolektem jednotlivých autorů. Kaţdý z korpusů bude 

obsahovat přibliţně 6000 slov. K rozboru francouzských textů nám poslouţí následující 

knihy: Le petit prince (1999), Stupeur et tremblements (1999) a L’élégance du hérisson 

(2006). Analýzu překladových textů provedeme na těchto překladech: Malý princ (2007), 

Strach a chvění (2004) a S elegancí ježka (2008). K analýze českých originálních textů 

pouţijeme romány Potichu (2007), Let čarodějnice aneb Civilní dobrodružství (2008) a Kudy 

šel anděl (2003).  

 

1.3 Dosavadní stav zkoumané problematiky 

O aktuálním členění větném nalezneme zmínky jiţ v díle českého lingvisty Viléma 

Mathesia Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém (1961). 

Větu rozděluje na základ a jádro výpovědi, pro něţ pouţívá také termíny „psychologický 

podmět“ a „psychologický predikát“. V textu se odkazuje na francouzského lingvistu Henriho 

Weila, který na tyto dva prvky výpovědi upozornil jiţ v roce 1855 (s. 92). Mathesius 

připomíná, ţe základ výpovědi nemusí být vţdy explicitně vyjádřen. „Kdyţ se začíná o 

něčem, nač ještě nemůţeme poukázat jako na něco známého, tu velmi často předjímáme 

z celého komplexu vyznačených představ jednu jako danou, jako představu, která je nasnadě, 

a z ní vycházíme.“ (s. 92). Věnuje se také speciálnímu případu vět jednočlenných, které 

neobsahují oba prvky, ať uţ z důvodu úspornosti či úplnosti výpovědi (s. 93-95). Tématu 

aktuálního členění větného věnoval stať O takzvaném aktuálním členění větném (1939), která 

vyšla souborně s dalšími statěmi v dílech Čeština a obecný jazykozpyt (1947) a Jazyk, kultura 

a slovesnost (1982). Upozorňuje zde mimo jiné na fakt, ţe v češtině lze vyjádřit aktuální 

členění větné pomocí změny pořádku slov. Rozlišuje „pořad objektivní“, tedy přechod od 

neznámého ke známému, a „pořad subjektivní“, kdy se jádro výpovědi klade před 

východisko: „Přitom je normální postup ten, ţe na východiště výpovědi připadá počáteční 

část věty, kdeţto na jádro výpovědi její část konečná. Tento pořad můţeme nazvat pořadem 

objektivním.“ (1982: s.177) Aktuální členění věty povaţuje za protiklad formálního členění: 

„Kdeţto formální členění se týká sloţení věty z prvků gramatických, týká se aktuální členění 

věty způsobu, jakým je začleněna do věcné souvislosti, z níţ vznikla. (...) Poměr mezi 
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aktuálním a formálním členěním věty je jednou z nejcharakterističtějších věcí v kaţdém 

jazyku.“ (1982: s.174) 

 Dalším významným českým jazykovědcem, který se zabýval textovou lingvistikou, a 

tedy i problémem soudrţnosti textu, je František Daneš. Ve své publikaci Věta a text 

zdůrazňuje, ţe aktuální členění větné je „...komplex ne zcela uspokojivě probádaný a 

interpretovaný (...) Jevy AČV mají svou podstatou patrně poněkud jinou povahu neţ jevy 

gramatické v uţším smyslu a nelze očekávat distinkce tak ostré, jak jsme z gramatiky na to 

zvyklí. (1985: s. 187) Stejně jako Vilém Mathesius rozlišuje pojem „téma“ a „východisko“. 

Kromě dělení výpovědí na téma a réma tedy upozorňuje i na informační členění, které 

rozlišuje východisko a jádro výpovědi. V tomto ohledu se podle vlastních slov neshoduje s 

Petrem Sgallem. Kritizuje také jeho termín „kontextová zapojenost“. Sám do lingvistiky 

zavádí pojem „předmět řeči“, který definuje jako „...cokoli, čeho se jazykový projev týká, co 

má mluvčí na mysli a v promluvě uvádí, pojmenovává.“ (s. 198) Pojednává také o způsobu, 

jakým lze předměty řeči tematizovat, tedy „...zvolit je za témata jednotlivých výpovědí.“ (s. 

198) 

 Jan Firbas lingvistiku obohacuje o pojem „komunikativní dynamismus“, který podle 

Daneše definuje jako „... relativní podíl, jímţ nějaký element věty přispívá k dalšímu rozvoji 

sdělení.“ (1985:s.197) Své teorie týkající se funkční větné perspektivy rozvinul v díle 

Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication (1992).  

 Výše zmíněný Petr Sgall publikoval v roce 1980 významné dílo Aktuální členění věty 

v češtině, ve kterém představuje rozdílné přístupy k AČV, otázkovému testu a testu negací.  

Často odkazuje na teorie Jana Firbase, ačkoliv s ním v mnohém nesouhlasí. Rozcházejí se 

např. v názoru, zda lze větu rozdělit pouze na východisko a jádro. Podle Sgalla to moţné je a 

tyto dvě sloţky definuje „...na základě pojmu kontextového zapojení.“ (s.11) Firbas ve své 

teorii bere v úvahu i „přechod“ mezi těmito sloţkami. (Sgall 1980: s.14) 

 Textovou koherencí se zabývá i Josef Hrbáček v knize Nárys textové syntaxe (1994). 

Stejně jako František Daneš pracuje s pojmem „předmět řeči“, který však povaţuje za „... 

pojem objektu řeči, ne sám objekt reality.“ (s. 11) Věnuje se zde typům koreferenčních 

vztahů, vztahům sémantické ekvivalence a vztahům mezipropozičním. Zdůrazňuje také 

nutnost pragmatické a stylové koherence. Pro účely této práce bude nejzajímavější kapitola 

pojednávající o koreferenci. 
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 O aktuálním členění větném najdeme zmínku také v rozsáhlé publikaci Skladba 

češtiny Miroslava Grepla a Petra Karlíka (1998). V českém jazyce je podle nich jeden 

z nejdůleţitějších exponentů AČV slovosled. (s. 497). Odlišují objektivní pořádek slov, při 

kterém stojí východisko před jádrem výpovědi, od subjektivního, ve kterém můţe být pořadí 

opačné. Na rozdíl od Františka Daneše nedělají rozdíl mezi východiskem a tématem 

výpovědi. 

 Základní pojmy textové lingvistiky shrnula také Hana Loucká v publikaci 

Introduction à la linguistique textuelle (2005). Podrobně se zabývá druhy anaforických a 

kataforických vztahů či způsoby tematizace a rematizace. Ty tvoří základní téma práce z roku 

1990 Francouzské vytýkací konstrukce a aktuální členění – aplikace na výuku francouzštiny, 

v jejíţ druhé části vysvětluje rozdílné pouţití ve francouzštině a češtině. Za nejčastější způsob 

vyjádření aktuálního členění větného v češtině rovněţ povaţuje změnu pořádku slov. (s.73) 

Pro naši práci je zajímavé především její zaměření na francouzštinu. 

 Na předpoklad koherentnosti a kohéznosti textu stručně upozorňují i autoři Stylistiky 

současné češtiny Marie Čechová a kol. (s. 77). 

Srovnávání francouzského a českého jazyka zasvětil své dílo Jan Šabršula. O 

jednotlivých slovních druzích pojednává v publikaci Vědecká mluvnice francouzštiny (1986). 

Zabývá se mimo jiné kategorií francouzských „prédeterminantů“, která bude stěţejní pro 

empirickou část naší práce.  

V publikaci Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque (1990) 

pojednává i o funkční výpovědní perspektivě a slovosledu. Upozorňuje na fakt, ţe v českém 

jazyce je k vyjádření aktuálního členění větného moţné vyuţít změny slovosledu, zatímco ve 

francouzštině je pořádek slov relativně pevný. Zároveň však dodává, ţe francouzština má 

k dispozici jiné prostředky, jimiţ můţe větnému členu přiřadit roli rématu: „Il est 

complètement erroné d’affirmer que la langue française ne soit pas sensible aux exigences de 

la perspective fonctionnelle de l’énoncé.“ (s. 108) Jako příklad uvádí moţnost dislokace či 

vyuţití kategorie členů, kterou čeština nedisponuje. Pro mluvený jazyk poté zdůrazňuje úlohu 

suprasegmentálních jevů, např. přízvuku.  

 Typologickými rozdíly mezi francouzštinou a češtinou se podrobně zabýval Otomar 

Radina. V publikaci Francouzština a čeština – systémové srovnání dvou jazyků (1977) 

věnoval jednu kapitolu zkoumání francouzského členu a ekvivalentních vyjadřovacích 
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prostředků v češtině. Český jazyk má podle něj k dispozici lexikální, morfologické a 

syntaktické prostředky nebo jejich kombinaci. (s. 18-27) Rozlišuje případy, kdy je překlad 

členu do češtiny povinný a kdy nepovinný. Mezi nejdůleţitější syntaktické prostředky řadí 

slovosled a v souvislosti s ním zmiňuje také rozdělení výpovědi na jádro a východisko. Kvůli 

častému kombinování těchto prostředků povaţuje vyjadřování určenosti či neurčenosti 

v češtině za sloţitější, neţ je tomu ve francouzštině. (s. 29) 

 Aktuální členění větné a tematické posloupnosti jsou základním tématem publikace 

Pour une grammaire textuelle. La progression thématique, kterou napsal v roce 1983 

francouzský lingvista Bernard Combettes. Jiţ v první kapitole se odvolává na přínos 

Praţského lingvistického krouţku a cituje také z díla Jana Firbase. Combettes rozlišuje tři 

druhy posloupností („la progression linéaire“, „la progression à thème constant“ a „la 

progression à thèmes dérivés“). (1983: s.90-92) Toto dělení od něj přejímají mnozí další 

lingvisté.  

 Francouzskou textovou lingvistikou se zabýval také německý filolog Harald 

Weinrich. V knize Grammaire textuelle du français (1989) se zmiňuje o různých typech 

reference v textu, které zajišťují jeho sémantickou soudrţnost. Věnuje se především 

substantivům, která je moţno v textu zopakovat („répétition d’un nom“), nahradit zájmenem 

(„pronominalisation d’un nom) či synonymním vyjádřením („variation du nom“) (s. 71) 

Kromě moţnosti pronominalizace podstatného jména uvádí také nutnost renominalizace 

(„rénominalisation“) v případě, ţe jiţ z textu nelze jednoznačně odvodit, jaké slovo je 

zájmenem zastoupeno. Francouzské členy rozděluje na anaforické a kataforické podle jejich 

umístění vzhledem ke kontextu: „La position du nom dans le cours du texte nous permet alors 

de séparer et de distinguer le contexte environnant (...) suivant deux directions, selon que ce 

contexte précède ou suit le nom. (s. 204) 

 V roce 1994 vydal francouzský profesor Martin Riegel velmi obsáhlou gramatiku 

s názvem Grammaire méthodique du français. Pro naši práci je zásadní kapitola o 

francouzských determinantech. Riegel nabízí klasifikaci, v níţ determinanty dělí na dvě velké 

skupiny – determinanty určité a neurčité. Členy tedy neřadí do společné podskupiny. První 

kategorii tvoří určitý člen společně s ukazovacími a přivlastňovacími determinanty, do druhé 

kategorie řadí člen neurčitý s ostatními determinanty. V dalších částech publikace se věnuje 

také textové lingvistice, čerpat tedy budeme také z jeho kapitol pojednávajících o funkční 
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větné perspektivě a tematických posloupnostech. V těchto kapitolách se odkazuje mimo jiné 

na Praţský lingvistický krouţek. 

 Z překladatelského hlediska se kohezí a koherencí zabývala translatoloţka Mona 

Bakerová v knize In Other Words (1992). Při definici těchto dvou pojmů vycházela 

především z M. A. Hallidaye, který v roce 1976 vydal společně s R. Hassanovou obsáhlou 

publikaci Cohesion in English. Upozorňuje na subjektivní vnímání koherence textu, koheze 

má naopak objektivní charakter: „(...) coherence is subjective and judgements concerning it 

may vary from reader to reader.“ (1992: s.219) Ve své publikaci zmiňuje přínos Praţského 

lingvistického krouţku v oblasti funkční výpovědní perspektivy. Odkazuje také na práce 

anglického translatologa Petera Newmarka. 

 Kohezi a koherenci s důrazem na vyuţití determinantů se ve své diplomové práci 

věnovala Kateřina Šnajdrová (2002). Analýzu provedla na jazykové dvojici španělština – 

čeština. Z její práce vyplynulo, ţe český překlad byl ovlivněn především výskytem 

španělských přivlastňovacích zájmen, ačkoliv se předpokládalo, ţe vliv bude znatelný spíše u 

ukazovacích zájmen. Výsledky této práce nás inspirovaly k obdobnému rozboru na 

francouzských a českých textech. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Text 

 František Čermák definuje text jako „... libovolný, resp. nespecifikovaný jazykový projev 

(psaný či mluvený, ukončený či neukončený aj.), tj. akt parole (mluvy) jako celek nebo jako část; 

obvykle však bývá větší neţ věta. (2007: s.169) 

Abychom mohli povaţovat určitou skupinu výpovědí za text, musí splňovat několik 

podmínek. Josef Hrbáček text definuje jako „...koherentní sled výpovědí vytvářející 

smysluplnou souvislost“ (1994: s.9).  Komponenty textu musí být lineárně řazené, musí na 

sebe navazovat a být propojeny vzájemnými vztahy. Smysluplnost je podle něj zaloţena na 

funkční a obsahové jednotě textu, která je zajištěna koreferenčními vztahy. Text jako celek by 

měl plnit stejnou komunikační funkci. 

 Miroslav Grepl (1995) zdůrazňuje, ţe kromě podmínky soudrţnosti musí být text 

situačně zapojen („situativnost“), vázán na obecné vědomosti a jiné texty („intertextovost“), 

mít určitou funkci („intencionálnost“), musí být přijatelný textu pro adresáta („akceptabilitu“) 

a mít nějaký obsah („informativnost“). (1995: s.652-653). Situační zapojení umoţňuje 

odkazování k mimotextové skutečnosti, to však musí být jednoznačné pro všechny účastníky 

komunikace. Různými způsoby odkazování uvnitř a vně textu se budeme podrobně zabývat 

níţe. 

 Podle Martina Riegla (1994) musí být text organizován tak, aby splňoval podmínku 

kontinuity a progrese. Kontinuitu textu zajišťuje průběţné opakování prvků ve větách, 

progresi naopak prvky, které přinášejí novou informaci. Tyto dvě vlastnosti musí být ve 

vzájemné rovnováze: „La cohésion thématique d’un texte repose sur l’équilibre entre ces deux 

exigences complémentaire: la nécessaire introduction d’éléments nouveaux doit s’accorder 

avec les exigences de la continuité du texte.“ (s.1020) 
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2.2 Koheze a koherence textu 

Jednou z nejvýraznějších vlastností textu je jeho soudrţnost, tj. koherence. Autoři 

Mluvnice češtiny vysvětlují rozdíl mezi koherencí a kohezí textu, přičemţ koherenci povaţují 

za významovou spojitost a kohezi za její manifestaci ve výrazové rovině. (1987: s.633) Sami 

však upozorňují, ţe oba termíny bývají často povaţovány za synonyma. František Čermák se 

rozdílu mezi těmito pojmy drţí. Koherenci definuje jako „... funkční souvislost, spojitost, 

resp. soudrţnost a identitu textu obecně (...), kohezí se myslí souvislost, resp. spojitost a 

vázanost textu, resp. jeho konstrukcí syntakticko-sémantické povahy, zvl. z hlediska 

referenčního vztahu mezi zájmeny, členy a substantivy.“ (2007: s.170) 

Koherence textu je jedním z předpokladů srozumitelnosti a příjemce textu ji od autora 

očekává. Soudrţnost textu však nemusí být vyjádřena explicitně, naopak můţe vyţadovat 

aktivní účast příjemce: „... u textů, jejichţ koherence není zcela zjevná, se snaţí příjemce 

chybějící články doplnit (např. i s vyuţitím informací ‚mezi řádky‘, různých moţných 

konotací, metaforických interpretací atp.“ (Mluvnice češtiny 1987: s.633) 

 

2.2.1 Druhy reference 

Textovou soudrţnost je moţné zajistit odkazováním na informace obsaţené v textu, 

mimotextovou skutečnost či na jiný text. (Čechová a kol. 1997: s.77) Pro odkazy k externí 

situaci se uţívá termínu exofora („exophore“), odkazování v rámci jednoho textu pojmu 

endofora („endophore“). (Loucká 2005: s.24-25) Za třetí druh reference Loucká povaţuje 

odkazy ke skutečnostem, které pro všechny účastníci komunikace vyplývají z dané situace 

(„connaissance partagée relevant de la situation“ (2005: s.26) Znalost těchto informací je 

podmínkou správného porozumění komunikovaného textu. Explicitnost je v tomto případě 

podle Miroslava Grepla (1998) závislá na míře znalosti situace. „Mluvčí má volit takový 

výraz, který je v dané komunikační situaci pro úspěšnost referenčního aktu dostačující.“ (s. 

412) 

Josef Hrbáček (1994) v souvislosti s exoforickou referencí uţívá termín předmět řeči, 

tedy „...pojem objektu reality“. (1994: s.11) V případě, ţe různé výrazy v textu odkazují ke 

stejnému předmětu řeči, nacházejí se podle Hrbáčka v tzv. koreferenčním vztahu. Tyto vztahy 

„...výrazně podporují koherenci (soudrţnost) textu.“ (s. 11) 
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V rámci endoforické reference se rozlišují dva druhy v závislosti na pořadí prvků 

v textu. Pokud výraz odkazuje k referentu, který byl jiţ v textu zmíněn, jedná se o tzv. 

anaforu („anaphore“). V případě, ţe výraz odkazuje k prvku, který bude následovat, hovoří se 

o katafoře („cataphore“). (Loucká 2005: s.25) Hrbáček ve své publikaci uvádí, ţe statisticky 

frekventovanějším druhem reference v češtině je anafora. (1994: s.13) 

Ke stejnému závěru došel i Martin Riegel (1994) v oblasti francouzštiny. Ve své 

publikaci se o katafoře zmiňuje jen okrajově, protoţe „...les deux procédés ne sont pas 

symétriques; l’anaphore constitue un phénomène plus fréquent et plus complexe que la 

cataphore.“ (s.1030) 

Pro dva výrazy v textu v koreferenčním vztahu uţívá Hrbáček pojmy „antecedent 

(výraz předcházející) a „postcedent“ (výraz následující)“ (1994: s.11), přičemţ tyto dva 

elementy po sobě nemusí bezprostředně následovat. Podle vzdálenosti obou výrazů rozlišuje 

Hrbáček vztah „kontaktní“ a „distantní“. (1994: s.11)  

 

2.2.2 Prostředky vyjádření koreference 

Pro odkazování uvnitř i vně textu lze vyuţít různé prostředky. Josef Hrbáček (1994) 

uvádí moţnost opakování stejného pojmenování. Dále upozorňuje: „Opakování však nemusí 

být vţdy vztahem koreferenčním (opakující se výraz se nemusí vztahovat k témuţ předmětu 

řeči). (s.12) Pokud je koreferenční vztah explicitně vyjádřen např. ukazovacím zájmenem, 

označuje ho Hrbáček za tzv. identifikaci. (s.12) 

Pro odkaz ke stejnému předmětu řeči je podle Hrbáčka moţné pouţít zájmenný výraz, 

čímţ dojde k tzv. pronominalizaci: „To, co bylo označeno přímo (autosémantickým 

pojmenováním), je v další části textu vyjádřeno zájmenným výrazem (zájmenem, zájmenným 

příslovcem, zájmennou číslovkou). (s.12) Zájmenný výraz můţe zastupovat i delší úsek textu, 

např. celou větu. (1994: s. 12-13) Právě způsoby identifikace a pronominalizace nominálních 

výrazů budou předmětem zkoumání v empirické části naší práce. 

Za třetí způsob vyjádření koreferenčního vztahu pokládá Hrbáček pouţití „různých 

plných pojmenování“. (s.14) Můţe se jednat o substituci synonymem, parafrází či alternaci 

apelativ s proprii a hyponym s hyperonymy. (s. 14) 
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2.2.3 Další druhy anaforické reference 

Martin Riegel (1994) upozorňuje, ţe kromě výše zmíněné anafory koreferenční 

(„anaphore coréférentielle“) existují i další druhy anaforického vyjádření: anafora lexikální 

(„anaphore lexicale“) a nepřímá („indirecte“). (s.1031) Za lexikální anaforu povaţuje 

případy, kdy anaforické vyjádření odkazuje ke stejnému pojmu jako antecedent, avšak 

označuje jiný referent. Jako příklad lexikální anafory uvádí: „Elle jeta sa cigarette dans le 

jardin, en alluma une autre.“ Zájmenné příslovce „en“ zde nahrazuje pojem „cigarette“, avšak 

jedná se o odlišný referent. (s.1031) 

Do skupiny nepřímých anafor řadí anaforu asociativní („anaphore associative“), 

kolektivní („collective“) a generickou („générique“). (s.1031) Asociativní anafora je podle 

Riegla závislá na všeobecně známých skutečnostech. Jako příklad uvádí větu „Et comme le 

voyageur passait alors devant l’église, les saints personnages qui étaient peints sur les 

vitraux parurent avoir de l’effroi...“ (1039) Úspěch komunikace zde závisí na faktu, zda je 

příjemci zřejmý vztah pojmu „vitraux“ ke slovu „église“. Kolektivní anafora odkazuje ke 

kolektivnímu a anonymnímu referentu, např. “ils“ ve větě „A Paris, ils roulent comme des 

fous.“ Jako příklad pro generickou anaforu uvádí větu „Georges a acheté une Peugeot; ces 

voitures, elles sont robustes.“ (s.1031) 

 

2.2.4 Deixe 

 Výše zmíněná anaforická reference zajišťuje odkazování uvnitř textu. Jejím 

protikladem je tzv. deixe, tedy ukazování mimo jazyk. Čermák (2007) definuje deixi 

následovně: „Deixe (...) zahrnuje deiktické prostředky k identifikaci výrazů jazyka s objekty, 

denotáty vnějšího světa.“ (s.170). Deixe bývá vyjádřena nejčastěji osobními zájmeny (já,on), 

ukazovacími zájmeny (tento, tamto) a adverbii místními či časovými (teď, tam).  

 

2.2.5 Další prostředky vyjádření jednoty textu 

 Marie Čechová (1997) nicméně upozorňuje, ţe jednota textu nezávisí pouze na 

vztazích mezi jednotlivými pojmenováními. „Text musí být kohézní, tj. výrazově spojitý, a to 
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jak v jednotě stylové, tak i v navazování jednotlivých vět nebo odstavců.“ (s.77) Za vyjádření 

soudrţnosti lze podle ní povaţovat „...spojovací výrazy (...), vyjádření deiktickými zájmeny 

nebo příslovci, pomocí opakování slov a částí výpovědí včetně opakování synonymického, 

ale i gramatické prostředky, jako je gramatický rok a číslo.“ (s. 77) Tématem návaznosti 

odstavců se jiţ zabývala ve své diplomové práci Vanda Kuklová (2004). 

 

2.3 Funkční výpovědní perspektiva 

 Funkční výpovědní perspektivou (FVP) neboli aktuálním členěním větným (AČV) se 

rozumí „... rozvrţení obsahu výpovědi na část východiskovou a část jádrovou.“ (Grepl 1998: 

s.495) Pro východisko se pouţívají také synonymické termíny „základ“ a „téma“ výpovědi, 

jádro bývá označováno také za réma výpovědi. Dříve se uţívala také dvojice pojmů 

„psychologický podmět – psychologický predikát“, jiţ Vilém Mathesius však jejich pouţívání 

kritizuje. (1961: s.92)  

 Jak jsme jiţ upozornili výše, někteří lingvisté nepovaţují tyto termíny za synonyma. 

Např. František Daneš doplňuje k rozdělení téma-réma ještě informační hledisko, podle 

kterého se výpověď dělí na východisko a jádro, tedy na známou a novou informaci. (1985: 

s.188) Téma definuje jako „...to, o čem se mluví“ a réma jako „... to, co se o tématu říká“. 

(1985: s.188)  

 My se v naší práci přikloníme k častější terminologii, budeme tedy povaţovat obě 

dvojice za synonymické. V publikacích francouzských autorů se můţeme setkat 

s terminologií podobnou češtině (thème-rhème), s pojmy vycházejícími z angličtiny (topique-

commentaire/focus) nebo s dvojicí termínů thème-propos. Tuto poslední variantu pouţívá ve 

svém díle např. Martin Riegel (1994). 

Za protiklad aktuálnímu členění větnému povaţuje Vilém Mathesius (1961) tzv. 

„formální členění větné“. Zatímco aktuální členění větné předpokládá dělení na 

„psychologický subjekt“ a „psychologický predikát“, formální členění znamená rozlišení 

„gramatického subjektu“ od „gramatického predikátu“. (s.95) Gramatický subjekt a 

psychologický subjekt se podle Mathesia mohou v určitých případech překrývat, ve většině 

případů však dochází k rozporu. Přizpůsobování větné formy potřebám okamţité situace je 

podle Mathesiových slov úkolem aktuálního členění věty. (s.96) 
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 Podle Grepla (1998) se členění výpovědi nazývá aktuálním proto, ţe „...je závislé na 

konkrétní komunikační situaci (...) Při AČ jde vlastně o různou modifikaci a hierarchizaci 

obsahových prvků výpovědi mluvčím, a to z hlediska jejich sdělné závaţnosti (důleţitosti) 

v dané komunikační situaci.“ (s.495-496) Jako příklad uvádí odpovědi na různé otázky, 

z nichţ kaţdá přináší jinou novou informaci, tedy jádro sdělení: 

„Kde pracuje váš bratr? Můj bratr pracuje ve výzkumném ústavě.“ 

„Kdo pracuje ve výzkumném ústavě? Ve výzkumném ústavě pracuje můj bratr.“ (s.495) 

  

2.3.1 Otázkový test 

Tento způsob zkoumání rozloţení prvků funkční výpovědní perspektivy se nazývá 

otázkový test, podrobně se mu věnuje např. Petr Sgall (1980). Tento test má podle Sgalla 

slouţit k tomu, „...abychom mohli bez přemíry subjektivního rozhodování identifikovat 

hranici mezi základem a ohniskem.“ (s.47) Ve své publikaci představuje dva přístupy 

k otázkovému testu. 

První přístup podle něj vychází z Charlese Ballyho (1932), který třídí otázky „... 

jednak podle toho, zda se týkají dikta věty (tzv. věcného aspektu jejího obsahu, děje samého 

ap.) nebo (pravdivostní, tvrdící) modality, a jednak podle toho, zda jde o otázku plnou (...), 

nebo jen částečnou.“ (Sgall 1980: s.47) Rozlišuje tedy otázky „plné diktální“, „plné modální“, 

„částečné diktální“ a „částečné modální“. (s.47) Upozorňuje však na to, ţe není zcela zřejmé, 

zda je moţné podle těchto druhů otázek určit objektivně tematickou  a rematickou část 

výpovědi. 

Jako druhou metodu uvádí studie Anny G. Hatcherové (1956), podle které záleţí 

především na tom, „...které prvky věty jsou obsaţeny v otázce, k níţ se věta hodí jako 

odpověď, a které nikoliv.“ (Sgall 1980: s.47) Pokud se jiţ prvek vyskytl v otázce, jedná se o 

tematickou sloţku, naopak pokud se v odpovědi objeví nová informace, je povaţována za 

sloţku rematickou. Z tohoto přístupu vychází také František Daneš.  

Sgall však oba přístupy kritizuje a dodává, ţe bychom se měli ptát především, „...na 

jaké otázky můţe být daná věta (...) odpovědí. “ (1980: s.48) Za základ věty povaţuje ty 

prvky, které se objeví v kaţdé otázce, a k ohnisku věty patří prvky, které se nevyskytly 
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v ţádné z otázek. Zbývající prvky řadí do tzv. „potenciálního rozsahu základu věty“. (1980 

s.49) 

Princip otázkového testu vysvětluje na francouzském příkladu i Martin Riegel (1994). 

Při jeho definici rovněţ povaţuje za kritérium, jaká část odpovědi je jiţ přítomna v otázce. „Si 

la phrase Le bateau part demain répond à la question Quand part le bateau ?, le sujet et le 

verbe  (Le bateau part) constituent le thème et le complément de temps (demain) le propos.“ 

(s.1025) 

 

2.3.2 Test negací 

 Petr Sgall (1980) uvádí ještě druhý způsob, jak lze určit aspekty funkční výpovědní 

perspektivy. Odkazuje se na test negací, který vypracovala Eva Hajičová (1973).  

 Martin Riegel (1994) vysvětluje, ţe negace ve výpovědi se vztahuje vţdy k rématu. 

Pokud tedy za větu v záporu přidáme spojku „ale“ a doplníme opak negované části, 

dospějeme ke zjištění, která část kladné věty je rematická. Pro ilustraci uvádí následující 

příklady: 

1) „Le bateau ne partira pas demain, mais dans huit jours.“ 

2) „Le bateau ne partira pas demain, mais restera à quai.“ (s.1025) 

V první větě se tedy negace vztahuje ke slovu demain, a tudíţ jako jediné tvoří 

rematickou část. Ve druhé větě je negovaný celý proces, rématem je tedy přísudková část 

věty. 

 

2.3.3 Elipsa 

Jan Šabršula (1986) vyuţívá při definici tematické a rematické části elipsy. Za 

rematické povaţuje pouze „... takové prvky, které nutně musí být ve výpovědi zachovány, 

má-li být splněn komunikativní záměr.“ (s.360) Ostatní prvky jsou podle něj redundantní, a 

patří proto do části tematické. 
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2.4 Tematické posloupnosti 

 Koherenci textu z velké části zajišťuje návaznost témat jednotlivých výpovědí, 

s předchozími tématy přitom mohou být v různých vztazích. Podle způsobu návaznosti 

rozlišuje Combettes (1983) tři typy tematických posloupností: „progression à thème 

constant“, „progression linéaire simple“ a „progression à thèmes dérivés“. (s.90-92) České 

pojmy jsme převzali z terminologie Františka Daneše (1985). 

 Nejčastějším druhem posloupnosti je nepochybně progression à thème constant, tedy 

posloupnost s průběžným tématem. Téma první výpovědi je v tomto případě tématem také 

výpovědí následujících. „(La progression linéaire) conserve le même point de départ dans 

toutes les phrases d’un passage.“ (Combettes 1983: s.95) „Podle Loucké „ (la progression à 

thème constant) permet de donner les informations nouvelles à propos d’un objet, d’un 

personnage, d’un lieu.“ (2005: s.65) Combettes (1978) soudí, ţe je snadno srozumitelná pro 

posluchače, a proto se hojně vyuţívá např. v textech pro děti. Podle Riegla je typická také pro 

narativní a deskriptivní texty. (1994: s. 1026) František Daneš (1985) uvádí jako příklad 

následující výpovědi: „Národní muzeum stojí na Václavském náměstí. Je to velmi památná 

budova.“ (s.208) 

 Druhým typem tematické posloupnosti je progression linéaire, v české Danešově 

terminologii návazná tematizace rématu. Tématem výpovědi se stává réma či část rématu 

výpovědi předcházející. „Dans la progression linéaire, le thème d’une phrase est ‚issu‘ du 

rhème de la phrase précédente; il est rare que le thème équivale à la totalité du rhème en 

question; dans la plupart des cas, il ne s’agit que d’une partie du rhème.“ (Combettes 1983: 

s.93) Podle Loucké (2005) je tento postup typický pro popis poznávání nějakého místa, ale 

také pro informativní a vysvětlovací texty. (s. 63). Combettes dále uvádí, ţe ve francouzštině 

můţe být přechod od rématu k tématu vyjádřen pouţitím determinantů určitých a neurčitých. 

(1983: s.94) V češtině tuto funkci z velké části zastávají změny slovosledu, František Daneš 

(1985) však zmiňuje, ţe také v češtině existuje moţnost pouţití indikátoru před zopakovaným 

pojmenováním. Dokládá to následujícím příkladem: „Národní muzeum stojí na Václavském 

náměstí. Toto náměstí je jedním z nejrušnějších míst Prahy.“ (s.208) 

 Třetím druhem je progression à thèmes dérivés, tedy posloupnost s tématem 

derivovaným z hypertématu. „Elle s’organise à partir d’ un hyperthème, dont les thèmes de 

chaque phrase représentent un élément particulier.“ (Riegel 1994: s.1027) Hypertéma však 

nemusí být v textu vůbec vyjádřeno: „Dans ce second cas, c’est finalement, la récurence de 
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certaines unités en position de sous-thèmes qui permet de retrouver un hyperthème 

dominant.“ (Combettes 1983: s.97) Loucká (2005) dále rozlišuje tři druhy této posloupnosti: 

„progression à thème dérivé par l’anaphore partielle“, „progression à thème dérivé par 

l’anaphore divergente a „progression à thème dérivé par l’anaphore associative.“ (s.66-67) 

Dodává také, ţe na rozdíl od prvních dvou typů návaznosti se v tomto případě nevyuţívá 

koreference, tedy odkazu ke stejnému předmětu řeči. K tomuto typu posloupnosti uvádí 

Daneš (1985) následující příklad: „Národní muzeum stojí na Václavském náměstí. Jiná 

mimořádně významná pražská budova, Národní divadlo, je umístěna na Smetanově nábřeží.“ 

(s.208) 

 Návaznost témat také můţe být přerušena vstupem nového tématu, následně se však 

lze k původnímu tématu vrátit. Combettes vysvětluje tzv. rupture thématique následovně: 

„(...) les cas de rupture thématique (...) vont se produire lorsque le thème d’un phrase ne peut 

être rattaché au contexte précédent, lorsqu’on ne peut déceler un enchaînement linéaire ou un 

thème constant. (1983: s.103) Loucká jako příklad uvádí následující úryvek: „L’instituteur 

calcula qu’ils ne seraient pas sur la colline avant une demi-heure. Il faisait froid; il rentra 

dans l’école pour chercher un chandail.“ (2005: s.71) 

František Daneš (1985) rozlišuje tzv. „návaznost kontaktní“ a „návaznost distantní“, 

tedy „(...) s tematickým navázáním na sloţku textu, která nepředchází těsně, bezprostředně, 

nýbrţ je oddělena jednou nebo několika (někdy i mnoha) jinými výpověďmi.“ (s.209) 

Všichni výše citovaní lingvisté se nicméně shodují na tom, ţe nejčastěji dochází 

v textu ke kombinaci různých typů posloupnosti. Je spíše výjimkou, aby se v textu vyskytoval 

výhradně jeden druh. „Tematická struktura textů (nebo větších textových úseků) nebývá 

ovšem typově homogenní, jednotná, tj. celá tematická trasa nebývá tvořena posloupnostmi 

jediného typu (...)“ (Daneš 1985: s.210) 

 

2.5 Prostředky vyjádření funkční výpovědní perspektivy  

 

 Funkční výpovědní perspektiva se vyjadřuje v odlišných jazycích různým způsobem. 

Jedním z důvodů je jiná míra pevnosti slovosledu, důleţitou roli hraje také kategorie členů, 

kterou některé jazyky disponují. V následujících kapitolách se jiţ zaměříme na dva zkoumané 
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jazyky, tedy na češtinu a francouzštinu. U češtiny se budeme zabývat především rolí 

slovosledu, u francouzštiny kategorií determinantů. 

 Je také důleţité připomenout, ţe na vyjádření funkční výpovědní perspektivy se podílí 

rovněţ prozodické jevy, např. intonace. Těm se však v naší práci podrobně věnovat 

nebudeme, protoţe budeme v empirické části vycházet ze psaných textů. 

 

2.6.1 Prostředky vyjádření FVP v češtině 

Mezi nejvýznamnější prostředky vyjádření FVP v češtině patří slovosled. Čeština 

bývá řazena do jazyků s relativně volným slovosledem. Nepochybně tomu tak je v porovnání 

s jinými jazyky, např. francouzštinou či angličtinou. František Čermák (2007) však 

upozorňuje, ţe termín volný slovosled je „zavádějící a nešťastný.“ (s.164) Kaţdá varianta 

pořádku slov má totiţ podle něj jiný smysl a je těsně vázána ke kontextu, významu a důrazu.  

 Jiţ Vilém Mathesius (1961) rozlišoval slovosled („pořad slov“) „objektivní“ a 

„subjektivní“. Při objektivním pořádku slov začíná česká věty základem a jádro bývá 

umístěno na konci věty. Při subjektivním slovosledu je moţné tyto sloţky obrátit. Mathesius 

povaţuje pořádek slov jádro-základ za výraz vzrušení mluvčího, který „...netrpělivě nejdříve 

vyjádří to, co chce říci nového, a pak dojde na prvky známé, z kterých vlastně vychází.“ (s.94) 

 Subjektivním pořádkem slov se zabývá také Miroslav Grepl (1998). Zdůrazňuje mimo 

jiné, ţe „výpovědi s anteponovaným jádrem mají vţdy zvolací intonaci. “ (s.499) Subjektivní 

slovosled se tedy podle něj uplatňuje často v mluvených projevech. (s.500) Ke stejnému 

závěru došel jiţ dříve Vilém Mathesius (1982): „V útrţkovém všedním hovoru se jeví obraz 

aktuálního členění větného bohatší neţli v řeči upravené, zejména v řeči psané, a jeho 

bohatost je tím větší, čím jsou si ţivotem a denní zkušeností bliţší osoby, které spolu hovoří.“ 

(s. 175) 

 V češtině je tedy moţné vyjádřit míru určenosti informace pouhým postavením ve 

výpovědi. Téma se v nepříznakové výpovědi nachází na jejím počátku, réma naopak 

v konečné části. Pro ilustraci pouţijeme příklad uváděný Františkem Čermákem (2007): 

Ztratilo se nám auto. Potrţená část je rématem výpovědi, ostatní prvky náleţí tématu. Čermák 

však upozorňuje, ţe v příznakových větách je moţná změna pořadí těchto dvou sloţek. 

Dokládá to větou „Auto se nám ztratilo.“ (2007:s.164).  
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 Ke snazšímu pohybu slovosledu ve flektivních jazycích značně přispívá moţnost 

skloňování, a tudíţ lepší orientace ve vztazích uvnitř výpovědi. Odlišné koncovky jmen totiţ 

často dokáţou předejít dvojznačnostem. Např. ve větách Karel viděl Martina a Martina viděl 

Karel je kvůli pádové koncovce zřejmé, které jméno se nachází v roli podmětu. Pro tematizaci 

předmětu (Martin) tedy stačí umístit ho na začátek věty a není nutné pouţívat sloţitější 

mechanizmy, ke kterým se naopak musejí uchylovat jazyky s méně volným slovosledem. 

V jazycích, které mají slovosled pevně daný, je pro stejný efekt nutné vyuţít tzv. 

topikalizace, tedy „přesunu rématu do mimořádné první pozice ve větě“ (Čermák 2007: s.164) 

Pokud je topikalizovaný člen spojen s větou pomocí formálních prostředků, mluví se o tzv. 

dislokaci. (Čermák 2007: s.165) Za druh topikalizace povaţuje Čermák také vytýkací 

konstrukce. Uţívání vytýkacích konstrukcí je v češtině chápáno jako příznakové. „V poslední 

době se u nás šíří (...) vytýkací důraz opisný typu: ‘Je to on, který to potvrdil.‘ (...) Tento obrat 

najdeme i v beletrii, ačkoliv zní hodně nezvykle a nečesky. (...) Zálibu v rozmanitých 

opisných obratech si vysvětlíme jen nechutí spisovatelů k důrazovému pořádku slov.“ (Bečka 

1948: s.178) 

  Kromě změny pořádku slov existují v češtině další způsoby rematizace různých 

větných členů, vyjádřit ji lze také lexikálně. K tomuto účelu slouţí podle např. příslovce 

„právě“, „zrovna“ nebo konektorová částice „to“. Hana Loucká (1990) uvádí pro ilustraci 

následující překlady francouzských vytýkacích konstrukcí: 

1) „(...) C’est ce mot ‘commandes’ qui devrait être indiqué en grandes lettres (...) 

      (...) Právě toto slovo ‘objednávky‘ by mělo být velkými písmeny napsáno (...)“ (s.74) 

2) „(...) C’est lui qui vous a éloigné de vos devoirs envers moi. 

      (...) To on vás odvrátil od vašich povinností vůči mně.“ (s.74) 

 

 Čeština nemá na rozdíl od francouzštiny k dispozici kategorii členů, k vyjádření 

určenosti či neurčenosti substantiva však můţe vyuţít ukazovacích, přivlastňovacích a 

neurčitých zájmen. Vzhledem k nuancím, které poskytuje změna slovosledu, však nebývá 

jejich přítomnost nezbytná. Přílišné pouţívání ukazovacích, přivlastňovacích a neurčitých 

zájmen na místech, kdy z kontextu vyplývá přesný význam substantiva, je naopak vnímáno 
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jako stylisticky neobratné a hovorové. Frekvencí výskytu jednotlivých zájmen v českých 

textech se budeme podrobně zabývat v empirické části práce. 

 

2.6.2 Prostředky vyjádření FVP ve francouzštině 

Jak jiţ bylo řečeno výše, francouzština má v porovnání s češtinou slovosled pevný. 

Musí tedy pro vyjádření funkční výpovědní perspektivy vyuţívat jiných prostředků, neţ je 

pouhá změna pořádku slov.  

Slovosledem ve francouzštině se podrobně zabývá Hana Loucká (2005). Stejně jako 

v češtině se tematická část výpovědi klade obvykle na začátek a rematická část na konec věty: 

„D’habitude, le centre du thème se trouve en tête de l’énoncé (...) L’élément rhématique le 

plus important (...) est placé à la fin de l’énoncé.“ (s.48) Na počátku francouzské věty přitom 

v mnoha případech stojí podmět. Nelze však tvrdit, ţe by podmět věty měl vţdy roli tématu. 

Francouzština má totiţ k dispozici postupy, jak lze tematizovat jiný větný člen neţ 

podmět. Jako příklad uvádí Loucká přesunutí příslovečného určení („déplacement d’un 

circonstanciel“), dislokaci větného členu („dislocation d’un élément“) a pasivizaci předmětu 

(„pasivisation de l’objet“). (s.48)  

Kromě tematizace ostatních větných členů existuje také moţnost rematizovat podmět. 

Loucká (2005) uvádí dva základní způsoby, které francouzština vyuţívá. U vět uvozených 

prezentativem („Voilà un garçon.“), s pohybovým slovesem („Arrive Sganarelle.“) a se 

slovesem vyjadřujícím existenci („Il existe dans la mer des mouvements à caractère 

ondulatoire.“) se jedná o tzv. „rhématisation par la mise en scène“ (s.78) V případě, ţe má 

věta formu C’est... qui („C’est Pierre qui va nous accompagner.“), hovoří Loucká (2005) o 

tzv. „rhématisation par la mise en relief“ (s.78) Riegel (1994) pro tento případ pouţívá 

termín fokalizace („focalisation“). (s.1024) 

 V publikaci Francouzské vytýkací konstrukce a aktuální členění: aplikace na výuku 

francouzštiny z roku 1990 se Loucká věnuje rematizaci pomocí vytýkací konstrukce ve 

francouzštině. Rozslišuje dva druhy: „rámcové vytýkací konstrukce“ (c’est...qui/que a ce 

qui/que...c’est) a „dislokaci“, kterou dále dělí na dislokaci „vlevo (Ce garçon, je le connais 

bien.), vpravo (Je le connais bien, ce garçon.) a izolaci. (Quant à moi, je n’en sais rien)“. 
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Vytýkací konstrukce povaţuje za základní prostředek vyjádření aktuálního členění věty ve 

francouzštině. (s.27) 

 Pro vyjádření funkční výpovědní perspektivy má francouzština na rozdíl od češtiny 

k dispozici kategorii členů. Schopnost rozlišit známou informaci od neznámé mají především 

určité a neurčité členy. Šabršula (1989) uvádí jako příklad následující větu: „Il y a un livre et 

un cahier sur la table: le livre est à moi, le cahier est à mon camarade.“ (s.100) V tomto 

případě zajišťují členy progresi textu. Réma „un livre et un cahier“ se stává tématy 

v pokračování textu. Dále uvádí také moţný překlad do češtiny, ve kterém ponechává 

substantiva bez zájmen. K vyjádření novosti či známosti informace tudíţ postačí pouze 

postavení ve větě: „Na stole je kniha a sešit. Kniha je má...“ (s.100) Část tematická se nachází 

na začátku věty („na stole je“) a část rematická na konci („kniha a sešit“). Stejně je tomu i ve 

druhá větě, ve které se réma kniha stalo tématem a na pozici rématu je přivlastňovací 

zájmeno. 

 Způsoby vyjádření funkce francouzských určitých a neurčitých členů v českém 

překladu se budeme zabývat v empirické části práce. Pokusíme se především zjistit, do jaké 

míry čeština přítomnost francouzských členů vyjadřuje lexikálně. 

 Kromě členů určitých zajišťují progresi textu další determinanty, především 

ukazovací a přivlastňovací. Také jejich moţnostmi vyuţití se budeme podrobně zabývat 

v empirické části práce. 

  

2.6 Kategorie determinantů 

 Francouzština  patří na rozdíl od češtiny do skupiny jazyků, které disponují kategorií 

členů. Ty se řadí společně s adjektivy ukazovacími (démonstratifs), přivlastňovacími 

(possessifs), neurčitými (indéfinis), zápornými (négatifs), tázacími (interrogatifs), zvolacími 

(exclamatifs) a vztaţnými (relatifs) do slovního druhu zvaného determinanty, 

prédeterminanty či česky určovatelé. Lingvisté se však v klasifikaci determinantů neshodují, 

výše uvedené dělení vychází z pojetí Martina Riegla (1994: s.279). Josef Hendrich (2001) 

uvádí pouze čtyři kategorie nesamostatných zájmen, a to zájmena ukazovací, přivlastňovací, 

tázací a neurčitá. (s.192) Jan Šabršula (1986) vyděluje ještě zvláštní skupinu tzv. 
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„prédeterminantů distribučně zevšeobecňujících“, do které řadí např. slova tout nebo chaque. 

(s.82) 

 Hendrich (2001) pro tuto kategorii pouţívá označení blízké češtině, tj. „zájmena 

nesamostatná“ (s.192), francouzská gramatika ji však dlouho označuje za druh adjektiv 

(adjectifs déterminatifs). Riegel (1994) se staví proti této klasifikaci a zdůrazňuje potřebu 

zvláštní kategorie determinantů, protoţe mají určité vlastnosti, které se u kvalifikačních 

adjektiv neobjevují: „En effet, contrairement aux adjectifs, les déterminants: sont obligatoires 

pour constituer avec un nom commun un groupe nominale de base (...), quantifient et 

déterminent le sémantisme du nom (...), ne sont pas cumulables avec un autre déterminant 

(...), permettent l’ellipse de la tête nominale modifiée par un adjectif (...), ne peuvent être ni 

épithètes ni attributs ni détachés en apposition à un groupe nominale (...) et appartiennent à 

une liste fermée de mots ‘grammaticaux’ (...). (s.277) 

 Hendrichův termín zájmena nesamostatná je naopak odlišuje od kategorie zájmen 

samostatných (ve francouzštině označovaných termínem „pronoms“), která podstatné jméno 

neurčují, nýbrţ ho substituují. 

  

2.6.1 Francouzské členy 

Jak jsme jiţ zmínili v úvodu předchozí kapitoly, do kategorie determinantů se řadí také 

členy. Francouzština disponuje třemi druhy: členem určitým (article défini), neurčitým 

(article indéfini) a dělivým (article partitif). Setkat se však můţeme i s odlišnou klasifikací. 

Weinrich (1989) rozlišuje pouze dva druhy členů a nazývá je „article anaphorique“ a „article 

cataphorique“. (s.204) Anaforický člen podle něj odkazuje k informaci, která je jiţ pro 

příjemce známá (tzv. „pré-information“). Člen kataforický naopak oznamuje posluchači, ţe 

potřebné upřesnění podstatného jména teprve bude následovat. Kontext, který jméno 

následuje, nazývá „post-information“. (s.206) Speciální postavení ve francouzštině zastává 

podle Radiny (1977) člen dělivý. Povaţuje ho za „(...) zvláštní případ neurčenosti (a to u 

podstatných jmen chápaných jako nepočitatelná.“ (s.15) Za čtvrtý druh členu označuje tzv. 

„nulový člen“ (article zéro). (s.15) 

Francouzské členy „(...) slouţí jednak k označování rodu a čísla podstatných jmen, 

jednak k upřesnění nebo k vymezení jejich významu v daném kontextu větném nebo 
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situačním.“ (Hendrich 2001: s.195) Pro potřeby funkční výpovědní perspektivy je zásadní 

především jejich schopnost vyjádřit stupeň určenosti a známosti substantiva. 

 Martin Riegel (1994) uvádí dva druhy sémantiky určitého členu: „La référence (...) 

peut être spécifique, c’est-à-dire concerner un ou des individus particuliers dans l’univers de 

discours, ou générique, c’est-à-dire concerner l’ensemble d’une classe ou d’une sous-classe 

d’individus.“ (s.283)  

Př.: 

Specifická reference („podstatné jméno v jedinečnosti, tj. v přesně určeném významu“): 

„Regardez le cheval.“ (Hendrich 2001: s.195) Kůň je zde  určen kontextem, ve kterém byla 

tato věta vyslovena. Určitý člen však můţe odkazovat i ke kontextu uvnitř textu:  

„Il y a un livre et un cahier sur la table: le livre est à moi, le cahier est à mon camarade.“ 

(Šabršula 1986: s.361) 

Generická reference („podstatné jméno v obecném významu“): 

„Le cheval est un animal.“ (Hendrich 2001: s.195) Kůň je zde myšlen všeobecně, tj. jakýkoliv 

kůň. 

  

 Neurčitý člen definuje Martin Riegel (1994) následovně: „L’article indéfini un est à la 

fois le plus typique et le plus répandu des déterminants qui marquent la référence à un ou 

plusieurs éléments comptables non autrement déterminés.“ (s.293) Řadí ho totiţ do skupiny 

neurčitých determinantů („déterminants indéfinis“), kterou tvoří společně se členem dělivým 

a neurčitými, zápornými, tázacími, zvolacími a vztaţnými determinanty. Člen určitý naopak 

začleňuje do skupiny určitých determinantů („déterminants définis“), kterou doplňují 

ukazovací a přivlastňovací determinanty. (1994: s.279) Jako příklad pouţití neurčitého členu 

uvádí větu: „Des enfants jouaient dans la cour.“ (s.293) Tento případ povaţuje za tzv. 

„emploi existentiel“, protoţe pouze potvrzují existenci nějakého předmětu řeči, zde 

podstatného jména enfants. Naproti tomu zavádí druhou skupinu, tzv. „emploi partitif“, která 

jiţ nemá za úkol oznamovat existenci předmětu, protoţe ta se z předchozího kontextu jiţ 

předpokládá. Neurčitý člen má zde podle Riegla funkci partitivní: „(...) l’article sert à isoler 

parmi d’autres l’entité qu’il détermine et qui est alors spécifiée par le prédicat.“ Jako příklad 

uvádí větu: „La maison avait été cambriolée, une vitre était brisée.“ (s.294) Z přítomnosti 

slova maison tedy jiţ vyplývá existence oken. Spojení une vitre pouze vyděluje nějakou část 

celku, tedy všech oken, které se v domě vyskytují. 



29 
 

 Neurčitý člen můţe stejně jako člen určitý plnit funkci generickou („emploi 

générique“), podstatné jméno uvozené neurčitým determinantem v singuláru je však v tomto 

případě chápáno jako „un exemplaire représentatif de toute sa classe“. Jako příklad uvádí 

Riegel větu: „Autrefois, un enfant ne parlait pas à table.“ (1994: s.295) 

 Dělivý člen bývá lingvisty klasifikován různě. Weinrich ho řadí do skupiny „articles 

cataphoriques“ (1989: s.202), tedy do stejné kategorie jako člen neurčitý. Martin Riegel ho 

dokonce povaţuje za druh neurčitého členu (1994: s.295) Hendrich naopak rozlišuje tři druhy 

členů, a člen dělivý tak řadí naroveň členu určitému a neurčitému. (2001: s.192) 

 Podle Hendricha (2001) doprovází „(...) blíţe neurčené podstatné jméno nepočitatelné 

“. (s.202) Riegel (1994) uvádí příklady pouţití před názvy látek („du plâtre“) a abstraktními 

jmény („du courage“). (s.295-296) 

 Radina (1977) a Hendrich (2001) k výše zmíněným definicím doplňují další dílčí 

způsoby uţívání francouzských členů, účelem této práce však není vysvětlit veškeré případy 

jeho výskytu. V následující kapitole se jiţ budeme zabývat důleţitým tématem pro 

empirickou část naší práce, tedy způsoby, jak lze postupovat při překladu francouzského 

podstatného jména určeného členem do češtiny, která touto kategorií nedisponuje. 

 

2.6.2 České ekvivalenty francouzských členů 

 Ekvivalenty francouzského členu v češtině se podrobně zabýval Otomar Radina 

(1977). Český jazyk má podle jeho slov k dispozici jiné prostředky vyjádření určenosti či 

neurčenosti substantiva: „Čeština vyjadřuje určenost nebo neurčenost podstatného jména 

v trojí oblasti: ve slovníku, v tvarosloví a ve větné skladbě.“ (s.18) 

 V oblasti lexikální dále rozlišuje případy, kdy je určenost či neurčenost nutné vyjádřit 

formálními prostředky, kdy je jejich pouţití nepovinné a kdy se v češtině nevyskytne 

prostředek ţádný. Jako příklad povinného promítnutí členu do češtiny uvádí např. určitý člen 

označující vybraného jedince: „Avez-vous apporté le livre (dont nous avons parlé)? – Přinesli 

jste tu knihu (o které jsme mluvili?)“ (s.20) Upozorňuje však na to, ţe francouzský člen určitý 

nemusí být vţdy do češtiny formálně vyjádřen ukazovacím zájmenem, jako je tomu ve výše  

ukázce. Naopak varuje před jejich přílišným uţíváním především v hovorovém jazyce. 

Nepovinně lze vyjádřit např. determinanty u podstatných jmen určených ze situace: „Ferme la 

porte! – Zavři dveře!/ Zavři ty dveře!“ (s.19) Ve významu těchto dvou vět však jiţ lze vycítit 
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významový rozdíl, tedy stupeň naléhavosti či psychický stav mluvčího v době promluvy. 

V některých případech se tedy výskyt členů v češtině nijak neprojeví, jedná se např. o 

označení kategorií: „Les enfants sont curieux. – Děti jsou zvědavé.“ (s.18) Dalšími příklady 

českých ekvivalentů francouzského členu se budeme zabývat v empirické části. 

 Za druhý způsob kompenzace označil Radina oblast tvarosloví.  Čeština je na rozdíl 

od francouzštiny jazyk flektivní, a tudíţ můţe v určitých případech vyuţít skloňování 

podstatných jmen. Jako příklad uvádí Radina spojení „l’odeur de la cuisine – pach kuchyně“. 

(s.23)  

 V oblasti větné skladby upozorňuje Radina na jiţ zmiňovanou úlohu slovosledu a 

funkční větné perspektivy v češtině. „Tento jemný mechanismus jazyka má tedy stejnou 

úlohu jako člen v těch jazycích, které jej mají.“ (1977: s.24) Pro ilustraci uvádí Radina 

následující příklady: „Na stole jsou květiny. – Květiny jsou na stole.“ (s.24) Dále však 

upozorňuje, ţe to neznamená, ţe by se tento prostředek ve francouzštině nevyskytoval, ve 

francouzštině pouze „(...) nemá větná perspektiva takovou důleţitost jako v češtině.“ (s.24) 

Také pro francouzštinu uvádí dvě věty s různým slovosledem, zásadní je však pouţití určitého 

či neurčitého členu: „Sur la table, il y a des fleurs. – Les fleurs sont sur la table.“ (s.24) 

 

2.6.3 Ostatní francouzské determinanty 

 Jak jsme jiţ zmínili výše, lingvisté klasifikují determinanty různými způsoby. My se 

budeme z části drţet klasifikace Hendrichovy (2001), který v rámci determinantů kromě členů 

rozlišuje nesamostatná zájmena ukazovací, přivlastňovací, tázací a neurčitá. (s.227-245) Za 

zvláštní druh determinantu však budeme povaţovat i determinanty záporné. Riegel (1994) ve 

své klasifikaci vyděluje ještě determinanty zvolací („exclamatifs“) a vztaţné („relatifs“). 

(s.279) Hendrich zařadil zvolací zájmena do kategorie zájmen tázacích, protoţe mají stejné 

tvary. V příkladech tázacích zájmen proto uvádí i věty zvolací: „Quel beau collier vous avez!“ 

(s.235) Skupinu vztaţných determinantů zmiňuje Riegel pouze okrajově, protoţe se vyskytuje 

zřídka: „Le déterminant relatif (...) fonctionne (rarement, car archaïque et typique de la langue 

juridique) comme le déterminant anaphorique d‘ un groupe nominal introduisant une 

subordonnée relative et sert surtout à lever l’ambiguïté sur l’antécédent lorsque la relative suit 

une séquence N1 – de – N2.“ (1994: s.304) Jako příklad uvádí úryvek: „(...) la mère de la 

prévenue, laquelle mère (...)“ (s.304) Jak je z podmínek pouţití zjevné, jedná se o natolik 

specifický případ, ţe nebude mít význam dále se tímto druhem determinantů zabývat.  
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 Ukazovací determinanty se vyskytují v jednoduchém či sloţeném tvaru (ce garçon; 

ce garçon-ci/ce garçon-là). Riegel pouţití příklonek vysvětluje následovně: „Les particules –

ci ou –là jouent le rôle et prennent place d’une expansion spécifiante (...) La forme en –ci 

renvoie en principe au plus proche, la forme en –là au plus éloigné.“ (1994: s.286) Ukazovací 

determinanty mohou mít podle Riegla tři rozdílná pouţití: deiktické, anaforické a kataforické. 

V případě deixe odkazuje determinant na situaci, ve které se odehrává promluva. Jako příklad 

uvádí větu: „Je vais prendre ces chaussures.“ (s.286) Anaforickou funkci má determinant 

v případě, ţe se odvolává na dříve zmíněný předmět řeči, např. „J’ai planté un petit sapin. 

Mais ce sapin (...) ne pousse pas vite.“ (s.287) Kataforické pouţití naopak k minulé události, 

která však bude v textu zmíněna aţ následovně. Riegel tento případ nazývá také tzv. „emploi 

mémoriel“, jedná se tedy o připomenutí minulé skutečnosti, na kterou jiţ posluchač mohl 

zapomenout. Př.: „Tu te souviens de cette voisine qui nous faisait de si bons gâteaux?“ (s.287) 

 Přivlastňovací determinanty určují vlastnictví nějaké osoby. Jejich pouţití ve 

francouzštině se od českých zájmen liší především frekvencí výskytu: francouzština je uţívá 

častěji. Hendrich (2001) upozorňuje např. na jejich časté pouţití u vyjadřování příbuzenského 

vztahu („Vous viendrez avec votre frère, j’espère. – Přijdete s bratrem, doufám.“) (s.233) 

V českém překladu by se tudíţ v těchto případech neměla zájmena pouţívat po vzoru 

francouzštiny, protoţe by v češtině působila příznakově. 

 Jak jsme jiţ zmínili výše, tázací determinanty mají stejný tvar jako determinanty 

zvolací, pro něţ nevytváří vţdy lingvisté speciální kategorii. Riegel jejich pouţití vysvětluje 

následovně: „Les premiers font porter l’interrogation sur les caractéristiques et le degré de 

détermination du référent du groupe nominal; les seconds expriment l’intensité forte de 

l’appréciation qualitative dont il est l’objet de la part du locuteur.“ (s.303) Hendrich uvádí 

následující příklady: „Quel jour vous convient le mieux?“ a „Quelle chance!“ (2001: s.234-

235) 

 Velmi obsáhlou skupinu tvoří determinanty neurčité. A ani zde se lingvisté 

v klasifikaci neshodují. Martin Riegel (1994) do této kategorie řadí kromě výrazů 

vyjadřujících neurčité mnoţství také číslovky. „Un, deux, trois, mille, et toute la série des 

numéraux cardinaux spécifient la quantité dénotée par le GN (groupe nominal) tout en restant, 

comme les articles indéfinis et partitifs, indéfinis quant à l’identité de leur référent.“ (s.297) 

Hendrich (2001) naopak povaţuje číslovky za zvláštní slovní druh. Riegel dále rozlišuje 

zbývající neurčité determinanty podle tvaru následujícího jména na „les détérminants 

quantitatifs toujours employés avec des noms pluriels“ (např. quelques, plusieurs, divers, 
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différent) a „la quantité non déterminée associée aux noms comptables ou aux noms massifs 

(např. beaucoup de, un peu de). (s.298-299) Hendrich (2001) do této skupiny zahrnuje i 

determinanty chaque, tout (s. 237-238), pro které Riegel (1994) zavedl zvláštní podkategorii 

„la totalité distributive exhaustive“. (s.300), obdobně jako Jan Šabršula (1986), který je 

zahrnuje pod pojem „prédeterminanty distribučně zevšeobecňující“ (s.82) 

 Hendrich (2001) do kategorie neurčitých determinantů zahrnuje i determinanty 

záporné (s.243), podle Riegla (1994) však přestavují samostatnou skupinu. Řadí do ní např. 

výrazy aucun, nul a pas un. (s.279) 

 My se v naší práci budeme přidrţovat z velké části Hendrichovy terminologie, budeme 

tedy předpokládat, ţe francouzština má tři druhy členů: určitý, neurčitý a dělivý. Ostatní 

determinanty rozdělíme na pět podkategorií: determinanty ukazovací, přivlastňovací, 

tázací, neurčité a záporné.  

 

2.6.4 Česká zájmena determinující jmenné syntagma 

 Kategorie zájmen v češtině neodpovídá zcela francouzské kategorii determinantů. 

Řadí se do ní také výrazy, které francouzská gramatika nazývá „pronoms“, tedy zájmena 

samostatná. Aby byly systémy obou jazyků porovnatelné, je potřeba analyzovat pouze česká 

zájmena determinující jmenné syntagma.  

 V naší klasifikaci budeme předpokládat existenci stejných pěti druhů zájmen jako ve 

francouzštině. Abychom však mohli tyto kategorie porovnat, budeme se muset uchýlit 

k určitým změnám. Francouzské a české gramatiky se rozchází především v definici kategorie 

neurčitých determinantů a zájmen. V rámci zjednodušení do této skupiny zahrneme zájmena 

vymezovací, totalizující a také část zájmen, která jsou v češtině povaţována za ukazovací. 

Jedná se konkrétně o výrazy „sám“, „tentýţ“ a „takový“. Tyto změny jsou podrobněji 

uvedeny v kapitole 3.3.3 Neurčité determinanty 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

 Empirický výzkum budeme provádět na úryvcích ze tří francouzských knih, jejich 

překladů do češtiny a tří českých originálních knih. Pro přehlednější citaci jsme zvolili 

následující značky (neznámá „x“ značí číslo strany): 

Le petit prince (O1:x), Stupeur et tremblements (O2:x), L’élégance du hérisson (O3:x) 

Malý princ (P1:x), Strach a chvění (P2:x), S elegancí ježka (P3:x) 

Potichu (Č1:x), Let čarodějnice aneb Civilní dobrodružství (Č2:x), Kudy šel anděl (Č3:x) 

 

3.1 Role determinantů ve FVP a možnosti překladu do češtiny 

 

 V této kapitole se budeme věnovat roli, jakou hrají francouzské determinanty ve 

vyjadřování FVP. Analyzovat budeme úryvek francouzského textu a jeho český překlad. 

Pokusíme se tedy zjistit, jakých prostředků překladatelé vyuţili pro vyjádření funkce, kterou 

má v originále člen či jiný determinant.  

„Lorsque j’avais six ans j’ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la forêt 

vierge qui s’appelait Histoires vécues. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. 

Voilà la copie du dessin. 

On disait dans le livre : « Les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. 

Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion ».“ 

(O:13) 

„Když mi bylo šest let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se 

jmenovala Příběhy ze života. Na obrázku byl hroznýš, jak polyká šelmu. Tohle je kopie 

kresby: 

V knížce stálo: „Hroznýši svou kořist nežvýkají, polykají ji celou. Potom se nemohou ani 

hnout a celého půl roku spí a tráví.“ (P1:9) 

 Zvýrazněné francouzské determinanty zajišťují progresi textu. Neurčité členy 

představují příjemci zcela novou informaci, jedná se tedy o rematickou část výpovědi. 
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V pokračování textu se z rématu vyvine téma další výpovědi, ve francouzštině tuto jiţ 

známou informaci předchází určitý člen či přivlastňovací zájmeno. 

 V češtině naopak stojí nově zmíněná substantiva bez identifikátoru. Nacházejí se na 

konci výpovědi, kde se v češtině umisťuje rematická sloţka. Pozice ve větě zcela postačí 

k vyjádření neurčenosti. 

 Naopak známá informace se vyskytuje na konci českých výpovědí, ani zde nemusí být 

substantivum doprovázeno identifikátorem. Výraz „v knížce“ odkazuje ke dříve zmíněné 

„knize o pralese“ a nyní je tématem výpovědi, nacházejícím se na začátku věty. Ke stejnému 

případu došlo i v případě substantiva „kořist“, které však jiţ předchází přivlastňovací 

zájmeno. Frekvencí výskytu přivlastňovacích determinantů a zájmen se budeme podrobně 

zabývat později. 

 Kvůli pouţití determinantů je ve francouzské výpovědi moţné zaměnit pořadí tématu 

a rématu. V češtině je však v těchto případech nutné jejich pořadí zachovat. K matoucí 

záměně tematické a rematické části výpovědi dospěl překladatel např. v následujícím úryvku: 

„Je trouvai la solution grâce à un non-bouton. Un carillon relié à un mécanisme infrarouge 

m'avertit désormais des passages dans le hall, rendant inutile tout bouton requérant que les 

passants y sonnent pour que je puisse connaître leur présence, bien que je sois fort éloignée 

d'eux.“ (O3:17) 

„Řešení jsem našla díky ne-tlačítku. Zvonek propojený s infračerveným mechanismem mě 

teď vždy upozorní, když někdo prochází vstupní chodbou. Svůj význam tak naprosto ztratilo 

tlačítko, které museli lidé dříve stisknout a zazvonit na mě, abych se o jejich přítomnosti 

dozvěděla, když jsem od nich byla daleko.“ (P3:15) 

Réma výpovědi lze zjistit např. pomocí otázkového testu. Odpovědí na otázku: Co mě 

teď vždy upozorní, když někdo prochází vstupní chodbou? je část věty Zvonek propojený 

s infračerveným mechanismem. Zvýrazněná část výpovědi by tedy měla stát na konci. 

V případě, ţe by věta měla vypadat tak, jak je v překladu uvedena, by otázka musela znít 

např.: Na co mě upozorní zvonek propojený s infračerveným mechanismem? Znamenalo by to 

tedy, ţe se jiţ v předchozím kontextu objevila zmínka o onom zvonku a novou informací by 

bylo procházení lidí vstupní chodbou.  



35 
 

Ve francouzském originále je nová informace vyznačena pouţitím neurčitého členu, 

v češtině je však určující pouze pořadí částí výpovědi. V psaném textu, kdy není moţné 

rematickou část výpovědi zdůraznit intonačními prostředky, je taková záměna rušivá.  

Progresi francouzského textu zajišťují kromě členů také další determinanty. Jedná se 

především o determinanty ukazovací a přivlastňovací. Ve francouzštině i v češtině se častěji 

setkáváme s anaforickým odkazováním (1), s kataforou se setkáváme zřídka (2). 

(1) „Il me fallait à chaque fois inventer une formulation nouvelle. Il y avait à cet exercice un 

côté (...) qui ne manquait pas de sel. (...) Mes gammes épistolaires m'avaient tant absorbée 

que je n'avais pas songé à faire la moindre pause.“ (O2:11-12) 

„Pokaždé bylo nutno vymýšlet novou formulaci. Cvičení mělo do sebe cosi (...) pikantního. 

(...) Moje epistolární stupnice mě zaujaly tak vyčerpávajícím způsobem, že jsem nepomyslela 

na sebemenší pauzu.“ (P2:7-8) 

(2) „J'étais aux ordres de mademoiselle Mori, qui était aux ordres de monsieur Saito, et ainsi 

de suite, avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons 

hiérarchiques.“ (O2:7) 

„Já jsem byla podřízená slečny Mor, která byla podřízená pana Saitó a tak dále, s tím 

rozdílem, že příkazy směrem dolů mohly stupínky té hierarchie přeskočit.“ (P2:5) 

 Jak jsme jiţ zmínili výše, v češtině hraje při rozlišení tématu a rématu důleţitou roli 

slovosled. V českých originálních textech se můţeme setkat např. s následující stavbou věty, 

jejíţ funkci by ve francouzštině museli nahrazovat determinanty, dislokace či vytýkací 

konstrukce: 

„Na rozdíl od Malé se o hudbu, filmy nebo výstavy už tolik nezajímá.“ (Č1:23) 

„Klub pojmenovali Peach Factory.“ (Č1:23) 

„Knížku zavřela.“ (Č1:27) 

 Francouzské vytýkací konstrukce se obvykle do češtiny překládají přirozenějším 

způsobem, neţ je překlad doslovný. Vyuţít lze např. výraz „právě“: 

„Enfin, c'est pour ma connaissance de votre langue que Yumimoto m'a engagée !“ (O2:21) 

„Ale vždyť jsem byla do společnosti Jumimoto přijata právě díky znalosti vaší řeči! (P:13) 
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 Nalezený případ dislokace vpravo překladatel nijak obdobně nevyjádřil. Větu 

formuloval stejným způsobem, jako kdyby byl ve francouzštině objektivní pořádek slov: 

„Devriez lire l'Idéologie allemande, je lui dis, à ce crétin en duffle-coat vert sapin.“ (O3:13) 

„Měl byste si přečíst Německou ideologii, řekla jsem tomu pitomci v tříčtvrtečním sportovně 

střiženém kabátě jedlovozelené barvy.“ (P3:11) 

 O dalších moţnostech překladu determinantů a lexikálním vyjadřování přítomnosti 

členů budeme pojednávat v následujících kapitolách.  

  

3.2 Francouzské členy a jejich ekvivalenty v češtině 

 V této kapitole budeme zkoumat na originálním francouzském a českém překladovém 

textu postupy, jaké zvolil překladatel pro vyjádření funkce, kterou ve francouzštině zastávají 

členy. Budeme si všímat především vyjádření formálními lexikálními prostředky.  

 Vzhledem k charakteristice obou jazyků předpokládáme, ţe ve většině případů nebude 

člen v českém překladu lexikálně vyjádřen.  Tuto hypotézu se budeme snaţit potvrdit 

sečtením případů, kdy se překladatel uchýlil k formálnímu vyjádření. Uvedeme si jejich 

příklady a pokusíme se z nich vyvodit obecné pravidlo. 

 Veškeré statistické údaje uvedené v procentech budou zaokrouhleny na celá čísla, 

proto jejich součet nevychází vţdy přesně 100%. 

 

3.2.1 Určitý člen 

Jiţ při prvním pohledu na francouzský a český text je zřejmé, ţe ve většině případů 

překladatel určitý člen v češtině lexikálně nevyjádřil. V analyzované francouzské ukázce jsme 

nalezli celkem 549 výskytů určitého členu, z toho v pouhých 25 případech (téměř 5%) byl 

v češtině pouţit lexikální ekvivalent. Z toho vyplývá, ţe nejčastějším překladatelským 

řešením je pouţití podstatného jména bez dalšího identifikátoru. 

Jedná se především o případy, kdy určitý člen vyjadřuje příslušnost daného 

podstatného jména k nějakému druhu. V tomto případě člen v češtině nelze formálně vyjádřit 

a překladatel zde nemá moţnost volby: 
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„Les grandes personnes aiment les chiffres.“ (O1:23) 

„Dospělí si potrpí na číslice.“(P1:19) 

„C’est bien vrai, n’est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes?“ (O1:26) 

„Je to pravda, že beránci okusují keře, viď?“ (P1:23) 

Určitý člen před substantivy les personnes, les chiffres, les moutons a les arbustes 

referuje k určitému druhu. V tomto případě by byla kompenzace členu pouţitím ukazovacího 

zájmena zavádějící, protoţe by specifikovalo konkrétní skupinu osob, zvířat či věcí.  

 Jak jiţ bylo zmíněno, určitý člen se ve francouzštině pouţívá také k odkazování na 

dříve zmíněnou skutečnost, osobu či věc. V češtině lze takové podstatné jméno doplnit 

ukazovacím zájmenem, v ukázkách však uvidíme, ţe to není nutné, pokud je z kontextu 

patrné, o kterého jedince se jedná.  

„Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un 

éléphant. J’ai alors dessiné l’intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes 

puissent comprendre.“ (O1:14) 

„Ale on to nebyl klobouk. Byl to hroznýš, jak zažívá slona. Nakreslil jsem tedy vnitřek 

hroznýše, aby to dospělí pochopili.“ (P1:10) 

 Člen ve spojení l’intérieur du serpent boa odkazuje ke dříve zmíněnému hroznýši, 

v tomto případě tedy vyjadřuje přechod od neznámého ke známému. V češtině by mohlo být 

substantivum uvozeno ukazovacím zájmenem toho, překladatel se však tomuto řešení vyhnul. 

Jak zdůrazňuje Otomar Radina, „Akademické vyjadřování uţití těchto slůvek brzdí (...), zato 

jazyk hovorový jich uţívá denně.“ (1977: s.19) Pokud by byl obdobný rozbor proveden na 

mluveném textu, dospěli bychom pravděpodobně k odlišným výsledkům. 

 Tato poznámka ovšem neznamená, ţe bychom se v textu s kompenzací výskytu 

určitého členu ukazovacím zájmenem nesetkali.  

„Et j’ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire (...) Et je fus stupéfait d’entendre le 

petit bonhomme me répondre (...)“ (O1:16-18) 

„Pozorně jsem se podíval a spatřil jsem prazvláštního človíčka (...) A užasl jsem, když jsem 

slyšel, jak mi ten človíček povídá (...)“ (P1:12-14) 
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„Mon dessin numéro 1. (...) Mon dessin numéro 2 était comme ça. (...) Les grandes personnes 

m’ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou fermés, et de 

m’intéresser plutôt à la géographie, à l’histoire, au calcul et à la grammaire.“ (O1:13-14) 

„Kresbu číslo 1. (...) Má kresba číslo 2 vypadala takhle. (...) Dospělí mi však poradili, abych 

nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis, počty a 

mluvnici.“ (P1:10) 

 V poslední ukázce však důvodem pouţití ukazovacího zájmena můţe být 

překladatelova snaha napodobit rozhovory mezi dospělými a dětmi, tedy mluvený jazyk, kde 

se ukazovací zájmena pouţívají ve větší míře.   

 Pokud se určitý člen vyskytne před předmětem jedinečným, v češtině se nijak 

neprojeví. Pouţití ukazovacího zájmena by naopak bylo gramaticky nesprávné: 

 „Je savais bien qu’en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, 

auxquelles on a donné des noms, (...)“ (O1:22) 

„Dobře jsem věděl, že kromě velkých planet, jako jsou Země, Jupiter, Mars, Venuše, které 

dostaly jméno, (...)“ (P1:19) 

 Většinou se do češtiny nepromítne ani pouţití určitých členů, které jsou ve 

francouzštině povinně vyjádřeny při pouţití superlativu. V češtině funkci superlativu zastává 

předpona nej-, a tudíţ není nutné člen dále formálně zohledňovat. V expresivním či 

hovorovém jazyce bychom se ovšem s podobnými případy mohli setkat častěji. 

„Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j’ai réussi à faire de lui.“ (O1:17) 

„Toto je jeho nejlepší portrét, jaký se mi podařilo později nakreslit.“ (P1:12) 

„Elle avait le plus beau nez du monde (...)“ (O2:14) 

„Měla ten nejkrásnější nos na světě (...)“ (P2:9) 

 Ze stejného důvodu není zvykem kompenzovat ani určitý člen stojící před řadovou 

číslovkou. Francouzská gramatika jeho pouţití vyţaduje, českým ekvivalentem je však pouze 

číslovka: 

„Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée.“ 

(O1:15) 
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„První večer jsem tedy usnul v písku, na tisíc mil daleko od jakékoliv obydlené končiny.“ 

(P1:12) 

 Pokud však stojí francouzský určitý člen před základní číslovkou, jedná se jiţ o 

pouţití, které není běţné ani pro francouzštinu. Překladatel by tedy v tomto případě měl 

v češtině zachovat význam, který přítomností členu ve francouzštině vznikl: 

„Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion.“ 

(O1:13) 

„Potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a tráví.“ (P1:9) 

„Comme je n’avais jamais dessiné un mouton je refis, pour lui, l’un des deux seuls dessins 

dont j’étais capable. Celui du boa fermé.“ (O1:16-18) 

„Poněvadž jsem nikdy nekreslil beránka, nakreslil jsem mu jednu z těch dvou kreseb, které 

jsem uměl. Obrázek zavřeného hroznýše.“ (P1:14) 

 V obou ukázkách se jedná o předem stanovený počet. V prvním příkladu tedy autor 

povaţuje za všeobecně známý fakt, ţe hadi tráví šest měsíců. V druhé citaci určitý člen před 

číslovkou odkazuje ke dříve zmíněným dvěma výkresům. Překladatel se v obou případech 

rozhodl přítomnost členu v českém textu zohlednit. Pokud by tak neučinil, význam vět by byl 

zkreslený. 

Aby nedošlo k posunu významu, musí překladatel najít ekvivalent pro člen určitý u 

označení blíţe specifikovaného předmětu či člověka: 

„Ce qui est bien, avec la caisse que tu m’as donnée, c’est que, la nuit, ça lui servira de 

maison.“ (O1:20) 

„Dobře, že jsi mi dal tu bedýnku, v noci to bude jeho domeček...“ (P1:17) 

V tomto případě určitý člen odkazuje ke konkrétnímu předmětu, který tak odlišuje od 

jakýchkoliv jiných bedýnek.  

 Určitý člen ve francouzštině můţe značit pravidelné opakování u dní nebo jejich částí. 

V těchto případech má čeština k dispozici lexikální prostředky vyjadřující iterativnost, např. 

„kaţdý“, vyuţít můţe také morfologické kategorie slovesného vidu.  
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Slovesný tvar „bude“ v následující ukázce můţe vyjadřovat jednorázový děj i děj 

opakovaný. Z této věty tedy není zcela patrné, zda se jedná o jednu noc či kaţdou noc. 

Z kontextu knihy však správný význam vyplývá. 

„Ce qui est bien, avec la caisse que tu m’as donnée, c’est que, la nuit, ça lui servira de 

maison.“ (O1:20) 

„Dobře, že jsi mi dal tu bedýnku, v noci to bude jeho domeček...“ (P1:17) 

 V textu jsme nalezli také případy, kdy určitý člen nahrazuje celé podstatné jméno. 

Překladatel musel výskyt členu ve francouzštině formálně vyjádřit ukazovacím zájmenem: 

„Je refis donc encore mon dessin: Mais il fut refusé, comme les précédents.“ (O1:18) 

„Tak jsem kresbu znovu předělal. On ji však zase odmítl jako ty předcházející.“ (P1:15) 

Ukazovací zájmeno tedy nahrazuje výraz kresba, pouţitý v předchozí větě. V tomto 

případě čeština nenabízí moţnost zájmeno vynechat, věta by tak jiţ nedávala smysl. Druhou 

variantou je však podstatné jméno zopakovat nebo větu přestylizovat tak, aby nedošlo 

k opakování identického slova, jako je tomu např. v následující ukázce: 

„Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les 

miennes.“ (O1:19) 

„Zdálo se, jako by malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje otázky nikdy 

neslyšel.“ (P1:16) 

 

 Schematicky bychom tedy mohli vyjádřit výskyt francouzského určitého členu a jeho 

lexikálních českých ekvivalentů takto: 

Tabulka 1 

Určitý člen ve FJ Lexikálně vyjádřeno v ČJ Lexikálně nevyjádřeno v ČJ 

549 25 (5%) 522 (95%) 

 

 V následující tabulce přehledně znázorníme způsoby, jakými byl určitý člen 

v překladu lexikálně vyjádřen. Níţe uvedeme ke kaţdému způsobu příklad. 



41 
 

Tabulka 2 

Způsob lexikálního vyjádření v ČJ Počet 

Ukazovací zájmeno 19 

Neurčité zájmeno  2 

Přestylizovaná věta 2 

Přivlastňovací zájmeno 2 

 

(1) „Et je fus stupéfait d’entendre le petit bonhomme me répondre (...)“ (O1:18) 

„A užasl jsem, když jsem slyšel, jak mi ten človíček povídá (...)“ (P1:14) 

(2) „(...) et ils dorment pendant les six mois de leur digestion.“ (O1:13) 

„(...) a celého půl roku spí a tráví.“ (P1:9) 

(3) „Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les 

miennes.“ (O1:19) 

„Zdálo se, jako by malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje otázky nikdy 

neslyšel.“ (P1:16) 

(4) „Je lis tout ce qu’écrit Constance Baret, la deuxième de la classe (...)“ (O3:21) 

„Čtu všechno, co (...) napíše Constance Baretová, která je v naší třídě druhá (...)“ (P3:18) 

  

 V 95% případů tedy čeština lexikálně nevyjádřila francouzský určitý člen. Pokud se 

tak však stalo, bylo v 75% případů pouţito ukazovací zájmeno. 

 

3.2.2 Neurčitý člen 

 Neurčitý člen ve francouzštině vyjadřuje především neurčenost substantiva, můţe však 

mít i význam číslovky. Pokud se tedy překladatel rozhodne zohlednit jeho výskyt vyjádřením 

lexikálního prostředku, nejčastěji pouţije neurčitá zájmena či číslovku „jeden“.  

Ekvivalent formou číslovky jsme zaznamenali především v ustálených spojeních, jako 

je např. „un jour – jednoho dne / jednou“, „un matin – jednoho rána / jednou ráno“ apod. 
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„Un matin, monsieur Saito me signala que le vice-président recevait dans son bureau une 

importante délégation d’une firme amie (...)“ (O2:18) 

„Jednou ráno mi pan Saitó oznámil, že viceprezident přijme ve své kanceláři významnou 

delegaci spřátelené firmy (...)“ (P2:12) 

 Číslovkou vyjádřil překladatel také francouzský neurčitý člen v úseku, kdy 

napodobuje začátek pohádky. I v tomto případě lze však hovořit spíše o úzu českého jazyka.   

„ Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, et qui 

avait besoin d’un ami…“ (O1:24) 

„Byl jednou jeden malý princ. Bydlil na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. A ten 

malý princ potřeboval přítele...“ (P1:20-21) 

 V textu se však vyskytly i případy, kdy se nejednalo o ustálené obraty a číslovka 

„jeden“ měla spíše význam neurčenosti: 

„Heureusement pour la réputation de l’astéroïde B 612, un dictateur turc imposa à son 

peuple, sous peine de mort, de s’habiller à l’européenne.“ (O1:23) 

„Naštěstí pro dobrou reputaci planetky B 612 přinutil jeden turecký diktátor svůj lid pod 

trestem smrti, aby se oblékal po evropsku.“ (P1:19) 

 Číslovka „jeden“ byla také pouţita ve významu „další“, avšak nutno podotknout, ţe 

v tomto případě překladatel nezvolil nejvhodnější řešení: 

„J’ai une excuse sérieuse : cette grande personne est le meilleur ami que j’ai au monde. J’ai 

une autre excuse : cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. 

J’ai une troisième excuse : cette grande personne habite la France où elle a faim et froid.“ 

(O1:11) 

„Mám závažnou omluvu: Ten dospělý je můj nejlepší přítel. Mám ještě jednu omluvu: ten 

dospělý dovede všechno pochopit, dokonce i knihy pro děti. A mám ještě třetí omluvu: ten 

dospělý bydlí ve Francii, trpí tam hladem a zimou.“ (P1:7) 

Pouţití číslovky „jeden“ je totiţ v rozporu s pokračováním věty, ze které se čtenář dozví, ţe 

se nejednalo pouze o jednu další omluvu. V tomto případě by bylo logičtější pouţít výraz 

„další“. 
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 Pro vyjádření neurčenosti se lze v češtině kromě číslovky „jeden“ setkat s pouţitím 

neurčitého zájmena „nějaký“ či „takový“: 

„Cet astéroïde n’a été aperçu qu’une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc.“ 

(O1:23) 

„Jen jednou ji uviděl dalekohledem v roce 1909 nějaký turecký hvězdář.“ (P1:19) 

 

 Ve spojeních „un peu“ a „une fois“ naopak člen lexikálně vyjádřit nelze. Tyto ustálené 

výrazy mají v češtině přesné ekvivalenty „trochu“ a „jednou“. Z toho důvodu jsme se také 

rozhodli nezahrnovat je do celkového součtu determinantů.  

  Překladatel při hledání ekvivalentu neurčitého členu v několika případech substituoval 

podstatná jména, která se v originále záměrně opakovala. Pokud by se autor originálu chtěl 

opakování substantiva vyhnout, francouzský jazyk mu k tomu nabízel prostředky. V těchto 

případech je třeba zváţit, zda by nebylo vhodné promítnout tento záměr i do cílového jazyka, 

obzvláště jedná-li se o umělecký text. 

 „Dessine.moi un mouton. (...) Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive 

longtemps.“ (O1:18) 

„Nakresli mi beránka. (...) Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.“ (P1:15) 

 Neurčitý člen má také schopnost vyjádřit příslušnost k určitému druhu. Jak zmiňují 

autoři Francouzské mluvnice, děje se tak „(...) zejména po výrazech c’est, ce sont.“ (2001: 

s.200). V těchto případech se výskyt neurčitého členu v češtině nijak formálně neprojeví. 

„Tu vois bien… ce n’est pas un mouton, c’est un bélier.“ (O1:18) 

„Ale podívej se ... to není beránek, to je beran.“ (P1:14) 

 Neurčitý člen v jednotném čísle můţe podstatné jméno zobecnit. Mívá poté podobnou 

funkci jako člen určitý v mnoţném čísle vyjadřující druh. Do češtiny se rovněţ formálně 

nepromítne. V tomto případě se do češtiny většinou substantivum překládá v plurálu: 

„Une concierge ne lit pas l'Idéologie allemande (...)“ (O3:14) 

„Domovnice přece nečtou Německou ideologii (...)“ (P3:12) 
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 Ve vybrané ukázce textu jsme nalezli také zcela specifickou funkci neurčitého členu 

dodat nepočitatelnému podstatnému jménu význam počitatelnosti. V češtině byl překladatel 

nucen větu zcela přestylizovat, aby podobný význam vyjádřil: 

„Il me répondit après un silence méditatif (...)“ (O1:20) 

„Na chvíli se zamyslil a pak odpověděl (...)“ (P1:17) 

 

 Neurčitý člen se celkově vyskytl v analyzovaném úseku textu 239krát. Ze 239 

francouzských neurčitých členů jich bylo v češtině lexikálně vyjádřeno 22, tedy 9%.  

Tabulka 3 

Nerčitý člen ve FJ Lexikálně vyjádřeno v ČJ 
Lexikálně nevyjádřeno  

v ČJ 

239 22 (9%) 217 (91%) 

 

Následující tabulka podrobně zobrazuje všechny nalezené české lexikální ekvivalenty 

francouzského neurčitého členu: 

Tabulka 4 

Způsob lexikálního vyjádření v ČJ Počet 

„Nějaký“ 8 

„Jeden“ 6 

„Takový“ 2 

„Pouhý“ 1 

„Jakýsi“ 1 

„Celý“ 1 

„Ţádný“ 1 

Přivlastňovací zájmeno 1 

Podstatné jméno 1 

 

(1) „Cet astéroïde n’a été aperçu qu’une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc.“ 

(O1:23) 
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„Jen jednou ji uviděl dalekohledem v roce 1909 nějaký turecký hvězdář.“ (P1:19) 

(2) „Heureusement pour la réputation de l’astéroïde B 612, un dictateur turc imposa à son 

peuple, sous peine de mort, de s’habiller à l’européenne.“ (O1:23) 

„Naštěstí pro dobrou reputaci planetky B 612 přinutil jeden turecký diktátor svůj lid pod 

trestem smrti, aby se oblékal po evropsku.“ (P1:19) 

(3) () „Je veux un mouton qui vive longtemps.“ (O1:18) 

„Já chci takového, aby dlouho žil.“ (P1:15) 

(4) „(...) en une dizaine de minutes, sans avoir prononcé un seul mot, j'avais déjà produit une 

mauvaise impression, le jour de mon entrée dans la compagnie Yumimoto.“ (O2:8) 

„(...) u vědomí, že aniž jsem pronesla jediné slovo, udělala jsem v den svého vstupu do 

společnosti Jumimoto v pouhých deseti minutách již špatný dojem.“ (P2:6) 

(5) „(...) sans autre commentaire que ce cri qui devait être un refrain.“ (O2:11) 

„(...) pouze s oním výkřikem, který byl zřejmě jakýmsi refrénem.“ (P2:7) 

(6) „(...) à partir duquel se bâtiront toutes les exhortations à un monde nouveau et sur lequel 

est vissée une certitude maîtresse (...)“ (O3:14) 

„(...)stojí všechny další příspěvky k budování nového světa a na něm je našroubována celá 

mistrovská jistota (...)“ (P3:11) 

(7) „Eh bien ma mère n'est pas exactement une lumière mais elle est éduquée.“ (O3:20) 

„No, mamka sice není žádný génius, ale má dobré vzdělání.“ (P3:17) 

(8) „(...) à presser comme un citron le filon des études et à s'assurer une position d'élite (...)“ 

(O3:20) 

„(...) vymačkat zlatou žílu studia jako citron a zajistit si svou pozici mezi elitou.“ (P3:17) 

(9) „Il me répondit après un silence méditatif (...)“ (O1:20) 

„Na chvíli se zamyslil a pak odpověděl (...)“ (P1:17) 
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 Neurčitý člen tedy stejně jako člen určitý nemívá ve většině případů v češtině lexikální 

ekvivalent. Pokud ho však překladatel vyjádří, pouţije nejčastěji neurčitá zájmena (72%). 

 

3.2.3 Dělivý člen 

 Nejméně frekventovaným členem ve francouzštině je zajisté člen dělivý, který někteří 

lingvisté povaţují dokonce za druh členu neurčitého. Jeho výskyt je tedy značně omezen a 

svědčí o tom mimo jiné fakt, ţe v analyzované části textu jsme se setkali pouze se třemi 

případy, z nichţ jednou se jednalo o ustálené spojení. Ani jeden ze zbývajících dvou případů 

překladatel do češtiny lexikálně nepřevedl. Tento způsob povaţuje i Otomar Radina za 

nejčastější: „Často se nepřekládá dělivý člen do češtiny nijak.“ (1977: s.22) 

„J’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours.“ (O1:15) 

„Měl jsem pitnou vodu sotva na týden.“ (P1:12) 

 

 Schematicky lze vyjádřit výskyt dělivého členu ve FJ a jeho ekvivalentů v ČJ 

následovně: 

Tabulka 5 

Dělivý člen ve FJ Lexikálně vyjádřen v ČJ Lexikálně nevyjádřen v ČJ 

3 0 (0%) 3 (100%) 
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Frekvenci výskytu všech francouzských členů a jejich českých lexikálních vyjádření 

vyjadřuje následující graf: 

Graf 1 

 

 

 Ve francouzském originále se celkem vyskytlo 791 členů, v češtině byly podle 

předpokladů lexikálně vyjadřovány velmi zřídka, tedy ve 47 případech (6%). 

 

3.3 Determinanty ve francouzských textech a českých překladech 

 

Ostatní francouzské determinanty mají v češtině na rozdíl od členů ekvivalentní 

kategorii, a proto jiţ předpokládáme vyšší procento determinantů lexikálně vyjádřených v 

češtině. V této kapitole se zaměříme především na frekvenci výskytu jednotlivých 

determinantů ve francouzském originále a zájmen v českém překladu. Výsledky vyuţijeme v 

závěrečné části empirického výzkumu, kde se pokusíme porovnat frekvenci výskytu 

jednotlivých zájmen v českém originálním a překladovém textu. 
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3.3.1 Ukazovací determinanty 

V kapitole o určitém členu jsme došli k závěru, ţe čeština nepouţívá ukazovací 

zájmeno pro vyjádření přítomnosti určitého členu ve francouzštině tak často, jak by se dalo 

předpokládat. Tento fakt se odráţí ve výsledcích kvantitativního rozboru, rozdíl frekvence 

ukazovacích determinantů ve francouzštině a nesamostatných zájmen v češtině není příliš 

velký. Hypotézu o vlivu francouzského určitého členu na frekvenci ukazovacích zájmen 

v češtině však budeme moci potvrdit či vyvrátit aţ ve srovnávací kapitole 3.5 Porovnání 

výskytu zájmen v českých originálních a překladových textech. 

 Ve zvoleném vzorku francouzských textů jsme nalezli celkem 50 výskytů ukazovacích 

determinantů. V českém překladu stejného úseku textu se objevilo 66 ukazovacích zájmen 

determinujících jmenné syntagma.  

Tabulka 6 

Počet ukazovacích 

determinantů ve FJ 

Počet ukazovacích zájmen 

v českém překladu 

50 66 

 

Ve 36 případech bylo ukazovací zájmeno pouţito na stejném místě jako ukazovací 

determinant v originále, ve zbývajících 14 případech byl francouzský determinant vyjádřen 

jiným způsobem. Příklady všech nalezených způsobů vyjádření jsou uvedeny pod následující 

tabulkou: 

Tabulka 7 

Způsob vyjádření ukazovacího determinantu v ČJ Počet Procenta 

Ukazovací zájmeno determinující jmenné syntagma 36 72% 

Zájmeno „takový“ 4 8% 

Osobní zájmeno 2 4% 

Samostatné ukazovací zájmeno 1 2% 

Přivlastňovací zájmeno 1 2% 

Příslovce 1 2% 

Přídavné jméno 1 2% 

Nevyjádřen 4 8% 
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(1) „Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l’enfant qu’a été 

autrefois cette grande personne.“ (O1:11) 

„Nestačí-li všechny tyhle omluvy, rád věnuji tuto knihu dítěti, kterým kdysi ten dospělý byl.“ 

(P1:7) 

(2) „Tous les Nippons n’ont pas ce nez mais, si quelqu’un a ce nez, il ne peut être que 

d’origine nippone.“ (O2:14) 

„Všichni Japonci takový nos nemají, pokus však někdo takový nos má, nemůže nebýt rodilý 

Japonec.“ (P2:9) 

(3) „J’ai de sérieuses raisons de croire que la planète d’où venait le petit prince est 

l’astéroïde B 612. Cet astéroïde n’a été aperçu qu’une fois au télescope, en 1909, par un 

astronome turc.“ (O1:23) 

„Mám vážné důvody domnívat se, že planeta, odkud přišel malý princ, je planetka B 612. Jen 

jednou ji uviděl dalekohledem v roce 1909 nějaký turecký hvězdář.“ (P1:19) 

(4) „Qu’est-ce que c’est que cette chose-là ?“ (O1:19) 

„Co to je za věc?“ (P1:16) 

(5) „Vous imaginez combien j’avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur « les 

autres planètes ».“ (O1:20) 

„Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila jeho zmínka o jiných planetách.“ 

(P1:17) 

(6) „Vous travaillerez avec elle cet après-midi.“ (O2:12) 

„Dnes odpoledne budete pracovat s ní.“ (P2:8) 

(7) „Vous avez créé une ambiance exécrable dans la réunion de ce matin.“ (O2:20) 

„Vytvořila jste na dnešní ranní schůzi nesnesitelnou atmosféru (...)“ (P2:13) 

(8) „(...) et mon chat, Léon, qui n’est gras que de ces repas qui auraient dû m’être destinés 

(...)“ (O3:17) 

„(...) svého kocoura, který se jmenuje Lev a musí si vystačit s jídly, jež by měla být určena 

mně.“ (P3:14) 
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 Z výše zmíněné statistiky vyplývá, ţe se v českém překladu objevila ukazovací 

zájmena i na místech, kde ve francouzském originále ukazovací determinanty nebyly. 

Následující tabulka znázorňuje další slovní druhy, na jejichţ místě se v českém překladu 

objevilo ukazovací zájmeno: 

Tabulka 8 

Další výskyty ukazovacího zájmena 

v českém překladovém textu 

Počet 

Určitý člen 18 

Příslovce  5 

Přivlastňovací zájmeno 2 

Neurčitý člen 1 

Vztaţné zájmeno 1 

Nevyjádřeno 3 

 

(1) „La proposition parut choquer le petit prince.“ (O1:20) 

„Zdálo se, že tento návrh malého prince zarazil.“ (P1:17) 

(2) „Le mystère reste intact mais toute l’énergie disponible a depuis longtemps été gaspillé 

en activité stupides.“ (O3:20) 

„Tajemství zůstane neporušené, ale všechna dostupná energie se už za tu dlouhou dobu 

promrhala na pitomosti.“ (P3:16) 

(3) „Mon supérieur lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira : 

Recommencez.“ (O2:11) 

„Můj nadřízený si ten výtvor přečetl, vyrazil menší pohrdavý výkřik a roztrhal ho. ‘Napište ho 

znovu.’“ (P2:7) 

(4) „Et comme je n’avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de 

réussir, tout seul, une réparation difficile.“ (O1:15) 

„A poněvadž jsem neměl s sebou mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy 

pustit sám.“ (P1:12) 
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(5) „Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, et qui 

avait besoin d’un ami...“ (O1:24) 

„Byl jednou jeden malý princ. Bydlel na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. A 

ten malý princ potřeboval přítele...“ (P1:21) 

(6) „Le « défi » (...) consistait à accepter l’invitation d’un certain Adam Johnson à jouer au 

golf avec lui, le dimanche suivant (...) Qui est Adam Johnson ? eus-je la sottise de demander.“ 

(O2:10) 

„’Výzva’ (...) spočívala v klidné odpovědi na pozvání zahrát si příští neděli golf s jistým 

Adamem Johnsonem. (...) ‘Kdo je ten Adam Johnson?‘ zeptala jsem se pošetile.“ (P2:6) 

 

 Ve frekvenci výskytu ukazovacího determinantu ve francouzštině a ukazovacího 

zájmena v češtině jsme tedy zjistili nepatrný rozdíl, který je zapříčiněn především existencí 

francouzského určitého členu. V 70% případů byl ukazovací determinant přeloţen pomocí 

českého ukazovacího zájmena.  

 

3.3.2 Přivlastňovací determinanty 

 Jiţ v teoretické části práce jsme zmínili, ţe přivlastňovací zájmena mívají ve 

francouzštině větší frekvenci neţ v češtině. V českém překladovém textu se jich podle 

předpokladu vyskytlo méně neţ ve francouzském originále. Zajímavé však bude především 

srovnání českého originálního a překladového textu, které provedeme níţe. 

 Ve francouzském textu jsme nalezli celkem 160 přivlastňovacích determinantů, 

v českém překladu se vyskytlo 122 přivlastňovacích zájmen determinujících jmenné 

syntagma.  

Tabulka 9 

 

 

Počet přivlastňovacích 

determinantů ve FJ 

Počet přivlastňovacích 

zájmen v českém překladu 

160 122 
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 Nejčastějšími lexikálními ekvivalenty francouzského přivlastňovacího determinantu 

jsou přivlastňovací zájmena, v mnoha případech se však posesivum v češtině nevyjadřuje. 

Další způsoby lexikálního vyjádření znázorní následující tabulka: 

Tabulka 10 

Způsob vyjádření přivlastňovacího determinantu v ČJ Počet Procenta 

Přivlastňovací zájmeno 104 64% 

Přestylizovaná věta 10 6% 

Osobní zájmeno 8 5% 

Zvratné zájmeno 2 1% 

Ukazovací zájmeno 2 1% 

Ukazovací zájmeno samostatné 1 1% 

Nevyjádřen 33 21% 

 

(1) „Mes parents sont riches, ma famille est riche et ma soeur et moi sommes par conséquent 

virtuellement riches.“ (O3:20) 

„Moji rodiče jsou bohatí, moje rodina je bohatá, a moje sestra i já jsme tím pádem také 

virtuálně bohaté.“ (P3:17) 

(2) „Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion.“ 

(O1:13) 

„Potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a tráví.“ (P1:9) 

(3) „Ensuite, elle m’invita à lire les documents qu’elle avait préparés sur mon bureau qui 

faisait face au sien.“ (O2:14) 

„Potom mě vyzvala, abych si pročetla listiny, které mi připravila na stole stojícím proti 

jejímu.“ (P2:9) 

(4) „J’ai bien frotté mes yeux.“ (O1:15) 

„Dobře jsem si protřel oči.“ (P1:12) 

(5) „Son teint à la fois blant et mat était celui dont parle si bien Tanizaki.“ (O2:15) 

„Měla právě onu matně bílou pleť, o níž tak pěkně mluví Tanizaki.“ (P2:10) 
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(6) „Mon dessin ne représentait pas un chapeau.“ (O1:14) 

„Ale on to nebyl klobouk.“ (P1:10) 

 (7) „Ses paupières baissées sur ses chiffres l’empêchaient de voir que je l’étudiais.“ (O2:14) 

„S očima sklopenýma k cifrám nemohla vidět, že si ji prohlížím.“ (P2:9) 

 

 Stejně jako u ukazovacích zájmen i u posesiv jsme se setkali s případy, kdy se 

v českém překladu objevilo přivlastňovací zájmeno na místě, kde v originále determinant 

nebyl. V níţe uvedené tabulce roztřídíme tyto výskyty podle, jaký druh slova či větný úsek 

české zájmeno zastoupilo. 

Tabulka 11 

Další výskyty přivlastňovacího zájmena 

v českém překladovém textu 

Počet 

Vedlejší věta 4 

Určitý člen 4 

Osobní zájmeno 2 

Samostatné přivlastňovací zájmeno 2 

Gerudium 2 

Přestylizovaná věta 2 

Spojka 1 

Neurčitý člen 1 

 

(1) „(...) cette grande personne est le meilleur ami que j’ai au monde.“ (O1:11) 

„Ten dospělý je můj nejlepší přítel.“ (P1:7) 

(2) „Je me trompe un peu aussi sur la taille.“ (O1:25) 

„Nemohu také dobře vystihnout jeho postavu.“ (P1:21) 

(3) „Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j’ai réussi à faire de lui.“ (O1:17) 

„Toto je jeho nejlepší portrét, jaký se mi podařilo později nakreslit.“ (P1:12) 
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(4) „Partir après si peu de temps m’eût couverte d’opprobre, à leurs yeux comme aux 

miens.“ (O2:22) 

„Odchodem po tak krátké době bych se v jejich i ve svých očích nadobro zneuctila.“ (P2:14) 

(5) „Vivant, il me déchargeait de l’inique obligation (...)“ (O3:17) 

„Za svého života na sebe vzal mou nespravedlivou povinnost.“ (P3:14) 

(6) „(...) les hommes, qui se perdent de désirer, feraient bien de s’en tenir à leurs besoins.“ 

(O3:14) 

„(...) lidé, kteří přijdou o své touhy, by se měli raději spokojit se svými potřebami.“ (P3:12) 

(7) „Mais Antoine Pallières, dont la répugnante et embryonnaire moustache n’emporte avec 

elle rien de félin, me regarde (...)“ (O3:14) 

„Ale teď mě pozoroval Antoine Pallières a ten jeho odporný embryonální knírek, ve kterém 

nic kočičího nebylo.“ (P3:12) 

(8) „(...) et à s’assurer une position d’élite (...)“ (O3:20) 

„(...) a zajistit si svou pozici mezi elitou.“ (P3:17) 

 

  Ve francouzském originále jsme se tedy setkali s vyšším počtem přivlastňovacích 

determinantů neţ v českém překladu. Překladatelé ve 21% případů jejich výskyt v češtině 

nezohlednili. V případě, ţe se v českém překladu objevil lexikální ekvivalent, jednalo se 

v převáţně o přivlastňovací zájmeno.   

  

3.3.3 Neurčité determinanty 

 Neurčité determinanty tvoří velmi obsáhlý slovní druh. Výše jsme se jiţ zmínili o 

potíţích s jejich porovnáním s českými zájmeny. Vzhledem k tomu, ţe některé francouzské 

neurčité determinanty jsou v češtině řazeny do jiných kategorií, např. do zájmen ukazovacích, 

museli jsme přistoupit k určitému zjednodušení. Rozhodli jsme se tedy, ţe budeme vycházet 

z francouzského dělení, a proto zahrneme také v češtině výrazy „takový“, „jistý“, „jiný“, 
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„další, „stejný“, „různý“, „samý“, „jediný“, „pouhý“, „několik“ a „pár“ do kategorie 

neurčitých zájmen.  

  Ve francouzském originále jsme nalezli celkem 39 neurčitých determinantů, v českém 

překladu 64 neurčitých zájmen.  

Tabulka 12 

Počet neurčitých 

determinantů ve FJ 

Počet neurčitých zájmen 

v českém překladu 

39 65 

 

Nejčastěji jsme se setkávali s determinanty „tout“ a „autre“, které byly překládány 

pomocí slovníkových ekvivalentů „celý“/„všechen“ a „jiný“/„další“. V následující tabulce 

shrneme výskyt francouzských determinantů a jejich českých překladů: 

Tabulka 13 

Způsob vyjádření neurčitého determinantu v ČJ Počet Procenta 

Neurčité zájmeno 32 82% 

Samostatné neurčité zájmeno 1 3% 

Záporné zájmeno 1 3% 

Příslovce 1 3% 

Nevyjádřen 4 10% 

 

(1) „Je servais chaque tasse avec une humilité appuyée (...)“ (O2:19) 

„(...) servírovala jsem každý šálek  se zdůrazněnou ponížeností (...)“ (P2:12) 

(2) „(...) quand on n’a jamais fait d’autres tentatives que celle (...)“ (O1:25) 

„(...) když se člověk  nepokusil o nic jiného než (...) (P1:21) 

(3) „Il est aussi gravé en lettres de feu au fronton du même firmament imbécile que (...)“ 

(O3:16) 

„(...) na tympanonu stejně pitomého nebe musí být velkými žhnoucími písmeny také vypáleno, 

že (...)“ (P3:13) 
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(4) „(...) je peux vivre selon mon coeur sans être privée des informations vitales à toute 

sentinelle (...)“ (O3:18) 

„Mohu si tak žít zcela podle svého, aniž bych byla odříznuta od životně důležitých informací, 

bez nichž se neobejde žádná stráž (...)“ (P3:15) 

(5) „Monsieur Saito rythmait ma production en la déchirant, sans autre commentaire que ce 

cri (...)“ (O2:11) 

„Pan Saitó udával mé produkci takt tím, že ji bez komentáře trhal, pouze s oním výkřikem 

(...)“ (P2:7) 

 

 Z celkového počtu francouzských neurčitých determinantů a českých neurčitých 

zájmen determinujících jmenné syntagma vyplývá, ţe překladatelé často volili neurčité 

zájmeno za ekvivalent jiného francouzského výrazu. V následující tabulce si zobrazíme, 

v jakých případech se tak stalo: 

Tabulka 14 

Další výskyty neurčitého zájmena 

v českém překladovém textu 

Počet 

Neurčitý člen 15 

Ukazovací determinant 4 

Samostatné neurčité zájmeno 2 

Přídavné jméno 2 

Určitý člen 2 

Záporný determinant 1 

Předloţka 1 

Příslovce 1 

Přestylizovaná věta 1 

Nevyjádřeno 4 

 

(1) „(...) et passe son temps à nous assommer avec des références littéraires (...)“ (O3:21) 

„(...) a ve volném čase nás ubíjí  různými literárními narážkami (...)“ (P3:17) 
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(2) „Tous les Nippons n’ont pas ce nez mais, si quelqu’un a ce nez, il ne peut être que 

d’origine nippone.“ (O2:14) 

„Všichni Japonci takový nos nemají, pokud však někdo takový nos má, nemůže nebýt rodilý 

Japonec.“ (P2:9) 

(3) „Quand un astronome découvre l’une d’elles (...)“ (O1:22) 

„Když hvězdář takovou planetu objeví (...)“ (P1:19) 

(4) (...) „Je me demandais s’il existait (...) un être capable de se réjouir (...) de déplorer la 

perte d’une somme équivalente.“ (O2:16) 

„Kladla jsem si otázku, jestli (...) existuje bytost (...), která by ztrátu stejné sumy oplakávala.“ 

(P2:10) 

(5) „(...) ils dorment  pendant les six mois de leur digestion.“ (O1:13) 

„(...) a celého půl roku spí.“ (P1:9) 

(6) „En vérité, il n’y avait dans ma tête aucune pensée (...)“ (O2:8) 

„Po pravdě řečeno nebyla v mé hlavě jediná myšlenka (...)“ (P2:5) 

(7) „Pour monsieur Mizuno, un gobelet de Coca par heure.“ (O2:18) 

„Pro pana Mizuna pohárek Coly každou hodinu.“ (P2:12) 

(8) „J’ai volé un peu partout dans le monde.“ (O1:14) 

„Létal jsem tak trochu po celém světě.“ (P1:10) 

(9) „Mon père est député (...) et il finira sans doute au perchoir, à vider la cave de l’hôtel de 

Lassay.“ (O3: 20) 

„Můj taťka je poslanec (...) a určitě skončí hodně vysoko a vypije jim všechno víno 

v Národním shromáždění.“ (P3:17) 

(10) „C’est le socle anthropologique à partir duquel se bâtiront toutes les exhortations à un 

monde nouveau (...)“ (O3:14) 

„Na tomhle antropologickém soklu stojí všechny další příspěvky k budování nového světa 

(...)“ (P3:11) 



58 
 

 Z kvantitativního srovnání ekvivalentů českých neurčitých zájmen vyplývá, ţe jejich 

vyšší frekvence je způsobena především existencí neurčitého členu ve francouzštině. 23% 

českých neurčitých zájmen bylo pouţito na místě, kde se ve francouzštině vyskytoval neurčitý 

člen. 

 Vzhledem k úpravám klasifikace slovních druhů jsme si však vědomi, ţe výsledky 

získané pomocí této analýzy jsou pouze přibliţné. 

 

3.3.4 Tázací determinanty 

 V pouţití tázacích determinantů a jejich ekvivalentů v češtině nelze očekávat velké 

odlišnosti. Ve psaných textech jsou zastoupeny minimálně, vyskytují se především 

v dialozích. 

Tabulka 15 

Počet tázacích 

determinantů ve FJ 

Počet tázacích zájmen 

v českém překladu 

8 9 

 

Determinant „quel“ překladatelé vyjadřují nejčastěji zájmeny „který“ či „jaký“, 

v ustálených spojeních (např. à quelle heure) se drţí českého úzu. 

Tabulka 16 

Způsob vyjádření tázacího determinantu v ČJ Počet Procenta 

Tázací zájmeno 6 75% 

Číslovka 1 13% 

Přestylizovaná věta 1 13% 

 

(1) „Elles ne vous disent jamais : « Quel est le son de sa voix ? Quels sont les jeux qu’il 

préfère ? Est-ce qu’il collectionne les papillons ? »“ (O1:23-24) 

„Nikdy vám neřeknou: „Jaký má hlas? Které jsou jeho oblíbené hry? Sbírá motýly?“?“ 

(P1:19-20) 
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(2) „(...) sans être privée des informations vitales à toute sentinelle : qui entre, qui sort, avec 

qui et à quelle heure.“ (O3:18) 

„(...) aniž bych byla odříznuta od životně důležitých informací, bez nichž se neobejde žádná 

stráž: kdo vchází, kdo odchází, s kým a v kolik.“ (P3:15) 

(3) „L’attacher ? Quelle drôle d’idée !“ (O:20) 

„Přivázat? To je ale podivný nápad!“(P:17) 

 

V českém překladu bylo ve dvou případech tázací zájmeno pouţito jako spojovací 

výraz mezi větou hlavní a vedlejší. Ve francouzštině se na obou zmiňovaných místech 

objevilo substantivum s předloţkou. V českých uměleckých textech by přílišné uţívání 

nominálních konstrukcí působilo příznakově, a proto se překladatelé rozhodli pro větší 

explicitaci. 

Tabulka 17 

Další výskyty tázacího zájmena v českém 

překladovém textu 

Počet 

Předloţková vazba 2 

Příslovce 1 

 

(1) „J’hésite aussi sur la couleur de son costume.“ (O1:25) 

„Váhám také, jakou barvu dát jeho obleku.“ (P1:22) 

(2) „Vous imaginez combien j’avais pu être intrigué par cette demi-confidence (...)“ (O1:20) 

„Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila jeho zmínka (...)“ (P1:17) 

 

 V pouţití tázacích zájmen jsme tedy mezi oběma jazyky nenalezli zásadní rozdíly. Ve 

francouzštině se v jednom případě tázací determinant objevil na začátku zvolací věty, 

překladatel v tomto případě zvolil přestylizování věty. 
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3.3.5 Záporné determinanty 

 Ani záporné determinanty nebyly ve francouzském originále výrazně zastoupeny. 

Analýza takto malého vzorku nemůţe být v ţádném případě dostačující, v této kapitole tedy 

pouze zmíníme zvolená překladatelská řešení, z nichţ se nebudeme pokoušet vyvozovat 

obecné pravidlo.  

Tabulka 18 

Počet záporných 

determinantů ve FJ 

Počet záporných zájmen 

v českém překladu 

4 5 

 

 Do češtiny byly francouzské záporné determinanty většinou vyjadřovány ekvivalentní 

kategorií záporných zájmen. Zaznamenali jsme však určitou konkurenci zájmen záporných 

s neurčitými. Hranici mezi těmito dvěma druhy je mnohdy obtíţné přesně určit. Důkazem je 

např. rozsah pouţití českého slova „jediný“, které jsme zařadili po vzoru francouzštiny do 

kategorie zájmen neurčitých. V negativní větě by se však dalo snadno nahradit záporným 

zájmenem „ţádný“. 

Tabulka 19 

Způsob vyjádření záporného determinantu v ČJ Počet Procenta 

Záporné zájmeno 2 50% 

Neurčité zájmeno 1 25% 

Přídavné jméno 1 25% 

 

(1) „Qu’elle puisse le lire pour l’élévation de l’esprit est une incogruité qu’aucun bourgeois 

ne forme.“ (O3:14) 

„Že by si mohla číst třeba jen pro povznesení ducha, to je nesrovnalost, kterou žádný měšťák 

nemůže přijmout.“ (P3:12) 

(2) „En vérité, il n’y avait dans me tête aucune pensée.“ (O2:8) 

„Po pravdě řečeno nebyla v mé hlavě jediná myšlenka.“ (P2:5) 
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(3) „D’autant que je n’avais aucune envie de m’en aller.“ (O2:22) 

„Tím spíš, že jsem neměla nejmenší chuť odejít.“ (P2:14) 

 

 V českých překladových textech jsme nalezli tři případy pouţití záporného zájmena na 

místě, kde se ve francouzských originálech záporný determinant nevyskytoval.  

Tabulka 20 

Další výskyty záporného zájmena 

v českém překladovém textu 

Počet 

Samostatné záporné zájmeno 1 

Neurčitý determinant 1 

Neurčitý člen 1 

 

(1) „Je ne trouvai rien à répondre et ne répondis rien.“ (O2:8) 

„Žádná odpověď mě nenapadla, i neodpověděla jsem.“ (P2:6) 

(2) „(...) sans être privée des informations vitales à toute sentinelle : qui entre, qui sort, avec 

qui et à quelle heure.“ (O3:18) 

„(...) aniž bych byla odříznuta od životně důležitých informací, bez nichž se neobejde žádná 

stráž: kdo vchází, kdo odchází, s kým a v kolik.“ (P3:15) 

(3) „Eh bien ma mère n’est pas exactement une lumière mais elle est éduquée.“ (O3:20) 

„No, mamka sice není žádný génius, ale má dobré vzdělání.“ (P3:17) 

 

 Porovnáním francouzských originálů a českých překladů jsme tedy dospěli k závěru, 

ţe kategorie ukazovacích a neurčitých zájmen je ovlivněna existencí francouzských určitých a 

neurčitých členů. Právě na jejich pozici lze v češtině pouţít ukazovací či neurčité zájmeno, a 

tudíţ je jejich frekvence vyšší. V českých překladech se naopak méně vyuţívají přivlastňovací 

zájmena, která ve francouzštině tvoří nejvýznamněji zastoupený druh determinantů. Ve 

frekvenci výskytu tázacích a záporných zájmen jsme nedospěli k výrazným rozdílům, avšak 

v námi analyzovaném úseku textu jsme měli k dispozici příliš malý vzorek. Abychom získali 
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průkaznější výsledky, byla by potřeba podrobnější zkoumání zaměřená detailněji na tyto 

druhy determinantů. 

 Frekvence výskytu všech druhů determinantů (s výjimkou členů) a českých zájmen 

determinujících jmenné syntagma je pro přehlednost znázorněna v následujícím grafu: 

Graf 2 

 

  

 Ve francouzských originálech jsme tedy celkem nalezli 261 determinantů, do tohoto 

počtu nejsou započteny členy. V českých překladech se vyskytlo 265 zájmen determinujících 

jmenné syntagma. I kdyţ je jejich celková frekvence téměř shodná, liší se jejich rozloţení 

v jednotlivých druzích. 

 

3.4 Zájmena determinující jmenné syntagma v českých originálních textech 

 

 V této kapitole budeme sledovat frekvenci zájmen determinujících jmenné syntagma 

(dále jen zájmena) v českých originálních textech. Zabývat se budeme stejně jako v případě 

francouzských determinantů pěti druhy, a to zájmeny ukazovacími, přivlastňovacími, 

neurčitými, tázacími a zápornými. Aby byly výsledky porovnatelné s předchozí analýzou, 

budeme pracovat se stejně upravenými kategoriemi slovních druhů.  
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 Ukazovacích zájmen se ve vybraném úseku objevilo 51, přivlastňovacích 31, 

neurčitých 61, tázacích 0 a záporné 4.  

Tabulka 21 

Ukazovací 

zájmena 

Přivlastňovací 

zájmena 

Neurčitá 

zájmena 

Tázací 

zájmena 

Záporná 

zájmena 

51 31 61 0 4 

 

Přehledně si frekvenci jejich výskytu znázorníme v následujícím grafu: 

Graf 3 

 

 

(1) „V té době šlo všechno hladce. V té době tahle země přetékala energií.“ (Č1:23) 

(2) „Býval to takový zvyk, který jaksi mimoděk celý život dodržoval jeho otec.“ (Č2:7) 

(3) „Čekala tam na mě klidná, skoro příjemná práce editora v jednom týdeníku.“ (Č3:12) 

(4) „Řekla mu, ať na to kašle (...) Že je příliš opatrný. Přecitlivělý. Bojácný. Prostě žádný 

superman, žádný moderní Američan, co jsou jich plné zprávy.“ 

 

 V českých originálních textech se tedy celkově vyskytlo 147 zájmen determinujících 

jmenné syntagma. Nejvíce zastoupena jsou zájmena ukazovací a neurčitá (dohromady více 

neţ 76% všech nalezených zájmen). 
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 V porovnání s výskytem determinantů ve francouzském textu dospějeme 

k následujícímu rozloţení: 

Graf 4 

 

 Je tedy zřejmé, ţe k největšímu rozdílu frekvence výskytu došlo v kategorii 

přivlastňovacích determinantů a zájmen. Naopak se nepotvrdil předpoklad, ţe v češtině bude 

kvůli existenci členů ve francouzštině vyšší frekvence zájmen ukazovacích.  

V následující kapitole jiţ porovnáme výskyt zájmen v českých originálních a 

překladových textech, který bude určující pro potvrzení hypotézy o vlivu francouzských textů 

na český překlad. 

 

3.5 Porovnání výskytu zájmen v českých originálních a překladových 

textech  

 

 Z předchozích výsledků tedy vyplývá, ţe se frekvence výskytu zájmen determinujících 

jmenné syntagma v českých překladových a originálních textech značně liší. V překladových 

textech jsme nalezli 264 výskytů, v textech originálních pouze 158. 
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Graf 5 

 

 

 Nyní porovnáme frekvenci výskytu jednotlivých druhů zájmen v originálních a 

překladových textech. 

Graf 6 

 

  

Jak je patrné z grafu, všechny druhy zájmen jsou v překladových textech zastoupeny 

ve větší míře neţ v textech originálních.  

Frekvence všech druhů determinantů ve francouzských textech a zájmen 

determinujících jmenné syntagma v překladových a originálních českých textech je 

znázorněna v závěrečném grafu: 
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Graf 7 

 

 

 Kvůli problémům, které překladatelům často činí existence francouzských členů, by se 

dalo předpokládat, ţe k největšímu vlivu originálu na překlad dojde v kategorii ukazovacích a 

neurčitých zájmen. Zde však rozdíl frekvence není tak markantní jako u zájmen 

přivlastňovacích, kde vzrostla na necelý čtyřnásobek (394%). 

 Nyní se pokusíme v textech najít příklady vět, ve kterých se překladatel nechal 

ovlivnit originálním textem. Velmi nepřirozeně působí např. překlad přivlastňovacího 

zájmena před substantivem označujícím část lidského těla.  

„En vérité, il n’y avait dans ma tête aucune pensée (...)“ (O2:8) 

„Po pravdě řečeno nebyla v mé hlavě jediná myšlenka (...)“ (P2:5) 

Vliv francouzského originálu je znatelný i u přivlastňovacích zájmen, která doprovází 

substantiva odvozená od sloves: 

 „J'inclinai la tête et les épaules, constatant qu'en une dizaine de minutes, sans avoir 

prononcé un seul mot, j'avais déjà produit une mauvaise impression, le jour de mon entrée 

dans la compagnie Yumimoto.“ (O2:8) 

„Sklonila jsem hlavu a stáhla ramena u vědomí, že aniž jsem pronesla jediné slovo, udělala 

jsem v den svého vstupu do společnosti Jumimoto v pouhých deseti minutách již špatný 

dojem.“ (P2:6) 
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 V českých originálech se takové případy vyskytují zřídka a vyuţívá se především 

vedlejších vět: 

„Když přišel do Prahy, bylo to jinak.“ (Č1:23) 

 Ovlivněno bylo také pouţití přivlastňovacích zájmen při vyjadřování příbuzenských 

vztahů. V následujícím úryvku před nimi překladatel ponechal posesiva, ačkoliv bylo 

z předchozího kontextu zřejmé, o čí rodiče a sestru se jedná. V českých originálech se 

v těchto případech přivlastňovací zájmena většinou nevyskytovala: 

„Mes parents sont riches, ma famille est riche et ma soeur et moi sommes par conséquent 

virtuellement riches.“ (O3:20) 

„Moji rodiče jsou bohatí, moje rodina je bohatá, a moje sestra i já jsme tím pádem také 

virtuálně bohaté.“ (P3:17) 

„Sedí na záchodě a kouří, tak jako každé ráno. Když teda není doma otec nebo matka. Jenže 

otec se teď doma skoro neobjevuje, a matka kvůli tomu vstává až před polednem s úpornými 

bolestmi hlavy, které se snaží zahnat hromadou prášků.“ (Č1:24) 

 

 Výše uvedené úryvky textů jsou pouze zlomkem případů, kdy se překladatelé nechali 

ovlivnit francouzským originálem. Vzhledem k tomu, ţe jsme analyzovali texty tří různých 

překladatelů, lze předpokládat, ţe se jedná o obecnou tendenci překladu z francouzštiny do 

češtiny. Překladatelé pravděpodobně soustředí svou pozornost na správné pouţití ukazovacích 

zájmen, jejichţ nadbytečné uţívání je všeobecně kritizováno. Z našich výsledků však 

vyplývá, ţe by měli být stejně obezřetní i při překladu zájmen přivlastňovacích. 
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4 ZÁVĚR 

 

 Rozborem úryvků z vybraných textů jsme dospěli k závěru, ţe pro vyjádření funkční 

výpovědní perspektivy ve francouzštině je nejdůleţitější pouţití určitých a neurčitých členů, 

zatímco v češtině má nejdůleţitější funkci slovosled.  

Neznamená to však, ţe se jedná o jediné způsoby. Také francouzština můţe změnit 

pořádek slov, neobejde se však bez pouţití zvláštních konstrukcí, jakými jsou např. vytýkání 

či dislokace větného členu. Důvodem je vyšší pevnost slovosledu, který neumoţňuje 

zaměňovat pozice sloţek věty tak snadno, jako je tomu v případě češtiny. S vyuţitím 

vytýkacích konstrukcí se lze setkat i v českém jazyce, dochází k němu však zřídka. Tento 

způsob rematizace větných členů je lingvisty spíše kritizován.  

Francouzština tedy k vyjádření funkční výpovědní perspektivy vyuţívá především 

kategorie determinantů, zejména členů. Neurčitý člen má schopnost vyjádřit neurčenost 

substantiva, a tudíţ stojí často před podstatným jménem v rematické části věty. Určitý člen 

naopak můţe odkazovat k informaci známé pro příjemce, v tomto případě se tedy bude řadit 

do části tematické.  

Francouzské členy však mají i jiné funkce, neţ je vyjadřování stupně určenosti. Nejde 

tedy obecně říci, ţe substantivum, které předchází určitý člen, je vţdy tematickou sloţkou 

věty, a substantivum se členem neurčitým sloţkou rematickou. Při studiu jednotlivých druhů 

členů jsme zjistili, ţe neurčitý člen můţe mít např. funkci zevšeobecňovací či schopnost dodat 

nepočitatelnému substantivu charakter počitatelnosti. Určitý člen doprovází např. substantiva 

jedinečná, je také povinnou sloţkou superlativu či řadové číslovky. Stejně jako neurčitý člen 

má v plurálu schopnost zevšeobecňovat substantivum, předcházet můţe také substantivum, 

které je blíţe určené aţ v následujícím kontextu. V těchto případech členy progresi textu 

nezajišťují. 

Kromě výše zmíněných způsobů vyjadřování funkční výpovědní perspektivy mohou 

oba jazyky vyuţívat dalších identifikátorů. Ve francouzštině se jedná o determinanty, 

v češtině o zájmena determinující jmenné syntagma.  

Rozborem překladu fracouzských nominálních syntagmat obsahujících člen jsme 

dospěli k závěru, ţe většina členů nebývá v českém překladu lexikálně vyjádřena (95%), 
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pokud se tak však jiţ stalo, vyuţila čeština především ukazovacích a neurčitých zájmen. Na 

rozdílu frekvence výskytu ukazovacích determinantů a zájmen se to však odrazilo minimálně. 

Při porovnání výskytu determinantů a zájmen ve francouzských originálech a českých 

překladech jsme zjistili, ţe je jejich celková frekvence vyrovnaná (FJ 261: ČJp 265). Mírnou 

převahu českých ukazovacích (FJ 50: ČJp 66) a neurčitých zájmen (FJ 39: ČJp 65) 

kompenzuje rozdíl frekvence v kategorii determinantů a zájmen přivlastňovacích (FJ 160 : 

ČJp 122). 

Na závěr jsme porovnali frekvenci výskytu zájmen v českých originálních a 

překladových textech, z čehoţ jsme vyvodili, ţe největší vliv na češtinu má francouzština 

v oblasti přivlastňovacích zájmen. Frekvence výskytu přivlastňovacích zájmen 

v překladových textech vzrostla o 294% oproti českým originálním textům (ČJo 160: ČJp 31), 

tedy na necelý čtyřnásobek. K nárůstu výskytu došlo u všech druhů zájmen, jejich celkový 

počet se zvýšil o 80% (ČJo 261: ČJp 147). 

Dospěli jsme tedy k závěru, ţe české překladové texty bývají značně ovlivněny 

častějším pouţíváním determinantů ve francouzských originálech. Překladatelé by neměli 

soustředit svou pozornost pouze na nadměrné uţívání ukazovacích a neurčitých zájmen, 

věnovat by ji měli také zájmenům přivlastňovacím. V naší práci jiţ nebyl prostor pro 

podrobnější analýzu případů, kdy se překladatelé měli pouţití posesiva vyvarovat, zmínili 

jsme pouze několik vybraných příkladů. Proto by bylo zajisté zajímavé věnovat tomuto 

tématu větší prostor v dalším empirickém výzkumu. 
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RESUMÉ V ČEŠTINĚ 

 

 Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem lze ve francouzštině vyjádřit funkční 

výpovědní perspektivu a jaké moţnosti překladu zde má k dispozici čeština. Dále jsme 

zkoumali způsoby lexikálního vyjadřování členů při překladu do češtiny, která tuto kategorii 

k dispozici nemá. Na závěr jsme se snaţili prokázat hypotézu o vlivu uţívání ostatních 

francouzských determinantů na české překladové texty. 

 V teoretické části práce jsme se nejdříve věnovali obecným pojmům textové 

lingvistiky, podrobně jsme se zabývali především funkční výpovědní perspektivou a nástroji k 

rozlišování tématu a rématu výpovědi, které mají oba jazyky k dispozici. Pozornost jsme 

věnovali především francouzské kategorii determinantů a české kategorii zájmen 

determinujících jmenné syntagma.  

 V empirické části jsme na úryvcích francouzského originálu a českého překladu 

rozebrali způsoby vyjadřování funkční výpovědní perspektivy v obou jazycích a zmínili jsme 

se o nebezpečí zkreslení výpovědi, pokud překladatel nebude respektovat pravidla vlastního 

jazyka a bude se příliš drţet francouzského originálu. Na ukázce českého překladu jsme si 

takový případ ukázali a pokusili jsme se prokázat překladatelův omyl. 

 Dále jsme se věnovali kategorii francouzských členů a moţnostmi jejich lexikálního 

vyjadřování v českém překladu. Dospěli jsme k závěru, ţe členy v 94% případů nemívají 

v češtině lexikální ekvivalent. 

 Největší část empirického výzkumu jsme zasvětili kvantitativní analýze výskytu 

ostatních determinantů ve francouzských originálech a zájmen v českých překladech a 

originálech. Zjistili jsme, ţe čeština vyuţívá nepatrně více ukazovacích a neurčitých zájmen, 

zatímco francouzština má značnou převahu ve frekvenci výskytu determinantů 

přivlastňovacích. Porovnáním českých překladů s českými originály jsme dospěli k závěru, ţe 

čeština bývá silně ovlivňována pouţíváním posesív, jejich počet v překladech narostl o 294%. 

K mírnému nárůstu frekvence výskytu došlo i u ostatních determinantů, jejich celkový počet i 

se zájmeny přivlastňovacími se zvýšil o 80%. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

 

 The aim of this thesis is to discover the ways of how French expresses the functional 

sentence perspective and to consider the translation possibilities in Czech. The thesis also 

explores the lexical expressions of articles in Czech translations, because the Czech language 

does not have this category. Finally, it tries to prove the theory that the use of other French 

determinants affects Czech translations. 

 The theoretical part of the thesis focuses on general notions of textual linguistics, 

especially on the functional sentence perspective and on the means the two languages offer to 

differentiate the theme and rheme of a phrase. This part also pays attention to the category of 

French determinants and to the category of Czech pronouns determining a nominal syntagm. 

 The empirical part of the thesis describes the ways of expressing the functional 

sentence perspective in French and in Czech on specific extracts from a French text. It 

mentions the danger of shifts occurring when the translator does not respect the rules of the 

target language and follows the French text too literally. These shifts are presented on an 

illustrative Czech translation and, as we hope, successfully proven as wrong. 

 Further on the thesis looks into the category of French articles and into the possible 

ways of expressing them lexically in Czech translations. Based on our research we came to 

the conclusion that French articles do not have a Czech lexical equivalent in 94% cases. 

 The empirical part is dedicated mostly to the quantitative analysis of other 

determinants in French originals and of pronouns in Czech translations and originals. The 

acquired data shows the Czech language uses mainly denotative and indefinite pronouns, 

whereas French uses possessive pronouns. The confrontation of Czech originals with Czech 

translations proved the Czech language tends to be strongly affected by the occurrence of 

possessives, since their use in translations grew by 294%. The number of other determinants 

grew as well, together with possessive pronouns, by 80%. 
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RÉSUMÉ EN FRANҪAIS 

  

 Le but de ce travail est de découvrir comment le français exprime la perspective 

fonctionnelle de la phrase et quels sont les moyens disponibles pour sa traduction vers le  

tchèque. Nous avons aussi étudié les possibilités d’exprimer la présence de l’article français 

lors de la traduction vers la langue tchèque où la catégorie des articles n’existe pas. Enfin, 

nous avons essayé de prouver l’hypothèse d’une influence de l’usage des autres détérminants 

français sur la traduction tchèque. 

 Dans la partie théorique du travail, nous avons d’abord traité les notions de base de la 

linguistique textuelle. Nous avons abordé d’une façon plus detaillée surtout la perspective 

fonctionnelle de la phrase et les outils de distinction entre le thème et le rhème de l’énoncé 

dont disposent ces deux langues. Nous nous sommes concentrés avant tout sur la classe des 

déterminants français et la classe des pronoms determinant un syntagme nominal en tchèque. 

 Dans la partie empirique du travail, nous avons observé les moyens d’exprimer la 

perspective fonctionnelle de la phrase dans les deux langues en analysant des extraits d’un 

texte original français et de sa traduction tchèque. Nous avons mentionné le risque de la 

modification du sens de l’énoncé si le traduteur ne respecte pas les règles de sa langue et qu’il 

s’attache trop à l’original. Nous avons démontré un tel cas sur un extrait de la traduction 

tchèque et nous avons essayé de prouver l’erreur du traducteur. 

 Nous avons consacré la suite du travail à l’étude de la catégorie des arcticles français 

et aux moyens disponibles de les exprimer lexicalement dans la traduction tchèque. Nous 

sommes arrivés à la conclusion que dans 94 % des cas, les articles n’ont pas d’équivalent 

lexical en tchèque. 

 La partie la plus importante de l’étude empirique a été dédiée à l’analyse quantitative 

de la fréquence de l’apparition des autres déterminants dans les textes originaux français et 

des pronoms dans les traductions et les originaux tchèques. Nous avons découvert que la 

fréquence des pronoms démonstratifs et indéfinis est légèrement plus élevée dans la langue 

tchèque, tandis que le français montre une supériorité considérable en domaine de 

déterminants possessifs. Ayant comparé les traductions et les originaux tchèques, nous 

sommes arrivés à la conclusion que le tchèque est fortement influencé par l’usage des 

déterminants possessifs. En effet, leur nombre dans les traductions tchèques a augmenté de 

294 %. Nous avons remarqué également un accroissement léger de la fréquence des autres 
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déterminants, leur nombre total a donc connu une hausse de 80 %, les détérminants possessifs 

y compris. 
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