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Úvod 

 

Cílem této práce je vytvořit malý rusko-český slovník, jenţ bude obsahovat 

slovesa, která se liší svojí slovesnou vazbou od českých. Tyto odlišnosti 

mohou být dvojího typu. Skupinou sloves, která se svou vazbou neliší od české 

slovesné vazby, jsem se nezabývala. První typem sloves s odlišnou slovesnou 

vazbou jsou taková slovesa, která pro tentýţ význam v českém jazyce vyţaduje 

jiný pád či jinou předloţku. Druhým typem sloves jsou taková slovesa, která 

vyţadují jak stejný pád či předloţku a pád, tak odlišnou slovesnou vazbu 

a zároveň obsahují nový význam. Slovesa těchto dvou typů byla ze slovníku 

Русско-чешский словарь, издание 3-е, исправленное и дополненное od 

Josefa Vlčka, vydán v Moskvě 1985.  

Domnívám se, ţe je v úvodu práce třeba vymezit několik pojmů, které se 

tématu týkají. Jsou to pojmy valence, slovesná vazba, predikátor, intence, 

homonymie, bilingvizmus, interference, transfer. Vysvětlení výše uvedených 

pojmů by zároveň mělo objasnit, komu je tato práce, tento slovník, určen, a to 

zejména v části pojednávající o interferenci a transferu.  

V této práce můţe student, který se jako cizí jazyk učí česky snadno nalézt 

sloveso a jeho odlišnou vazbu s překladem do jazyka českého a zároveň se 

ihned dozví, zda sloveso nemá ještě jinou vazbu a další významy. Tato práce 

vznikla jako pomůcka studentům, kteří se učí český jazyk jako druhý jazyk, 

neboť student při osvojování cizího jazyka snadno podlehne působení jazyka 

rodného a pod vlivem tohoto jazyka se dopouští v cizím – novém jazyce řady 

chyb. V tomto momentě hovoříme o interferenci mateřštiny a při osvojování 

jazyka je velmi nepříjemným jevem, znesnadňujícím osvojování cizího jazyka 

a narušujícím vzájemné dorozumění cizince s Čechem.  

Jestliţe chce student při osvojování cizího jazyka překonat negativní vliv 

mateřštiny, musí správně diferencovat systémové jevy jazyka cizího a jazyka 

rodného. Dopouštění se chyb v důsledku interference, tedy doposud 

nedokonalého ovládnutí cizího jazyka, má negativně ovlivňuje jazykovou 

komunikaci. Interferenci je třeba věnovat zvýšenou pozornost jiţ v počátcích 

osvojování cizího jazyka, neboť jiţ v tu chvíli je tato problematika velice 

aktuální.  
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Stručně jsem chtěla postihnout i problematiku bilingvismu a vůbec 

vzájemný vlivu jazyků, charakterizovat pojem interference, její příčiny 

a obtíţe, které způsobuje při osvojování češtiny v jednotlivých jazykových 

rovinách, především pak v rovině lexikální. 

Slovník by měl pomoci především při studiu ve vyšších ročnících a na 

pokročilejší úrovni.  

Součástí této diplomové práce je příloha na CD, na kterém je slovník 

uloţený, kde je jako výchozí verze (stejně jako v diplomové práci) slovník 

abecedně řazený podle ruských sloves, ale díky formátu .xls je tedy moţné 

řadit slovník podle abecedy i podle českého jazyka, nebo dokonce podle 

ruských pádů. 
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1. Vztah ruského a českého jazyka 

 

Ruský a český jazyk se dnes, stejně jako v minulosti, setkávaly a jejich 

potkávání se bylo tu častější, tu méně časté. Tento vztah je 

nezpochybnitelný, daný společným původem a společensko-ekonomicko-

kulturními vztahy, a přehlíţet ho, nebo mu dokonce ubírat na důleţitosti, by 

znamenalo zkreslovat realitu. Proto dochází mezi oběma jazyky rovněţ 

k vzájemnému obohacování, mnoho ruských slov se v češtině ujalo a jsou 

běţně pouţívaná, na příklad воздух – vzduch, вкус – vkus, палуба – paluba, 

залив – záliv, природа – příroda, промысел – průmysl, нега – něha, удел – 

úděl, труд – trud, жар – žár, шум – šum, ale i přídavná jména, jako 

храбрый – chrabrý, унылый – unylý, вероломный – věrolomný. Dále se 

přejímala slova z oblasti duchovní soustava, slovesnost, sloh, obraznost, 

části rostlin pyl, pestík, mořská zvířata, kytovec, vorvaň atd
1
. 

 Vztahům českého a ruského jazyka, kteří se věnují zejména vlivům 

ruštiny na češtinu, se věnuje mnoho prací, českých i ruských badatelů, např. 

Šmilauer, Havrlíková. Mezi nejvýznamnější ruské vědce patří 

G. A. Liličová,
2
 která srovnává ruský, polský a Jungmannův český překlad 

Miltonova Ztraceného ráje a Chateaubriandovy Ataly a ukazuje jeho 

překladatelskou metodu a vliv obou pomocných překladů na přejímání 

slov.
3
 Liličová se v této práci zabývá i Rukopisy zelenohorským 

a královéhradeckým, Jungmannovým slovníkem, kde hledá rusismy 

a zkoumá jejich zdroje. Dále zkoumá funkční vyuţití rusismů v umělecké 

a vědecké literatuře na počátku 19. stol., např. slova označující typické 

ruské reálie jako aršín, versta, tajga, tundra, rubl, křepostný anebo slova, 

                                                 

1ŠMILAUER, V. Ruské vlivy na češtinu, Naše řeč, č. 3, ročník 25,1941 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3571 

2
 LILIČOVÁ, G. A. Rol’ russkogo jazyka v razvitiji slovarnogo sostava češskogo 

literaturnogo jazyka (konec XVIII — načalo XIX veka), Leningrad 1982, 192 s.  

3
 PORÁK, J. Vliv ruštiny na slovní zásobu češtiny v obrození, Naše řeč, č. 2, ročník 

67,1984 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6447 
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která měla nahradit germanizmy sleď (herynk), treska (štokfiš), pluk 

(regiment), plukovník (obršt), pochod (marš), želati (vinšovat), závod 

(fabrika), ještík (kastlík). 

 Mezi nejnovější články, které stojí za zmínku, patří příspěvek Zdeňky 

Havrlíkové v Cizích jazycích
4
. Autorka se věnuje lexikálně-sémantickým 

spojitostem, zkoumá druhy odvozování, porovnává slovotvorné formanty 

u podstatných, přídavných jmen, ale i u sloves v obecné češtině a ruské 

nespisovné variantě „просторечие“: 

Formant Příklad 

-ova-/-ова- hákovat (pracovat) / ментовать (pracovat jako policista) 

-i-/-и- rasit (ničit co, bít koho) / базарить (povídat si, rozmlouvat) 

-a-/-a- šprtat / ботать (učit se) 

za-/за- zacvakat co (zaplatit) / запарить кого (zprotivit se komu, 

unavit koho) 

při-/при- připlachtit / прихилять (přijít) 

od-/од- odkrouhnout koho (zabít koho) / отфейсовать кого (uhodit 

do obličeje koho) 

o-/o- ohulit co (zvýšit intenzitu čeho) / ошизеть (zbláznit se) 

 

I zde je vidět velmi blízká podobnost v odvozování obou jazyků. Tento 

způsob obohacování slovní zásoby vyuţívá existujících pojmenování 

a přetvoří si jejich význam. Zavádějící ovšem je uvádění českých 

nespisovných jednotek bez varianty s protetickým v. 

                                                 

4
 HAVRLÍKOVÁ, Z. K lexikálně-sémantickým spojitostem ruské a české mluvy mládeže in 

Cizí jazyky 4, ročník 51, 2007/2008, str. 110 
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2. Vymezení základních termínů 

2.1. Valence  

 

V české lingvistické tradici chápeme valenci jako schopnost určitých 

lexikálních jednotek: sloves, substantiv a adjektiv otvírat jistý počet 

syntaktických pozic. Tento počet syntaktických pozic je determinovaný 

počtem sémantických aktantů, které lze vyjádřit propozičně (vedlejší věta) 

nebo substančně (substantiva a adverbia). V této práci se budeme věnovat 

pouze slovesné valenci.  

Slovesná valence je schopnost slovesa vázat na sebe nutné (obligatorní) 

aktanty ve větné struktuře, tedy schopnost verba vázat na sebe nějaký počet 

valenčních pozic tak, aby vznikla gramaticky správná věta. Valenčními 

pozicemi rozumíme gramatické komponenty větných vzorců (GVV), které 

musejí být ve výpovědích podle daných vzorců vyjádřeny
5
. Cílem takto 

utvořených výpovědí je dosáhnout gramaticky správného autonomního sdělení 

i mimo kontext.  

Příkladem na správně vytvořené věty/výpovědi můţe být sloveso koupit 

někdo koupí někomu něco Snom – VF – Sdat - Sak, napsali bychom nebo řekli 

pouze někdo koupí, nebyla by tato věta úplná a recipient by cítil, ţe mu cosi 

nebylo sděleno, něco, co očekával, něco, co se po slovesu koupit vţdy 

vyskytuje. Podobně se chová i sloveso zakázat Snom – VF – Sdat - Sak Matka 

zakázala synovi čokoládu, nebo Snom – VF – Sdat – INF Matka zakázala synovi 

jíst čokoládu, nebo Snom – VF – Sdat - VVaby Matka zakázala synovi, aby jedl 

čokoládu. Aktantem nazýváme právě tu otevíranou pozici. VF + aktant = 

základová větná struktura (ZVS). 

Dále se budeme věnovat pouze pravovalenčním aktantům, které jsou 

vyjádřeny pevnou morfologickou formou, z hlediska popisu závislostního 

nevalenčního by šlo o případy rekčních verbálních syntagmat. 

 

                                                 

5
 KARLÍK, P. Skladba spisovné češtiny, SPN 1989 
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2.2. Rekce 

 

Rekce je slovesná vazba; jde o sloveso a substantivum, tedy o spojení 

slovesa a jeho předmětu, tj. bezpodmětové pozice a disponuje jí jen sloveso, 

zatímco valenci mají i jiné větné členy, např. autorka bestselleru. Pozice, které 

predikát otevírá, jsou jím určovány (řízeny), a proto je nazýváme rekční 

v širokém smyslu.
6
  

 V závislostní (nevalenční) syntaxi se namísto pravovalenční aktant 

operuje s termíny rekce a adjunkce, které slouţí vyjádření vztahu, jenţ se 

realizuje mezi slovesem a jeho adverbiálním určením (adjunkce) a slovesem 

a jeho objektem. 

Valenční pozice mohou být obligatorní nebo potenciální, o tom rozhoduje 

právě predikátor (viz níţe), respektive jeho význam. Ty pozice, které jsou 

obligatorní, musí být realizovány, tedy musí je věta obsahovat, nebudou-li 

sděleny, bude věta defektní, neúplná, nebude se tedy jednat o správně 

gramaticky utvořenou větu (Petr) vaří čaj, (Otci) se zastesklo po kamarádech; 

nelze vynechat, co Petr vaří (a pokud ano, význam predikátu se transformuje 

na smysl Petr umí vařit, Petr už někdy vařil), ve druhé větě nelze nesdělit 

komu se zastesklo (otci).  

 Potenciální pozice nemusí být realizovány výrazem Petr se vrátil 

(kam), Matka češe Evu (hřebenem), potenciální aktant je vyvozen na základě 

sémantické intence predikátoru. Mluvčí ale musí být schopen tento aktant 

doplnit, například z věty Spí. musí být zřejmé, kdo spí. Zdali spí Petr ve stanu 

nebo v lese by byl uţ větný člen nevazebný, nevalenční, fakultativní. 

Fakultativní větné členy uţ patří do rozvité větné struktury (RVS) a nikoli do 

základové (ZVS) Včera mi doporučili změnu lékaře (Snom) – VF – Sdat - Sak; 

zda to bylo včera, je pro základovou větnou strukturu (ZVS) nepodstatné. Jde 

o adverbiále, tedy o vztah vyjádřený adjunkcí, které zpravidla fakultativním 

členem bývá. Ale ve větě (Petr) vstoupil do sálu, nebo (Páv) se ocitl v lese je 

potřeba vyjádřit, kam Petr vstoupil nebo kde se páv ocitl.
7
 

                                                 

6
 DANEŠ, F. Mluvnice češtiny (3) Skladba, Academia 1987 

7
 KARLÍK, GREPL, Skladba češtiny, Votobia 1998 
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2.3. Predikátory 

 

Predikátory (PRED) lze definovat jako výrazy, jejichţ lexikálně-sémantický 

komponent vyjadřuje příznaky „objektů“, tedy nejrůznější stavy a děje. Mohou 

se jimi stát pouze plnovýznamová slovesa, která jsou schopna vyjádřit modus 

a čas, mohou plnit funkci verba finita (VF). Ovšem predikátor není totéţ co 

sloveso, neboť sloveso mívá i několik významů a v těchto významech na sebe 

můţe vázat různé aktanty. Jde-li ale o konkrétní mikrosituaci, jde vţdy i 

o konkrétní vazbu s aktantem. To se dá prokázat, nahradíme-li konkrétní 

predikátory jejich synonymy, podle jejich konkrétního významu, který je 

aktuálně vţdy vyjádřen ve výpovědi, budeme u stejného lexému nuceni pouţít 

jiné synonymum; např. Pavel vede//Pavel vyhrává; Pavel vede Petra do 

školy//Pavel doprovází Petra do školy anebo mezi výše uvedenými větami 

můţeme posoudit i vhodnost uţití obou diatezí
8
, u slovesa vést Pavel vede 

Petra do školy – je věta aktivní, ale můţe být transformována i do pasiva: Petr 

je veden Pavlem do školy. Pasivizaci ovšem nelze provést u dvojice 

predikátorů Petr vede pěvecký kroužek a Pavel vede rozmařilý život, ač mají 

shodnou základovou strukturu (zaznamenanou stejným gramatickým větným 

vzorcem Snom – VF – Sak). Pasivizace první věty Pěvecký kroužek je veden 

Pavlem je moţná, ale pasivizace druhé věty Pavlem je veden rozmařilý život je 

sporná. Ve významové struktuře predikátorů je tedy zakódováno, kolik 

sémantických aktantů na základě své intence vyţadují. 

 

2.3.1. Valence v ruštině 

 

                                                 

8
 Gramatická kategorie slovesa vyjadřující poměr slovesného děje k podmětu, tedy slovesný 

rod 
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Velmi obecně lze o ruské valenci říci, ţe se v mnohém shoduje 

s českou. Ruský výkladový slovník
9
 říká, ţe valence je schopnost slova vázat 

na sebe další prvky, jednotky (slova). U slovesa se valence projevuje jako 

mnoţství aktantů, které se na ně mohou vázat. Valenci slova určuje jeho 

lexikální význam.  

Sloveso na sebe váţe aktanty, ale tyto aktanty nejsou přesnými 

překlady do ruštiny, coţ je právě podnět ke vzniku slovníku, který je cílem této 

práce. Podobnost v češtině a v ruštině dokazuje celá řada obecně 

strukturovaných črt, jeţ jsou zjistitelné v syntaktických stavbách ruských 

i českých vět. Např. česká věta Otec spí je v ruštině stejná Отец спит, ale 

Pavel se zajímá o vědu se do  ruštiny přeloţí Павел интересуется наукой. Na 

pozici levovalenční se nachází substantivum s nominativu v obou případech, 

ovšem v prvním případě predikátor neotevírá ţádnou pravovalenční pozici, 

v druhém případě ji otevírá jak v češtině, tak v ruštině, ale s rozdílem 

vyţadovaného pádu. Zatímco v českém jazyce je slovesem vyţadován 

akuzativ, v ruštině je slovesem vyţadován instrumentál. 

Rozdíly mezi ruštinou a češtinou jsou v upotřebení a ve funkčním 

pouţití různých syntaktických konstrukcí, a právě u predikátoru a jeho pravé 

valence. 

V ruském jazyce se mnohem více neţ v češtině projevuje tendence 

k pouţívání jednočlenných vět. Tato tendence je podmíněna tím, ţe v ruském 

jazyce častěji neţ v češtině je původce děje nebo nositel příznaku vyjádřen 

nepřímými pády, především dativem a instrumentálem, anebo zůstane 

nevyjádřený, pokud je nepodstatný. Tyto věty jednočlenné se ale do češtiny 

překládají jako dvojčlenné, příklad Всем ехать невозможно. Všichni jet 

nemohou. Ветром свалило дерево. Vítr vyvrátil strom.  

Věty jednočlenné v ruštině se odlišují i svojí funkcí. Mohou plnit 

rovněţ takové komunikativní funkce, pro které je v češtině třeba pouţít zcela 

jiné jazykové prostředky, například nevyhnutelnost se v ruštině vyjádří pomocí 

infinitivu Быть дождю. Určitě bude pršet.; neproveditelnost Мне не решить 

                                                 

9
 ОЖЕГОВ, С.И. Словарь русского языка, Академиа Наук СССР Институт русского 

языка, 1989 
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этого вопроса. Já tu otázku rozhodně nevyřeším.; rada něco uskutečnit Тебе 

бы поторопиться. Měl by sis pospíšit.  

Z toho vyplývá, ţe ruštině se objevuje mnohem více impersonálních 

konstrukcí variantních valenčních struktur i u sloves obvykle personálních.
10

 

Shrneme-li poznání o slovesné vazbě v českém a ruském jazyce, 

můţeme konstatovat, ţe existují, překrývají se, ale také se často liší tvarem 

i funkcí. 

 

2.3.2. Konkurence vazeb v češtině a v ruštině 

2.3.2.1. Česká impersonální slovesa 

Česká impersonální slovesa lze v ruštině vyjádřit impersonální 

konstrukcí VFimp Rozjasnilo se v ruštině Светает; Stmívá se - Смеркается, 

Вечереет; Mrzne – Моросит, ale dochází zde i k rozdílům, kdy se v jednom 

či v druhém jazyce objevuje levovalenční aktant (viz Ruské struktury 

s levovalenčním aktantem)  

 Česká impersonální slovesa mohou vyţadovat adverbiální komponent 

určení místa, např. Vyschlo mi v krku. v ruštině je uţito také příslovečné určení 

místavyjádřené lokálem У меня в горле пересохло, Píchá mě v zádech – У 

меня ломит в поясницу; Píchá mě v boku – У меня колет в боку; v hodinách 

to hrklo – В часах заклотало. 

 Dále mohou být česká i ruská slovesа s konstitutivním komponentem 

s dativu Špatně se mi dýchá – Мне трудно дышать.  

 

2.3.2.2. Ruské struktury s levovalenčním 

aktantem 

V ruštině lze vyjádřit strukturou s vyjádřeným subjektem například větu 

Prší. – Дождь идѐт., rozdíl je tedy v tom, ţe v češtině jde o jednočlennou 

větu, zatímco v ruštině jde o dvojčlennou a naopak: Objevily se hvězdy – 

                                                 

10
 KUBÍK, M. Синтаксис русского языка, SPN, 1977 
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Вызвездило; Řádí vánice – Метѐт. Tyto příklady ukazují, ţe tаm, kde je 

v ruštině jednočlenná konstrukce, se v češtině vyskytuje dvoučlenná 

a obráceně Hřmí – Гром гремит; Uhodilо – Ударила молния; Blýská se – 

Сверкает молния; Mračí se – Небо покрывается тучами. 

 

2.3.2.3. Slovesa s pravovalenčním aktantem 

2.3.2.3.1. Struktury s pravovalenčním aktantem 

v genitivu 

S nom – VF – s gen 

 

Je moţné říct, ţe do této skupiny v obou jazycích patří především slovesa 

dotyku a odluky nebo slovesa pohybová, ale liší se překladem i předloţkou. 

V závorce uvádím pád, který vyţaduje český či ruský ekvivalent, právě 

odlišnost tohoto pádu můţe činit problémy: 

бегать от кого-чего  utíkat před kým (instrumentál), 

беречься чего   mít se na pozoru před čím (instrumentál), 

бороться против кого-чего  bojovat proti komu čemu (dativ), 

бояться чего   nesnášet co (akuzativ), 

открутиться от чего  dostat se z čeho (genitiv), 

отгораживаться от кого-чего uzavírat se před čím, odtrhovat se, 

izolovat se (instrumentál). 

Z českých sloves s genitivní vazbou jde např. o slovesa: 

dotknout se čeho  коснуться кого, чего (genitiv), 

chopit se čeho   взяться за что (akuzativ), 

zmocnit se čeho  овладеть кем чем (instrumentál), 

zbavit se čeho   избавить (кого) от чего (genitiv). 

 

2.3.2.3.2. Struktury s pravovalenčním aktantem 

v dativu  

S nom – VF – s dat 
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Slovesa vyţadující pravou dativní valenci tvoří velmi početnou skupinu. Často 

jsou obě pozice zaplněny substantivem. GVV je tedy s nom – VF – s dat. 

Slovesa patřící do této skupiny jsou v širokém smyslu procesová, sémanticky 

bohatě diferencovaná. 

выговаривать кому  hubovat koho (akuzativ), 

гадить кому   poškozovat koho, škodit komu (akuzativ, dativ), 

завернуть к кому  zastavit se u koho (genitiv). 

Z českých jde o slovesa: 

děkovat komu   благодарить кого (akuzativ), 

spílat komu   бранить, ругать кого (akuzativ), 

nadávat komu   бранить, ругать кого (akuzativ), 

přizvukovat komu  вторить кому (dativ), 

odporovat komu  противоречить кому, чему (dativ).  

 

2.3.2.3.3. Struktury s pravovalenčním aktantem 

v akuzativu  

S nom – VF – s acc 

 

Slovesa, která vyţadují akuzativ ve své pravé pozici jsou asi nejpočetnější. 

Jsou to různorodá slovesa. Predikátové výrazy vyţadují nejčastěji v akuzativní 

a nominativní valenční pozici substantivum nebo zájmeno: 

бегать от кого-чего  utíkat před kým, 

беспокоить кого  překážet komu, vyrušovat koho, obtěžovat koho, 

возлагать на кого что ukládat komu co, 

побранить кого  vyhubovat komu, vyplísnit koho. 

Z českých uvádíme slovesa: 

bít koho    бить кого, 

postřelit koho   подстрелить кого, 

počítat co   считать что, 

oslepovat koho  ослеплять кого. 
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2.3.2.3.4. Struktury s pravovalenčním aktantem 

s instrumentálu  

Struktury s pravovalenčním aktantem s instrumentálu jsou zaloţeny na 

predikátorech, jejichţ valenční potenciál je vyjádřen obecným vzorcem 

S nom – VF – s instr 

 

 Sémanticky jsou rozděleny do několika výrazných skupin. Patří sem 

slovesa s významem pohybovat něčím nebo někým, lomcovat, cloumat, viklat.  

бросать чем    házet čím (instrumentál), 

заправлять чем   přidávat co, zahušťovat čím(akuzativ, 

instrumentál), 

лезть за чем   sahat pro co (akuzativ), 

гнаться за кем чем  hnát se za kým čím (instrumentál), 

потрясать чем  třást, otřásat čím, otřásat kým (instrumentál). 

Z českých sloves s instrumentálovou vazbou můţeme vést např. slovesa: 

vrtět    вертеть чем (instrumentál), 

kroutit    крутить что, чем (akuzativ, instrumentál), 

pohnout   растрогать кого что, 

mrkat    моргать чем. 

 

Další skupinu tvoří slovesa s významem „vzbuzování smyslového vjemu“ 

hořet, plát, sršet, znít, ozývat se, jako jsou ruská slovesa:  

вонять чем   páchnout čím(instrumentál), 

гнушаться кем чем  štítit se čeho (genitiv), 

залюбоваться кем чем zadívat se se zalíbením na koho, nač (akuzativ), 

надышаться чем  nadýchat se čeho (genitiv), 

Здесь пахнет сеном. Voní zde seno. Из комнаты потянуло сыростью.  

nebo česká:  

Z pokoje táhlo vlhko. 

 

Další skupina vyjadřuje zvuk bouchat, břinkat, klapat, např.   

хлопать чем (дверьми)  bouchat čím (dveřmi), 

щѐлкать чем пальцами luskat čím (prsty), 
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a české práskat čím   хлопать чем. 

 

Další skupinou tvoří slovesa „naplnění se“ a slovesa s významem „vyznačovat 

se velkou mírou vlastnosti“ jako naplnit se, nasytit se, nadchnout se:  

вдохновиться чем   nadchnout se čím, 

доминировать чем   vynikat nad čím, 

изобиловать чем  oplývat čím, mít hojnost,  

nebo další česká slovesa: 

kypět čím (zdravím)  цвести здоровьем, 

oplývat čím (chválou)  рассыпаться в похвалах,
11

 

šetřit čím (penězi)  сберегать что (деньги)(akuzativ),
12

 

задуматься над чем  zamyslet se nad čím (instrumentál), 

заниматься чем  zabývat se čím (instrumentál), 

забавляться чем  bavit se čím, hrát si s čím (instrumentál), 

воспользоваться чем používat co (akuzativ), 

тарговать чем  obchodovat čím (instrumentál), 

заниматься чем  zabývat se čím (instrumentál), 

интересоваться чем zajímat se oč, zabývat se čím (akuzativ   a  

instrumentál). 

 

Výraznou sémantickou skupinou jsou slovesa označující změny 

psychosomatických stavů uklidnit se, polekat se, unavit se, potěšit se, rozčílit 

se: 

заволноваться чем (от чего) rozčílit se čím (instrumentál), 

обрадоваться чему    potěšit se čím (instrumentál), 

polekat se čím   испугаться чего (genitiv) .  

V češtině jde o slovesa: 

                                                 

11
 ALE: рассыпаться чем Соловей рассыпался звонковой трелью. Slavík rozezněl zvonkové 

trylky.  

 

12
 Ale: (u)šetřit co (rodinu) сберечь чем (семью) (instrumentál) 

Následující skupinu tvoří slovesa typu zabývat se, zaměstnávat se, obírat se, obchodovat 
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uklidnit se čím   успокоиться (levovalenční – vy smyslu Bolest se 

utišila - Боль успокоилась). 

 

Sémanticky nediferencovaná jsou například slovesa: 

жертвовать кем чем obětovat koho co (akuzativ), 

жить чем   živit se čím (instrumentál), 

владеть чем   ovládat co (akuzativ). 

 

2.3.2.3.5. Struktury s pravovalenčním aktantem 

v lokálu 

Struktury s pravou valencí ve formě lokálu jsou zaloţeny na predikátových 

výrazech, jejichţ valenční potenciál lze zachytit obecným vzorcem 

S nom – VF – v o loc 

Sémanticky jde o predikátory vyjadřující nejistotu konatele ve vhodnosti 

nebo nevhodnosti realizace děje vyjádřeného větou vedlejší. Patří sem 

především slovesa nedokonavá typu uvažovat, rozvažovat, přemýšlet, 

pochybovat, dumat, přemítat, rozhodovat se, rozjímat, diskutovat: 

задуматься над чем, о чѐм  zamyslet se nad čím, rozpakovat se, 

передумать о чѐм   promyslit, uvážit co, 

думать о ком-чѐм, над чем  myslet na koho, nač; přemýšlet o kom, 

мечтать o чѐм   snít o čem, toužit po čem, blouznit o čem, 

подумывать o чѐм   pomýšlet nač, 

рапортовать о чѐм   hlásit, ohlásit co, podávat, podat hlášení 

o čeм, 

распорядиться  о чѐм  dát příkaz k čemu, nařídit co, 

спорить о чѐм   přít se oč, debatovat o čem. 

 

2.3.2.4. Jednovalenční slovesa (toto bych možná 

dala na začátek) 

Zatím uvedené příklady byly případy formálně gramatických exponentů 

různých sémantických struktur, jeţ je moţné zahrnout do GVV. V českém 
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jazyce ale najdeme i další projevy rozdílů v sémantické stránce větných 

struktur. 

Jedním z nich je nemoţnost nebo moţnost obohatit výrazovou stránku 

jistých větných struktur výrazy jisté povahy. Třeba dějové predikáty 

nemutační, které jsou zastoupeny slovesy plakat, smát se, mračit se, zuřit, 

vzdychat, radovat se, kýchat, kašlat, vonět, funět, zvracet, vyjadřují 

psychosomatické stavy jejich původce a nemutační predikáty, které jsou 

reprezentované slovesy kvést, zrát, kvasit, hnít, mokvat, téct, vřít označujícími 

procesy na substancích, které jsou jejich nositeli. 

Těmto skupinám odpovídá GVV s nom – VF 

 

2.3.2.5. Trojvalenční slovesa 

Tyto struktury jsou zaloţeny na predikátorech, které vyţadují jednu levou 

a dvě pravě valence, jeţ mohou být buď objektové, nebo jedna adverbiální 

a jedna objektová. 

 Struktury s dvěma valenčními pozicemi mohou být ve formě 

S dat a s acc   vrátit něco někomu, 

S acc a s instr zásobit někoho něčím, 

S acc a  o s acc okrást někoho o něco, 

S acc a  k s dat nabádat někoho k něčemu, 

s jednou adverbiální pozicí  vsunout něco někam. 
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2.4. Homonymie 

 

Homonymie je případ víceznačnosti (polyfunkčnosti) jazykové formy, 

avšak nemá mezi slovy stejně znějícími významovou příbuznost (puk „hrana 

oděvu“, „hokejový kotouč“). Homonymie se vyskytuje na všech jazykových 

rovinách u všech jazykových prostředků nesoucích význam, jako jsou 

gramatické prostředky, slovotvorné prostředky, slova, spojení slov, ale 

i slovesné vazby. 

Existuje ovšem i homonymie mezijazyková, která můţe způsobit obtíţe 

při učení cizím jazykům. Mezijazyková homonymie je v podstatě slovní, 

nefrazeologická analogie, významově rozrůzněná, charakterizovaná buď 

stejným pramenem výpůjčky, nebo stejnou motivací překladu.  

Zmiňme nejprve sémantické rozdíly, které plynou z nestejného přístupu 

ke společné předloze jazyků, nejčastěji k řeckolatinským a románským 

modelům tzv. europeismů (internacionalismů). Příkladem tohoto druhu 

mezijazykové homonymie mohou být zvláště tlumočníkům nepříjemně proslulí 

„zrádní přátelé“ (faux amis) typu evidence: zde anglické, francouzské évidence 

a německé Evidenz pojmenování traduje původní latinský význam evidentia 

jako důkaz nebo svědecká výpověď. Česky evidence znamená vedení záznamů 

a v ruském jazyce se vedení agendy přeloţí jako делопроизводство. 

 

2.4.1. Homonymie podle původu 

 

Homonymii podle původu dělíme na homonymii lexikální, slovotvornou, 

slovnědruhovou a morfologickou. 

Lexikální homonymii tvoří taková slova, která se od sebe formálně 

neliší a jejich shoda je náhodná, vyskytují se pouze v rámci jednoho slovního 

druhu. Mohou to být slova domácí (slova téhoţ původu) vlna – na vodě, vlna – 

srst u zvířete, anebo mezijazyková lexikální homonyma лук – luk, лук – cibule, 

nebo slova přejatá a domácího původu kolej – stopa po kolech vozidla, tj slovo 

domácí; kolej – vysokoškolské ubytovací zařízení, slovo převzaté z latinského 
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collegium; брак – manželství, брак – vadné zboží, slova přejatá, puk – hrana 

na oděvu, slovo německého původu; puk – hokejový kotouč, slovo anglického 

původu; raketa – pálka, z francouzského raquette; raketa – létající zařízení; 

z německého die Rakete, кран – ventil, z holandského jazyka (kohoutek); кран 

– jeřáb, z němčiny. 

Dále rozlišujeme homonymii slovotvornou, kde se homonymie 

projevuje u předpon a přípon, např. přípona -ka; označuje činitele: mluvka, 

vlastnost: hloubka; výrobek: pračka; místo: zastávka; činnost: hádka, rostliny: 

slaměnka a další slovotvorné kategorie. 

V ruském jazyce v sobě slovotvornou homonymii nesou slovesa 

například s předponou за-, která naznačuje nějakou činnost закусить – 

pokousat nebo počátek nějaké činnosti закусить – začít kousat. 

Homonyma vznikají rozpadem polysémie лавка – lavice, obchod; коса – cop, 

kosa. 

Homonymie slovnědruhová je typ homonymie, kdy se různé slovní 

druhy shodují jak po morfologické, tak po fonetické stránce.  

Příkladem můţe být substantivum/adverbium: mžikem, večer, ráno, 

утром; adjektivum/substantivum: dovolená, účetní, vedoucí, блестящий; 

verbum/substantivum: печь (péct, kamna); adjektivum/substantivum: рабочий 

(pracovní, dělník); спор substantivum (hádka) a спор jmenný tvar adjektiva 

спорый (šikovný). 

Homonymie morfologická můţe být vlastní, v rámci tvarového systému 

jednoho slova pána (sub genitiv sg = akuzativ sg), nebo nevlastní, kdy jsou 

totoţné tvary různých tvarových systémů. Zvláštní případy nevlastní 

homonymie jsou u adjektiv a zájmen, např. nových = 2. p. mnoţ. č. rodu 

muţského (ţivotného a neţivotného), ţenského a středního; srov. nových 

holubů, nových strojů, nových písní, nových slov. 
13

 

                                                 

13
 TĚŠITELOVÁ, M. o morfologické homonymii v češtině in Rozpravy, 8. sešit, , AV ČR, 

1966, str. 94 
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2.4.2. Rozsah homonymie  

 

Dalším kritériem, podle kterého dělíme homonyma, je shoda slova ve 

všech slovních tvarech nebo jen v některých. Homonyma úplná se shodují ve 

všech svých gramatických tvarech, např  кулак (pěst; vesnický bohatý muž). 

Homonyma částečná se shodují jen v některých gramatických tvarech, např. 

atlas (zeměpisný a textilie), bob (bylina a saně), piano (tichý zvuk a nástroj), 

los (severské zvíře a poukázka loterie), мир (svět a mír), мех (kožešina 

a dmychadlo) 

Dále můţeme homonyma rozlišit na pravá a nepravá. Homonyma pravá 

se shodují ve výslovnosti i v grafické podobě. Homonyma nepravá se dělí na 

homofona a homografa. Homofona jsou zvukově shodná slova, ale graficky 

odlišné jednotky. К této shodě došlo z fonetických příčin. Proto také mluvíme 

o fonetických homonymech, např. bít a být – tlouci nebo existovat, гриб 

а грипп – houba chřipka. Homografa jsou graficky shodná, ale zvukově 

odlišná slova, panický – od podst. jm. panic anebo panika. Mezislovní 

homonyma za pět – zapět, má ti – máti, do hry – dohry. 

 

Nyní k mezijazykové homonymii, ta je častým problémem tlumočníků 

a překladatelů. Pokročilí uţivatelé jsou velice obezřetní při překladu z cizího 

jazyka. Mezijazyková homonymie a paronymie je ve slovanských jazycích 

zdrojem negativních interferencí (podrobněji níţe) a transferů. O mezijazykové 

homonymii pojednala ve svém článku třeba L. Jílková
14

, kde zmínila slovo list 

a komentovala jeho přijetí z angličtiny. Slovo list se vyskytuje jak v angličtině, 

tak v češtině, v obou jazycích má různé významy, jde o část rostliny vyrůstající 

ze stonku, z větví; kus papíru k psaní; dopis, psaní; listina; noviny, časopisy
15

 , 

přesto jsme ho ve spojení wedding list nechali v původním znění a toto 

sousloví překládáme jako svatební list.  

                                                 

14
 JÍLKOVÁ, L. Svatební list – překlad na půl cesty? Naše řeč, č. 2, ročník 90,2007  

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7941 

15
 Lexikografický kolektiv ÚJČ AV ČR, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 

Academia, 1994 
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3. Bilingvizmus 

 

Chceme-li hovořit o bilingvizmu, je třeba upřesnit některé termíny, které 

by mohly být jinak matoucí. Nejdřív je třeba pochopit vzájemný vztah mezi 

pojmy první jazyk, druhý jazyk; rodný jazyk, cizí jazyk. Na první pohled to 

vypadá, ţe tyto dva páry zdánlivě korelačních pojmů, souvisejí i pořádkem 

osvojování, to znamená první jazyk - druhý jazyk, anebo mateřský jazyk a cizí 

jazyk. Mezi těmito dvěma páry ale není soulad, podle kterého by se dalo říct, 

ţe první jazyk a rodný jazyk jsou si rovny a druhý jazyk a cizí jazyk taktéţ. 

Právě u bilingvních rodin, kde otec a matka mluví (svým mateřským, rodným 

jazykem) rozdílnými jazyky, můţe být rodný jazyk potomka jak prvním 

jazykem (z výše řečeného), tak druhým jazykem. Chronologicky můţe druhý 

jazyk vytěsnit první jazyk podle času jejich osvojení a můţe se tedy stát 

rodným jazykem a v souvislosti s tímto vědci tvrdí, ţe jeden z jazyků 

dvoujazyčných rodin je vţdy dominantní
16

. Z toho plyne, ţe druhý jazyk 

nemusí být nutně jazykem cizím, a tedy se ani neučí v typických učebních 

podmínkách, tedy skutečný cizí jazyk je aţ ten třetí jazyk, který se jedinec 

začne učit. Druhý jazyk lze chápat tak, ţe není předmětem cílené vědomé 

výuky, ale ţe jím mluví někdo blízký jako svým rodným jazykem a tímto 

způsobem je osvojován třeba dítětem.
17

  

Rozlišuje se pak, zda bilingvizmus u jedince vznikl v přirozených 

podmínkách nebo v učebnách. V rámci tohoto přístupu se rozumí, ţe druhého 

jazyka se nabývá pomocí prostředí a bohaté řečové praxe, zatímco k osvojení 

cizího jazyka je potřeba vůle, speciální metody a příklady. Přesto se poslední 

dobou stává široce rozšířeným názor
18

, ţe mezi procesy osvojování rodného 

a cizího jazyka je více shod neţ rozdílů, neboť systém práce řečové činnosti je 

v rodném i v cizím jazyce stejný. Ti, co se učí cizí jazyk, prochází stejnou fází 

                                                 

16
 ЗАЛЕВСКАЯ, А. Введение в психолингвистику, Издательский центр РГГУ 1999, str 

292 

17
 ЗАЛЕВСКАЯ, А. Введение в психолингвистику, Издательский центр РГГУ 1999, стр. 

319 

18
 ЗИМНЯЯ, И. А. Психология обучения неродному языку, Москва, 1989 



22 

 

učení jako při osvojování rodného jazyka.
19

 V důsledku tohoto názoru dochází 

k přezkoumání interferujících vlivů rodného jazyka na cizí jazyk a více se 

vyzdvihuje pozitivní přenos z rodného jazyka na cizí, proto se ve vztahu 

druhého a cizího jazyka nehledají příliš ostré rozdíly. Někteří autoři dokonce 

pouţívají tyto dva termíny jako synonyma
20

.  

 

3.1. Osvojování jazyka 

 

Je známé, ţe děti, které se učí jazyk, dosahují velkých úspěchů 

v osvojování si gramatických struktur rodného nebo cizího jazyka, slovní 

zásoby, v aktivním uţívání jazyka a přitom někteří dospělí umějí hovořit cizím 

nebo druhým jazykem velmi dobře, jiní méně a další vůbec. V souvislosti s tím 

se hovoří o třech předpokladech nebo domněnkách. Tou první je konstatování, 

ţe ti, jiţ se učili nový jazyk, se dělí podle jimi vyuţitelné strategie při 

osvojování a uţívání jazyka. Za druhé, tyto vyuţívané strategie různí autoři 

svazují buď se schopností člověka k učení vůbec, se schopností přepracovat 

informace o okolním světě, k usouvztaţnění nového s tím, co uţ je známé atd., 

nebo se specifickou jazykovou schopností, která člověku dává moţnost 

nakládat s vnímaným, přijatým materiálem tak, aby co nejlépe pochopil 

pravidla osvojovaného jazyka buď s vrozenou znalostí, univerzální 

gramatikou, nástrojem pro zpracování jazyka
21

 Za třetí je třeba zdůraznit, ţe 

strategie je moţné se naučit, a proto výzkumy v této oblasti a další práce na 

rozšíření strategií budou podporovat navýšení efektivnosti studia jazyka.
22

  

K osvojení a uţívání jazyka je třeba, aby ti, kdo se učí cizí jazyk, přijali 

mnoţství rozhodnutí ohledně vnímání a uţití jazykového materiálu a také 

                                                 

19
 ЗАЛЕВСКАЯ, А. Введение в психолингвистику, Издательский центр РГГУ 1999, стр 

290 

20
 ЗАЛЕВСКАЯ, А. Введение в психолингвистику, Издательский центр РГГУ 1999, стр 

290 

21
 ЗАЛЕВСКАЯ, А. Введение в психолингвистику, Издательский центр РГГУ 1999, стр 

293 

22
 ЗАЛЕВСКАЯ, А. Введение в психолингвистику, Издательский центр РГГУ 1999, стр. 

293 
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dosaţené účinky. Tím se myslí členění proudu řeči na důleţité prvky, 

identifikace aktuálního tvaru, funkce, významu a smyslu ve vnímání řeči, 

výběr slov, gramatických konstrukcí apod. Zákonitosti v přijímání opatření 

během poznávací činnosti člověka se obecně nazývají strategie. Strategie je 

jistý způsob získávání, uchování a pouţití informací, které slouţí k dosaţení 

určitých cílů v tom smyslu, ţe musí vést ke konkrétním výsledkům.  

Jak podotýká ve své knize Williams a Burden
23

, strategie je nutné 

definovat a klasifikovat, protoţe lidé zcela libovolně pouţívají termíny jako 

návyky, strategie, mikrostrategie, makrostrategie neterminologicky. Při 

vymezení návyků a strategií mnozí autoři hodnotí strategii učení jako proces 

na mnohem vyšší úrovni k tomu potřebných psychických procesů neţ návyky, 

a v takovýchto případech se strategie posuzují jako procesy, které řídí návyky 

a koordinují je. 

 

Bilingvizmus
24

 je schopnost uţivatele jazyka pouţívat při všech 

řečových dovednostech dvou různých jazykových kódů.
25

 Bilingvizmus můţe 

být přirozený nebo umělý. O přirozeném bilingvizmu se dá hovořit tehdy, 

jestliţe schopnost uţívat dalšího jazyka kromě mateřského vznikla na základě 

soustavné přítomnosti a kontaktu s jazykem druhým, příkladem můţe být 

schopnost Slováků hovořit maďarsky a obráceně, jestliţe spolu tyto dvě 

komunity běţně ţijí, existují (např. smíšené rodiny, školy apod.  

Na druhé straně stojí bilingvizmus umělý a ten vzniká u jedinců, jiţ 

neţijí v oblasti druhého jazyka. Tohoto bilingvizmu se snaţí dosáhnout výuka 

cizího jazyka ve škole. Přirozený bilingvizmus vzniká od narození do 8 aţ 12 

let, z hlediska dalšího vývoje je tato fáze v učení dvou jazyků neopakovatelná.  

Bilingvizmus můţeme také rozdělit na kolektivní a individuální
26

, a to 

podle toho, jestli značná část obyvatelstva hovoří dvěma jazyka, jedná se 

o bilingvizmus kolektivní. Jde o bilingvizmus, který je výsledkem kontaktu 

                                                 

23
 WILLIAMS, Burden, Psychology for Language Teachers: a Social Constructivist Approach, 

Cambridge, 1997 

24
 VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku, SPN 1985 

25
 VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku, SPN 1985 

26
 VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku, SPN 1985 
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mluvčích s nositeli druhého jazyka, a je tedy současně bilingvizmem 

přirozeným. Příkladem můţe být Švýcarsko, Kanada nebo Slovensko. 

Individuální bilingvizmus je zvládnutí dvou jazykových kódů jednotlivcem. 

Pro Čechy je tento typ bilingvizmu ţivotní nutností, neboť čeština se běţně 

mimo hranice České republiky nepouţívá, a tak se Češi musí učit různé cizí 

jazyky a pokusit se tak stát bilingvními v rozmezí umělého bilingvizmu, který 

ovšem nikdy nedosahuje úrovně přirozeného bilingvizmu. Rusové mají situaci 

o něco snazší, ale ani oni se často neobejdou bez dalšího jazyka, západního. 

Je těţké říct, zda můţe jedinec ovládat dva jazyky stejně dobře, obvykle 

je jeden jazyk subordinativní jazyku mateřskému. Existují teorie 

koordinativního bilingvizmu, které říkají, ţe jedinec ovládá oba jazyky stejně 

dobře, znamenalo by to, ţe uţivatel jazyka pouţívá zcela nezávisle dvou 

jazyků a cizím jazykem mluví jako mateřským, ale někteří jazykovědci 

a psychologové tvrdí, ţe dosáhnout naprosto stejné úrovně dvou jazyků není 

moţné, ţe vţdy bude jeden jazyka alespoň málo převládat nad druhým (Veselý 

i Poltzer).
27

  

  

                                                 

27
 VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku, SPN, 1985 
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3. Vliv mateřštiny na osvojování a užívání cizího 

jazyka 

 

Vliv mateřštiny, který se uplatňuje při osvojování druhého jazyka, 

můţe být pozitivní, záporný a nulový. Kladný vliv umoţňuje ţákovi, aby své 

praktické a teoretické znalosti z mateřského jazyka účelně uplatnil 

v osvojování druhého jazyka. Má pomoci ve smyslu moţnosti vyuţít 

podobnosti mateřského jazyka, student můţe vyuţít znalostí jazyka, který si uţ 

osvojil a který běţně pouţívá ke komunikaci. Proces učení se novému jazyku 

můţe být kromě jiného zaloţen i na existenci společných jevů, a to buď 

naprosto totoţných, nebo velice podobných. Je vţdy vhodné vyuţít znalostí, 

které jiţ studenti mají, protoţe ignorovat shody a pozitivní vliv jiţ osvojeného 

jazyka by nebylo pedagogické, došlo by ke zbytečnému ztíţení výuky cizího 

jazyka. Mluvíme-li o kladném přenosu, máme na mysli transfer (pozitivní 

transfer). V jazycích je význam transferu mimořádný, student díky němu můţe 

přenášet vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti mateřštiny do oblasti 

studovaného jazyka. Proto chápeme pozitivní transfer při výuce blízce 

příbuzného jazyka jako důleţitý pozitivní faktor, který usnadňuje rychlejší 

osvojení některých jevů blízce příbuzného jazyka. Pokud lze tedy vyuţít 

mateřský jazyk při výuce cizího, nikdy bychom tuto moţnost neměli přehlíţet. 

Veselý
28

 uvádí, ţe v moderním pojetí se nesouhlasí s názory, ţe pouze 

přímou metodou lze dosáhnout cíle. Stoupenci přímé metody v mateřštině 

spatřovali jednoznačnou překáţku. Bloomfield například tvrdí, ţe chce-li se 

člověk naučit nový jazyk, musí opustit všechny své představy o jazyce a začít 

zcela od začátku.
29

 

Pokud jde o tak blízce příbuzné, jazyky, jako je ruština s češtinou, je 

kladný vliv mateřštiny neobyčejně důleţitým pozitivním faktorem 

                                                 

28
 VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku, SPN, 1985 

29
 BLOOMFIELD, L. Outline Guide for the Practical Study of Foreign Languages, Baltimore, 

1942 
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Příkladem můţe být ruské slovo разработать (v češtině rozpracovat), 

neboť sloveso v obou jazycích vyţaduje své předměty v akuzativu, je uţitečné 

upozornit ţáky navýznamnou podobnost obou jazyků a ulehčit jim učení.  

Kladný přenos ještě můţeme rozlišit na záměrný a spontánní. Spontánní 

přenos se uskutečňuje bezděčně, přirozeně, při komunikaci a pomáhá tak 

vzájemnému dorozumění. Jestliţe se rusky mluvící student dosud nesetkal se 

slovem lev a poprvé na ně narazí ve větě Lev sežral svoji kořist, díky 

podobnosti slov v obou jazycích odvodí význam slov.  

Záměrný přenos vyuţívá učitel, kdy zcela vědomě upozorní studenty na 

podobnost jazyků, nebo autoři učebnice, kteří poukáţí na shodu mezi 

mateřským jazykem a češtinou. Tím je urychleno osvojování nového jevu. 

Přenášet lze ale nejen praktické znalosti, ale i znalosti teoretické, kdy učitel 

rusky mluvících studentů vyuţije vědomosti o slovesech a jeho časování, 

podstatných jménech a jejich skloňování atd. 

Základním problémem v analýze transferu je účinnost podobnosti. 

Nemůţeme říci, ţe čím větší je podobnost látky nebo úkolů, tím větší je 

pozitivní transfer. Působí také smysl podobnosti, subjektivnost její stupnice, 

okolnost, v čem podobnost spočívá, má-li logický smysl.
30

 Mezi jazyky jsou 

různé stupně podobnosti, můţe se jednat o pravopis, hlásky, společné kořeny 

slov, morfologii, syntax, přízvuk, intonaci, z toho vyplývá, ţe pozitivní přenos 

ani nemůţe probíhat podle přímé úměry, neboť se jedná pouze o podobnost, 

nikoli o shodný jazykový jev. 

Transfer je ovlivněn několika doplňkovými faktory, ke kterým patří 

rovněţ stupeň předchozího učení. Nedostatečné osvojení předchozího učení 

vede k negativnímu transferu, namísto aby analogií předchozího učení naopak 

došlo k správnému odvození nových jazykových jevů. Jedním z faktorů, který 

ovlivňuje transfer, je rozmanitost předchozí praxe, neboť čím více různorodých 

cvičení jedinec vypracoval, tím snáze k transferu dochází. Důleţité je také 

přihlédnout k obtíţnosti úkolu, časovému intervalu nebo inteligenci. 

Záporný vliv mateřštiny, o kterém bude ještě řeč níţe, působí zcela 

paralelně vedle kladného vlivu a dokáţe osvojování cizího jazyka znatelně 

zkomplikovat, neboť zajistí celou řadu typických chyb v praktickém uţití 
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 MAREK, F. Pozitivní a negativní transfer, Ruský jazyk 1971/72 
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jazyka. Zápornému vlivu se nevyhne ţádný student, a proto je třeba s tímto 

jevem, interferencí, pečlivě pracovat.  

Vypracovaný slovník má pomoci v osvojování slovesné vazby 

v českém jazyce, která se v ruštině nezřídka od češtiny liší. Při výuce českého 

jazyka v českém nebo ruském prostředí, se student v překladu z ruštiny do 

češtiny dopustí interferenční chyby, jeţ vznikla kvůli neznalosti nebo 

nedostatečné znalosti českého jazyka, srov. Brzy se zde stane něco zajímavé, 

namísto Brzy se zde stane něco zajímavého, srov. Скоро здесь будет что-то 

интересное. 

Interference se projevuje především při subordinativním bilingvizmu. 

Jde o jev natolik výrazný, ţe je velice těţké mu předejít, a studentovi pronikne 

do všech jazykových plánů a řečových dovedností. Student se neubrání 

zvukovým odchylkám v závislosti na mateřském jazyce, těţko se mu učí 

některé hlásky, jako například š, které je v češtině podle způsobu artikulace 

úţinové přední a podle místa artikulace dásňové zadní a Rus bude 

donekonečna slovo škola vyslovovat s tvrdým zadním ruským š (ш). 

Student ale nepřenáší pouze špatnou výslovnost hlásek, často chybuje 

 v intonaci, která nezřídka nese významotvorný prvek, zvláště u flexivních 

jazyků. V angličtině si student oznamovací větu s tázací nesplete, ale ve 

slovanských jazycích se to stát můţe. Dále můţe mateřština záporně 

ovlivňovat i vnitřní formy jazyka, významové struktury, slovesnou vazbu, ale 

i vazbu podstatných jmen. Srov. poptávka po čem X спрос на что, nebo 

slovesná vazba vážit si koho čeho X дорожить кем чем. Těmto chybám 

někdy říkáme interferémy. Interferémy mohou narušovat komunikaci, neboť 

mohou ztíţit adresátovi porozumění sdělovaného. Lze rozlišovat několik typů 

interferému. Lehčí narušení porozumění můţeme uvést na příkladu U mě je 

chuť na zmrzlinu místo Mám chuť na zmrzlinu. O něco sloţitější situace 

nastává, jestliţe mluvčí utvoří chybně větu Bydlím v prvním patře a přitom měl 

na mysli první poschodí. Nejzávaţnější chyby, u kterých jiţ nelze správně 

dekódovat, a vedou tedy k naprostému nedorozumění Mám rád dýni a přitom 

měl na mysli meloun. 
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A. Šourková a J. Zajíčková
31

 rozumí pod pojmem interference proces 

vyvolaný kontaktem dvou gramatických systémů (jazyka mateřského 

a osvojovaného) nebo kontaktem dvou gramatických podsystémů jazyka 

osvojovaného. Je-li uţívání jazyka jako prostředku dorozumívání umoţňováno 

existencí soustavy dočasných spojů, pak tato soustava vytvořená pro mateřský 

jazyk ztěţuje vytvoření nové soustavy spojů potřebných pro řeč v cizím jazyce. 

Automatické řečové návyky z mateřského jazyka brzdí zautomatizování 

řečových návyků v jazyce, který si chceme osvojit. Návyky dříve osvojené 

působí záporně na vypracování návyků nových. Interferenční vlivy nejsou 

vyloučeny ani tam, kde se gramatické jevy v obou jazycích shodují, protoţe 

student se v takových situacích snaţí nesprávně odlišit ruštinu od češtiny na 

základě zkušeností, ţe jazykový jev v osvojovaném jazyce bývá „trochu jiný“
32

 

 

Interference je problém psycholingvistický, můţeme setkat 

i v simultánním překladu. Dojde k ní při chodu několika činností najednou, 

v časové tísni a dalších důvodů. Překladatel má ve svém vědomí zafixován 

systém jazyka a pak nechtěně převede do jazyka druhého. Proces interference 

můţe postihnout všechny roviny jazyka, od fonetického plánu přes lexikální, 

morfologický po syntaktický. V psaném projevu by tyto chyby nikdy 

pravděpodobně nevznikly. 

Politzer
33

 tvrdí, ţe interference je přenos předchozího učení a znalostí, 

ale s negativním znaménkem, samovolný přenos ze známého jazyka, obyčejně 

z toho, v němţ myslíme, ovšem v případech, kdy se to nehodí. Politzer rovněţ 

říká, ţe zrušení nebo sníţení interference lze dosáhnout také minimalizací 

interferenčních podmínek. Začal pozorovat děti, které se staly bilingvními, 

a konstatoval, ţe se u nich interference téměř nevyskytuje, protoţe si 

osvojovaly kaţdý jazyk v různých podmínkách. Údajně vzniká problém 

interference tím, ţe se snaţíme studenty cizímu jazyku naučit ve stejném 

                                                 

31
 ŠOURKOVÁ, ZAJÍČKOVÁ, Typy interference při vyučování ruské mluvnici, 

Ruský jazyk, 1966/67 

ŠOURKOVÁ, ZAJÍČKOVÁ, Typy interference při vyučování ruské mluvnici, Ruský 

jazyk, 1966/67, str. 348 – 349. 1966/67, str. 348 – 349. 

33
 POLITZER, R.. L. Foreign Language Learning, N. York, 1965 



29 

 

podnětovém poli
34

, jako se učili jazyk mateřslý, takţe si studenti osvojují nový 

soubor reakcí, ale na stejné stimuly, jako v jazyce mateřském. Jestliţe 

studentům předloţíme dvojice jevů a tyto dvojice budou vůči sobě v kontrastu 

a my jim budeme vysvětlovat rozdíly, studenti si jevy budou plést i nadále. 

Mnohem snazší bude situace, pokud vůbec problém nepředstavíme jako 

problém. Je třeba vytvořit studentům podobné prostředí, jako mají bilingvní 

děti, tedy pro druhý jazyka je třeba vytvořit soubor, nových, zvláštních 

podmínek, výuku vést ve zcela odlišných situacích, ignorovat problémové 

dvojice a pěstovat cizí jazyk odděleně od jazyka mateřského. Sníţení nebo 

dokonce zlikvidování interference chce Politzer docílit tak, ţe minimalizuje 

interferenční podmínky. Podle ověřených experimentů si ţáci, kteří se učili cizí 

jazyk ve zcela nových podmínkách, vůbec neuvědomovali problémy 

interference a byli pak překvapeni, ţe takové problémy existují. 

Výslovnost interferuje podle Politzera proto, ţe byla v počátcích studia 

špatně nebo málo osvojena, ale přitom ji ţáci či studenti museli pouţívat. 

Kaţdý si v  případě nevědomosti nebo neznalosti potřebuje pomoci a pouţije 

něco, co dobře zná. P. Hagboldt říká: „Mateřský jazyk vám vnucuje své hlásky, 

své konstrukce a jiné zvláštnosti vţdy, kdyţ se pokoušíte překládat do cizího 

jazyka.“
35

 Fonémy rodného jazyka jsou pro to ideální a ţák jimi nahradí 

fonémy cizího jazyka, v tomto případě je interference následkem neznalosti. 

Podobným způsobem vykládá i další interferenční jevy jako rozpor mezi 

potřebou a uměním, mezi potřebou vyjadřovat myšlenky a znalosti jazyka. 

Další rozpor vzniká u dítěte, které se učí první jazyk, a u dospělého. Dítě má 

potřebu pouţít jazyk jen tehdy, pokud zná věc, pojem. Dospělý má ale myšlení 

i vědomosti mnohem bohatší neţ znalost cizího jazyka, proto můţe mít potřebu 

říci víc, neţ je zatím schopen, a vypůjčuje si k tomu znalosti z rodného jazyka.  

Oproti těmto tvrzením ale můţeme namítat ţedobrý mluvčí, který má 

znalosti dobře zafixovány, můţe být znovu ovlivněn prostředím. U učitelů 

např. dochází často ke zhoršování výslovnosti pod vlivem komunikace s ţáky. 

Dále lze namítnout, ţe úplného bilingvizmu nedosáhne nikdo kromě dětí, které 

vyrůstají v bilingvních rodinách, a i to jsou navíc velmi vzácné případy, jinak 
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platí, ţe kaţdý má pouze jeden mateřský jazyk, i kdyby další cizí jazyk ovládal 

sebelíp.
36

 

Projevy interference v jazykových chybách ţáků svědčí často o tom, ţe 

ţák neměl dostatečnou moţnost vytvořit si správnou představu o místě a funkci 

jazykového prostředku v daném jazykovém systému, o jeho paradigmatických 

a syntagmatických vztazích a o jeho diferenciacích v porovnání s mateřským 

jazykem.
37

 

Interference nevzniká pouze z neznalosti cizího jazyka, ale paradoxně 

také velmi dobrou znalostí cizího jazyka, kdy se uţivatel nesoustředí na jazyk, 

ale na obsah a pak se dopustí chyby.  

 

3.1.1.Typy kladného transferu 

 

 O záměrném a spontánním přenosu se hovořilo uţ výše, a nyní je třeba 

charakterizovat ještě doplnit o přenos přímý a transformovaný. Chceme-li 

hovořit o přímém přenosu, máme na mysli takový přenos, kdy se jedná 

o prostý přenos jevů zcela shodných nebo takových, jejichţ rozdíly jsou 

zanedbatelné. Například přenos českých hlásek d, t, n, u a dalších, nebo psaní 

shodných písmen a, o, e, K, sémantiky slov devět, čaj, číst, slovesné vazby 

mluvit o čem говорить о чѐм atd. Dále také můţeme vyuţít znalostí 

teoretických, to znamená, ţe student pozná sloveso, ví, jaké má gramatické 

kategorie, Já jím - Я ем. 

 Leonťjev
38

 hovoří o několika druzích návyků, a to návycích 

z mateřštiny, které mohou být pouţity přímo v oblasti osvojovaného jazyka; 

o návycích z mateřštiny, které je třeba při osvojování nového jazyka upravit, 

zkorigovat, uvést na správnou míru, a konečně o návycích, které je třeba úplně 

nově formovat.  
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Na rozdíl od přímého transferu transformovaný přenos spočívá v tom, 

ţe se sice zvyklosti z mateřského jazyka přenášejí, ale je třeba je 

modifikovat,
39

 týká se to zejména výslovnosti, např. výslovnost ruských slabik 

де, те не, дя, тя, ня mohou studenti vyslovovat pouze podobně jako české 

slabiky dě, tě… neboť ruská výslovnost je měkčí. 

 

3.1.2.Vnitrojazykové typy, intralingvní vlivy 

 

Stejně jako existuje vzájemný vliv dvou jazyků, existuje i ovlivňování 

uvnitř jazyka. 

Kladný vliv je zaloţen na fungování analogie, podle slova minout můţe 

student časovat sloveso vát, nebo podle slova krýt můţe odvodit časování slova 

bít, podobně je tomu v jeho rodném jazyce, podle slovesa делать můţe 

časovat sloveso рисовать, pokud si uvědomí, ţe pouze přejde z tvrdé 

koncovky na měkkou, můţe stejných analogií vyuţít u dalších slov, jako 

genitiv slova завод X завода bude ve formě автомобиль X автомобиля.  

 Záporný intralingvní vliv můţe být různý, některé vlivy si v ţákově 

vědomí konkurují, ţák je nedovede správně diferencovat a neoprávněně je 

zaměňuje. Dochází-li k tomuto jevu, hovoříme o vnitrojazykové interferenci, 

neboli dochází k vnitrojazykovému zápornému přenosu, kdy student nebo 

uţivatel pouţije slovo, tvar nebo konstrukci a je přitom ovlivněn jiným slovem, 

tvarem nebo konstrukcí existujícími v osvojovaném jazyce, např. lámat si 

hlavu nad něčím pouţije rekci slovesa a vytvoří diskutovat nad něčím, v oblasti 

morfologie nerozliší paradigmatiku sloves omlouvat se „omlouvaju se― 

a kupovat „kupovaju―. Čím méně znatelný je kontrast mezi dvěma jazykovými 

jevy, tím snadnější je udělat chybu, tím spíše tedy dochází k interferenci, 

i kdyţ v plné míře se s tímto tvrzením souhlasit nedá.  

 výrazný kontrast: sad X sud 

střední kontrast: vařící X vroucí 

slabý kontrast: teď X právě 
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 Vnitrojazyková interference působí často současně s interferencí 

mezijazykovou, a vzniká tak interference kombinovaná. 

 

3.1.3.Typologie interference 

 

Interference můţe být mezijazyková a vnitrojazyková. Máme-li na 

mysli záporný vliv mateřského jazyka na osvojování a uţívání cizího jazyka, 

mluvíme o interferenci mezijazykové anebo interferenci vnitrojazyková, 

jestliţe student chybuje ovlivněn jinými jevy daného jazyka. Tyto dvě 

interference se mohou vzájemně kombinovat, pak hovoříme o interferenci 

kombinované.
40

 

 

3.1.4.Interference podle jazykových plánů 

3.1.4.1. Zvuková stránka jazyka 

Při naslouchání češtině v mluvené formě student zpočátku slyší české 

hlásky prizmatem fonologického systému mateřštiny. Jestliţe slyší slovo 

mnoho, řekl by, ţe na konci byl vysloven redukovaný zvuk [ъ], přestoţe bylo 

na konci slova vysloveno [o], čím více si ale student osvojuje cizí jazyk, tím 

této zvukové interference ubývá.
41

  

 Při mluvení se těţko mluvčí soustřeďuje na fonickou realizaci jazyka, 

a proto se uplatňuje interference zvukového plánu mateřštiny a výslovnostní 

návyky se projeví v českém textu. Negativní vliv je i u samostatného 

mluveného projevu, a to jak při jazykových formulacích, tak při zvukové 

realizaci promluv. Mluvčí sám vytváří promluvy (kóduje), k tomu je nutná 

aktivní a hlavně bezpečná znalost jazykových prostředků. Jestliţe při čtení 

a částečně i poslechu je moţné se do jisté míry opírat o ruštinu, přestoţe zde 
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existuje riziko interference, tak při ústním vyjadřování je nutné se od 

mateřštiny vědomě odtrhnout. Nicméně negativní vliv mateřštiny působí bez 

vědomí mluvčího. Mnoho chyb vzniká právě tím, ţe ruský mluvčí při tvorbě 

promluv v češtině podléhá vlivu mateřštiny a doslovně vnitřně překládá spojení 

a konstrukce z ruštiny do češtiny, např. my jsme chodili se koupat, místo my 

jsme se šli koupat. Aby mohl mluvčí ústně komunikovat, předpokládá se 

automatizované pouţívání jazykových prostředků. Logicky; čím méně 

automatizmů funguje, tím je větší riziko interference, a tudíţ moţnost chybovat 

v jazykovém projevu. Při nepřipraveném ústním projevu navíc vzájemné 

dorozumění ztěţuje také interference na úrovni zvukové. 

 

3.1.4.2. Grafická stránka 

 

V případě psaného textu je schopen student přečíst slovo noc jako нос. 

Tento problém ještě umocňuje pouţívání kurzívy v příliš raném období učení, 

ale i později můţe dělat kurzíva problém.  

Negativní transfer v psaném projevu spočívá především v záměně 

písmen azbuky. Při jazykové formulaci je však situace o to příznivější, ţe píšící 

student můţe v případě potřeby pouţít slovník nebo vyhledat poučení v nějaké 

gramatické příručce. Obvykle také můţe svůj písemný projev vytvářet volným, 

jemu vlastním tempem. Z toho plyne, ţe negativní transfer můţe být v tomto 

případě lépe překonáván. Při psaní studenti často zaměňují písmenka, např. 

ruské y napíší jako české u, nebo místo ruského slova ruský napíší ryský. 

Při pravopisné interferenci přenáší studenti pravopisné normy ruského 

jazyka do českého, např. Ne mohu místo Nemohu. Těchto chyb se kupodivu 

dopouští i uţivatelé jazyka na pokročilejší úrovni, častým problémem jsou 

zdvojené hlásky uprostřed slov nebo v prefixech.  

 

3.1.4.3. Lexikální rovina 

Lexikální interference se projevuje různě. Patří sem chyby z oblasti 

česko-ruské homonymie, například Chceme spokojeně pracovat a žít X мы 



34 

 

хотим спокойно жить и работать Studenti také rádi pouţívají u ruských 

slov české afixy a tím je jakoby „počeští“. Nebo lexikálně přeloţené slovní 

spojení smutné ráno místo mlhavé ráno. 

 

3.1.4.4. Syntaktická rovina 

 

Syntaktická interference se projevuje přenesením ruské strukturní 

zvláštnosti do české
42

, problém můţe nastat třeba u vykání Vy jste sami doma? 

místo Vy jste sama doma?. Patří sem ale právě i chyby v rekci, která je 

hlavním tématem vzniklého slovníku. 

 

Chyby, které vzniknou přenesením z češtiny, je moţné rozdělit do dvou 

větších skupin:
43

  

I. Přenesení 

a) identita – např. V létě se koupu v proudu místo v rybníce 

II. Substituce 

a) morfologická adaptace – To je cvetný film. 

b) hláskoslovná adaptace – Ten pes mě kusnul. 

 c) pravopisná adaptace – Okolo 10 sentimetrov. 

d) hláskoslovná a výslovnostní adaptace – Jesť se má pravidelně. 

e) hláskoslovná a morfologická adaptace – Už mám všechny 

predvaritelnye zkoušky. 

f) výslovnostní a morfologická adaptace – Viděli jsme mnoho 

Němcev. 

g) pravopisná a morfologická adaptace – *Ne odepíší u mě. 

 

3.1.5.Nulový vliv mateřštiny 
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Tak jako existuje pozitivní a negativní vliv mateřského jazyka na učení 

se jazyku novému, cizímu, existuje i nulový vliv. Jde o situace, kdy mateřský 

jazyk nijak neovlivňuje nové poznatky cizího jazyka a nebrání tak osvojení 

nových jevů
44

, například polekat X испугать ale není pravdou, ţe by slova, 

která nejsou podobná mateřštině, nikdy nečinila studentům problémy, 

například slovo získat si - приобрести, které se svému ruskému ekvivalentu 

nijak nepodobá, činí studentům nemalé potíţe.  

Někdy student asimiluje jev mateřského jazyka do jazyka cizího, 

a vznikají tak chybně utvořená spojení jako Zajímám se sportem místo 

Zajímám se o sport, v ruštině Я интересуюсь спортом, dochází ovšem 

i k opačné situaci, kdy student snahou o správnost odliší jevy, jeţ jsou v obou 

jazycích shodné, Jsem mám narozeniny místo Mám narozeniny, tomuto jevu 

říkáme disimilace.  

 

3.1.6.Předcházení vlivu interference 

 

Jestliţe mají cvičení překonávat obtíţe a předcházet chybám, musí být 

nejprve zaloţeny na zjištění těchto obtíţí a brát na zřetel jejich závaţnost 

z hlediska jednotlivých druhů komunikativní činnosti. Studenti mívají problém 

s osvojováním cizího jazyka především z důvodu systémových rozdílů mezi 

mateřským a osvojovaným jazykem. I k tomuto usnadnění osvojování nových 

poznatků má pomoci slovník, který je součástí této práce.  

V současné teorii a praxi cizojazyčné výuky se povaţuje etapa jazykového 

výcviku za nejdůleţitější část procesu osvojování. To ovšem není nic nového, 

tuto zásadu prosazoval jiţ Komenský
45

 a v minulém století ji znovu zdůraznil 

teoretik Flagstad
46

, který říká, ţe osvojení jazyka je záleţitostí cviku, a ne jen 

znalostí, tvrdil proto, ţe aktivní uţívání jazykového materiálu je nejdůleţitější 

prostředek k zapamatování si jevů v novém jazyku, tedy celkové 
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komunikativní pojetí výuky je tedy nutnou součástí úspěchu. Cílem 

komunikačně orientované výuky je, aby se ţák či student naučil celkově jazyk 

uchopit a moci uţívat k jazykové komunikaci. Tomu samozřejmě předchází 

procvičování a osvojení si jazykových prostředků, jako je zvuková stránka 

jazyka, slovní zásoba, gramatika atd. Je třeba ovšem mít na vědomí, ţe 

absolutizace komunikativního a situativního přístupu s sebou nese jisté 

nebezpečí, ţe jazykové prostředky budou sice osvojovány v funkčních 

souvislostech, ale nikoli v systémových, čímţ bude docházet ke ztrátě 

poţadavku vyučovat cizí jazyk uvědoměle. Aspekt komunikativní a systémový 

by se měly uplatňovat paralelně.  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat obtíţným jevům. V racionálním 

přístupu k jazyku je metodika vyučování zaměřena na překonávání typických 

obtíţí, s nimiţ se ţáci mohou setkat a setkávají při výuce samé. Je třeba 

neustále rozlišovat mezi snadnými a obtíţnými jevy, větší pozornost by se 

měla věnovat jevům nesnadným k osvojení vzhledem k mezijazykové, 

vnitrojazykové a kombinované interferenci. V souladu s touto zásadou bude 

ruský student, který se učí česky, věnovat zvýšenou pozornost jevům, jako je 

uţívání předloţky ve spojení z matematiky, vědec v oblasti chemie, kdy Rus 

uţije předloţku по, nebo předloţce proti a třetímu pádu, který po ní následuje, 

na rozdíl od ruštiny, kde po předloţce против následuje druhý pád. 

 

3.1.7.Vliv cizího jazyka na chápání jazyka 

mateřského 

 

Nové poznatky, které student získá při osvojování cizího jazyka, mají 

zpětný vliv na porozumění jevům v mateřském jazyce. Tento vliv se posiluje, 

pokud se jedná o učení blízce příbuznému jazyku, jako je pro Rusa čeština, ale 

není tak silný jako ovlivňování cizího jazyka mateřštinou, která je vţdy u 

člověka zafixována silněji. Kladný vliv je chápán tak, ţe ţák díky poznatkům 

o novém jazyku lépe chápe jevy jazyka mateřského a jeho pohled na jazyk je 
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názornější
47

. Záporný vliv se objevuje hlavně u mladších ţáků, kteří ještě 

nemají dostatečně osvojeny zásady uţívání pravopisu a lehce pouţijí poznatku 

z ruštiny, například музыка ale česky muzika,  немцы, ale česky Němci. 

 

3.1.8.Analýza chyb 

Celkovým účelem analýzy chyb, které ţáci či studenti během 

osvojování nového jazyka udělají, je doplnit a korigovat předpověď obtíţí. 

Tuto předpověď vyučující učiní na základě konfrontačního a lingvistického 

rozboru češtiny a ruštiny. Je třeba stanovit konkrétní chyby na určité úrovni 

osvojování češtiny. Jestliţe konfrontační lingvistický rozbor sám o sobě můţe 

stanovit jen chyby potenciální, analýza chybnosti ţákovských projevů stanoví 

chyby faktické, které se mohou lišit od chyb potenciálních, tedy předvídaných 

na základě konfrontace mateřského jazyka s novým. Třeba k disimilační chybě 

dojde paradoxně tam, kde se jazyky shodují он умеет плавать, ţák přeloţí on 

zná plavat.  

Další úkol, který musí analýza učinit, je stanovení stupně obtíţnosti 

jednotlivých jevů. Existuje jednoduché pravidlo, čím větší výskyt má ta která 

chyba u ţáků na různých školách a čím houţevnatěji se udrţuje na vyšších 

stupních výuky, a dokonce i u nadprůměrných ţáků, tím obtíţnější je osvojení 

a uţívání daného jevu českého jazyka pro ruské ţáky. Analýza chyb můţe ale 

rovněţ rozklíčovat příčiny vzniku těchto chyb, a to zjištěním, jaké poměrné 

zastoupení chyb je způsobeno vlivem mezijazykové interference ve srovnání 

s mnoţstvím chyb, které vznikly působení interference vnitrojazykové 

a kombinované. 

Analyzovat chyby ovšem můţeme pouze na dostatečném materiálu od 

velkého mnoţství ţáků. Ţáci by měli být z různých škol a od různých učitelů. 

Nutné také je, aby byly specifikovánx chyby podle stupně výuky. Takto 

zkoumané chyby by měly jít spektrem všech jazykových plánů. 
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3.1.9.Konfrontační analýza mezijazyková 

(intralingvní) 

 

Jestliţe pracujeme s mezijazykovou analýzou, porovnáváme jevy 

češtiny a mateřštiny a snaţíme se stanovit shody a rozdíly. Pokud tuto analýzu 

uděláme správně, můţeme jednak zjistit moţnosti kladného přenosu, jednak 

také předvídat působení interference z češtiny. 

Konfrontační analýzu pro didaktické účely je třeba provádět z hlediska 

různých pohledů, aby bylo umoţněno všestranné objektivní hodnocení jevů 

češtiny vzhledem k jejich snadnosti nebo obtíţnosti pro ruské studenty. 

Hovoříme o aspektu formálním, sémantickém, funkčním, valenčním 

a stylistickém. 

Formální hledisko má zvláštní význam při konfrontační analýze blízce 

příbuzného jazyka. Mnoho slov, tvarů nebo konstrukcí se v ruštině а češtině 

formálně shodujе nebo velmi podobá, např. voda X вода, nést X нести, já 

píšu X я пишу. Vedle toho je však řada jevů zcela odlišných večeře X ужин, 

peníze X деньги, potřebuju nůž X- мне нужен нож. Jevy formálně blízké se 

osvojují relativně snadno s výjimkou těch případů, kdy působí vliv negativních 

faktorů. To platí např. o česko-ruské homonymii. 

Sémantické hledisko má velký význam především v oblasti slovní 

zásoby. Vedle případů, kdy se české ekvivalenty s ruskými nekryjí, např. nelze 

zcela významově ztotoţnit ruské slovo писать а české slovo psát, v ruštině 

totiţ existuje spojení писать картину, zatímco v češtině je malovat obraz, 

jsou i případy plné sémantické a často i formální shody včera X вчера, slovo X 

слово). 

Při konfrontační analýze zjišťujeme také celkové shody a rozdíly 

funkční. Například můţeme konstatovat jisté rozdíly ve funkčním vyuţití vidu 

v obou jazycích, např. Наташа пошла в город. X Nataša šla do města 

(nedokonavý vid). 

Pro stanovení syntagmatických zvláštností, tedy kolokability slov, je 

třeba uplatnit při porovnávacím rozboru hledisko valenční. Slova школьный X 

školní se při sémantické shodě odlišují některými zvláštnostmi kolokability. 

Některá spojení jsou stejná v obou jazycích, např. школьное здание X školní 
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budova, школьные принадлежности X školní potřeby; jiná spojení jsou 

typická jen pro jeden z jazyků, např. школьная система X školský systém, 

школьный работник X školský pracovník, školní rok X учебный год. 

Zvláštnosti valence se projevují v typické slovesné, substantivní a adjektivní 

rekci, v nichţ studenti velmi často právě pod vlivem negativního přenosu 

z mateřštiny chybují, např. забота о детях X starost o děti, похож на отца 

X podoben otci, радоваться чему X mít radost z čeho atd. 

Jevy češtiny a ruštiny porovnáváme také z hlediska stylistického. 

Většina jazykových prostředků se shoduje po stránce stylistické hodnoty, třeba 

slova stylisticky neutrální – např. dům X дом, čekat X ждать, skříň X шкаф. 

Vedle toho však existují rozdíly, které nelze přehlíţet. Např. ruské sloveso 

любить je stylisticky neutrální, zatímco český ekvivalent milovat vyjadřuje 

význam mnohem intenzivnější. 

Při porovnávacím rozboru zjišťujeme také případy, kdy v ruštině 

existují jevy nemající přímou obdobu v češtině a opačně. Například v oblasti 

fonologie má ruština řadu měkkých párových souhlásek proti češtině navíc; 

v ruském lexiku jsou zase pojmenování, jeţ nemají přímý ekvivalent v češtině, 

např. сутки X 24 hodin. 

Konkrétní jazykové prostředky češtiny a ruštiny je třeba posuzovat 

komplexně podle různých výše uvedených hledisek, neboť se různé prvky 

podle snadnosti a obtíţnosti kombinují. 

Pro tuto diplomovou práci jsou nejdůleţitější ty jazykové jednotky, 

které mají odlišnou valenci v obou jazycích. Ruský student často podléhá 

sklonu přenášet způsob tvoření slovních spojení z mateřštiny do češtiny, coţ 

souvisí s tendencí doslovného překládání. Tak vznikají chybná spojení jako он 

радовался Rus přeloţí on se radoval, tím dostává věta kniţní příznak, chtěl 

říci, ţe má radost, vyšší škola X высшая школа místo vysoká škola atd. 

Problémy způsobuje také valence syntaktická, jak uţ bylo vysvětleno – 

jedná se především o rekci slovesnou a jmennou. Studenti se často nemohou 

odprosit od vlivů mateřštiny, a proto uţívají nesprávné rekce u sémanticky 

shodných nebo velmi blízkých slov, např. záleží to na tobě X это зависит от 

тебя, zemřel hladem X умер от голода, dojem z filmu X впечатление от 

фильма. 
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3.1.10. Stanovení obtíží při osvojování češtiny 

 

Cílem vyučujícího a kaţdého ţáka či studenta je ten, aby byl vyučovací 

proces úspěšný, a proto je třeba překonávat obtíţe, které nás při osvojování 

cizího jazyka potkávají a s nimiţ je osvojování cizího jazyka (obzvláště jazyka 

příbuzného mateřštině) spojeno. Pokud jde o češtinu, můţeme určit 3 oblasti 

jevů, jeţ jsou pro Rusy zvláště obtíţné: 

a) osvojení dokonalé výslovnosti a intonace, 

b) bezpečné zvládnutí nepohyblivého přízvuku, 

c) osvojování idiomatičnosti ve vlastních projevech, tj. překonávání tzv. 

skryté interference. 

Je třeba podotknout, ţe v těchto jevech chybují i ti studenti, kteří 

češtinu dobře zvládli po stránce lexikální a gramatické. Pro vyučování češtině 

je nutné stanovit, které jevy češtiny jsou pro Rusa snadné a které naopak 

obtíţné, a také se snaţit odhalit příčiny těchto potíţí. 

Těţkosti, s nimiţ se ţák či student střetává při učení se cizímu jazyku, 

lze předpokládat. Existují dvě cesty, jimiţ lze obtíţe určit (předvídat): rozbor 

studentských chyb a porovnávací lingvistická analýza (konfrontační analýza)
48

. 

 

3.1.11. Kontrastivní analýza 

 

Kontrastivní analýza je v lingvistice široce vyuţívána k různým cílům. 

Jednu z důleţitých rolí má při odhalování zvláštností vzájemného působení 

jazyků při osvojování druhého nebo cizího jazyka. Výběr cílů kontrastivní 

analýzy jako výzkumného přístupu byl zpočátku podmíněn představami, ţe 

musí záviset na psychologii behaviorismu, ţe osvojení druhého nebo cizího 

jazyka spočívá ve formování návyků skrze praxi a následném utvrzení, přitom 

se návyky chápaly jako mechanická posílení vazeb mezi některými stimuly 
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a s nimi spojenými reakcemi. Jelikoţ v době osvojování druhého jazyka jsou 

návyky uţívání prvního jazyka pevně ustáleny, vykazují jasný vliv na utváření 

nových návyků druhého jazyka. Dochází tedy k přenosu uţ existujících 

návyků, které mohou být buď pozitivní (v případě shody jazykových jevů), 

nebo negativní (v případě divergence mezi jazykovými systémy jazyka 

rodného a druhého/cizího). Záporný přenos dostal název interference návyků 

nebo kratčeji interference, viz výše. Odtud se došlo k závěrům, ţe existence 

rozdílů mezi jazyky podmiňuje významné rozdíly mezi osvojováním jazyka 

prvního/rodného a druhé/cizího a ţe předtím, neţ si začneme osvojovat druhý 

jazyk, je nutné zpracovat konfrontační analýzu systémů prvního a druhého 

jazyka tak, abychom objevili jevy shodné a jevy divergentní, a také, abychom 

detekovali ty kritické momenty, které musí být zohledněny při studiu, abychom 

předešli interferenci. Vyuţití kontrastivní analýzy pro tyto cíle znamená 

konfrontaci dvou jazykových systémů a seznam odlišností jazykových jevů, 

který tímto postupem získáme, slouţí jako základ pro odhalování obtíţností 

a s jejich pomocí pro odhalování podmíněných chyb studentů.  

Nutnost a uţitek tohoto přístupu odůvodnil uţ Freis
49

 a dále ho rozvinul 

jeho ţák Lado
50

 , který věnoval zvláštní pozornost nejen konfrontaci 

a porovnání jazyků, ale i kultur. Na základě teoretických tezí, které vědci 

uvedli, bylo v Institutu anglického jazyka na Michiganské univerzitě 

provedeno pečlivé porovnání anglického a španělského jazyka, coţ poslouţilo 

jako východisko pro přípravu systému učebních pomůcek pro osvojování 

anglického jazyka jako cizího jazyka pro španělské posluchače. Kontrastivní 

analýzy bylo hojně vyuţito i jinými autory, třebaţe to vţdy nepřispělo 

k doplnění systému učebních pomůcek. Jako příklad vyuţití a dalšího uţití 

kontrastivní analýzy je moţné uvést příklad z bývalého Sovětského svazu, kdy 

Barsuk ve své práci zanalyzoval anglický, ruský a ázerbájdţánský jazyk
51

.  
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Kvůli intenzivnímu vyuţívání kontrastivní analýzy v různých zemích 

světa se začaly hromadit podklady pro kritiku tohoto přístupu, která byla 

spojena s domněnkami v teoretickou oprávněnost tohoto přístupu, který 

rozvíjel představu o specifičností osvojení si druhého/cizího jazyka a kritiku 

dalšího odhadu moţností kontrastivní analýzy. Ostrá kritika Chomského
52

 

behavioristické koncepce osvojování jazyků dala silný podnět k přechodu od 

mechanické prezentace k mentální, to znamená přechod od chápaní osvojování 

jazyka formováním návyků přes opakování a zapamatování k úvaze 

myšlenkových moţností ţáků. 

Odhalení váţných obtíţí ve srovnávací analýze některých gramatických 

struktur různých jazyků se spojovalo s nahromaděním faktů neopodstatněnosti 

odhadů, které byly zaloţeny na základě výsledků aplikace kontrastivní analýzy. 

Bylo zřejmé, ţe prognózy se ne vţdy obhájí, ale ţe zde mají své místo i chyby, 

které ovšem nebyly zahrnuty v prognózách kontrastivní analýzy. Další 

sledování/postřehy prokázaly, ţe interference se také častěji projevuje 

v případě shodných jevů rodného a cizího jazyka neţ při naprosté rozdílnosti 

těchto jevů a také ţe ne všechny chyby mohou být odůvodněny interferencí 

návyků, jelikoţ rodný jazyk se neustále vměšuje do osvojování jazyka cizího. 

K tomu dochází z různých příčin, ke kterým patří třeba i to, ţe namísto 

interference se mohou studenti odchýlit od pravidel cizího jazyka analogií, 

která ale není v rodném jazyce (vypůjčí si nějaký důvod, ale nenachází ho 

v rodném jazyce). Některá omezení při pouţití jazykových jevů, jeţ se 

diferencují v jazycích, které porovnáváme, se projevují v různých podmínkách, 

tj. situacích zapálit svíčku – zapálit oheň, ale zhasnout svíčku X uhasit oheň, 

přitom rozsvítit světlo – zhasnout světlo, ale nikoli rozsvítit svíčku a přesto ji 

zhasnout. Studenti se také mohou obracet na rodný jazyk kvůli zdrojům, které 

si záměrně vypůjčují v situaci komunikačních obtíţí kvůli nedostatečné slovní 

zásobě cizího jazyka, aby mohl být tento fenomén označen, začali někteří 

autoři pouţívat termín replacing interference
53

.  
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Kvůli výše uvedené kritice kontrastivní analýzy, která podrývala 

důvěryhodnost v prognostické moţnosti takového přístupu, bylo nutné 

přehodnotit řadu klíčových poznatků kontrastivní analýzy a také přehodnotit 

její roli při zkoumání zvláštností osvojování cizího jazyka. Tak se proces 

osvojování jazyka začal interpretovat/vykládat stanoviskem vědomé aktivity 

studenta, z čehoţ plyne, ţe předpovězené obtíţe se mohou realizovat nejen 

chybami v důsledku interference, ale také odchýlením se od upotřebení toho či 

jiného jazykového jevu. Přitom strukturní vzdálenost mezi jevy dvou jazyků je 

nutno definovat s ohledem na to, jak je přijímaná nositeli jednoho jazyka ve 

vztahu ke druhému jazyku, nakolik se výsledky kontrastivní analýzy mohou 

shodovat s tím, jak jsou jednotlivcem přijímány shodné jevy a rozdílné jevy 

mezi jazyky. 

To, co bylo právě řečeno, objasňuje pochopení nutnosti přehodnotit 

klíčové představy jazykového přenosu kontrastivní analýzy, roli rodného 

jazyka při osvojování si cizího, interferenci a chyby jako důsledky vlivu. 

Odhalením podstaty jazykového přenosu se ukázalo jako velmi důleţité pro 

další přesnější definování podmínek, ve kterých má své místo interference 

a druhů poznatků, které přitom jedince vyuţívá. Pochopení osvojování druhého 

jazyka jako aktivního tvůrčího procesu vedlo k uznání jeho shod 

s osvojováním rodného jazyka a ukázalo se, ţe v takovém případě nemůţe být 

rodný jazyk příčinou všech (nebo většiny) obtíţí jedince a spíše ţe rodný jazyk 

zajišťuje člověku nějakými základy pozitivní přenos, především v plánu 

strategie osvojování a pouţívání jazyka. Z pozice výše řečených tezí údaje 

o odchylce od uţívání některých jevů cizího jazyka a uplatnění zdrojů 

z rodného jazyka při komunikačních obtíţích se ukazují ne jako produkty 

interference, ale jako uplatnění odpovídajících strategií. Přitom samotný pojem 

strategie, který protiřečí behavioristickým představám o osvojování návyků, je 

v souladu s kognitivní teorií učení, podle níţ pouţívání znalostí z rodného 

jazyka jako strategie osvojení cizího jazyka můţe být jedním z projevů 

základního psychického procesu podpory uţ známých vědomostí při učení se 

novému.  

Je třeba zdůraznit, ţe v důsledku jiţ řečeného se chyba, o které se 

mluvilo výše jako o důkazu nedostatečné školenosti nebo neschopnosti 
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překonat interferenční vlivy rodného jazyka, začala interpretovat jako jakýsi 

fenomén podmíněný řadou faktorů, jedním z nich je právě interference, která 

vstupuje do sloţitého vztahu s dalšími faktory.
54

  

Po tom, co skončila doba zbytečného přecenění kontrastivní analýzy 

jako slibného přístupu k výzkumu procesu osvojení cizího jazyka a základu pro 

zvýšení efektivnosti výuky cizího jazyka, a následně i doba odklonu od 

kontrastivní analýzy jako neospravedlnitelné, došlo k uznání uţitečnosti 

kontrastivní analýzy jako komponentu komplexního výzkumu v kombinaci 

především s analýzou chyb. 
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4. Koncepce slovníku 

4.1. Makrostruktura slovníku 

Předloţený zpracovaný slovník obsahuje 1400 ruských slovesných 

lemmat, k nimţ jsou přiřazeny české ekvivalenty. Slovní zásoba slovníku je 

převáţně soudobá, ruská a česká, z hlediska stylistiky zahrnuje i některé výrazy 

niţší neţ plně spisovné. Významy básnické, nářeční či archaické do slovníku 

zařazeny nebyly, zároveň jsem se snaţila nezatíţit slovník informacemi zcela 

samozřejmými, a tedy neubírat slovníku na přehlednosti. Ve slovníku uţivatel 

najde i několik sloves terminologické povahy, slovník zpracovává ovšem jen ty 

sloţky, které se objevují v běţných textech, zejména v publicistice. 

Slovník je psán jedním typem písma a nevyskytují se v něm ţádné další 

fonty, které by vyjadřovaly jakoukoli lexikografickou informaci 

 Organizačním jazykem je ruština, lemmata jsou ve slovníku řazena 

abecedně.  

Slovesa jsou vybrána podle slovesné vazby. Vycházím z jejich dělení 

do tří skupin, právě podle pádu, který vyţadují.  

První skupinou jsou slovesa, která se svojí slovesnou vazbou neliší od 

českého jazyka a student češtiny se jimi proto nemusí nijak zvlášť zaobírat a do 

slovníku zařazena nebyla, např. блѐкнуть – blednout, vybledat; sloveso má 

stejnou vazbu jako sloveso v češtině. 

 Druhou skupinu tvoří slovesa, která se vyţadovanou pádovou vazbou 

liší od českého jazyka a student češtiny se tak sloveso musí naučit včetně jeho 

vazby, zařadit je do osvojené slovní zásoby a uvědomit si rozdíl 

v syntaktických vlastnostech obou sloves. Pokud se tak nestane, hrozí zde 

vysoká pravděpodobnost výskytu interference a můţe dojít ke ztíţení 

porozumění. Jedná se například o sloveso вдохновить на что – nadchnout se 

pro co, vazba ruského a českého slovesa je odlišná. 

 Třetí skupinou jsou slovesa, která mají stejnou vazbu, jako slovesa 

česká, ale zároveň se v ruském jazyce vyskytují i s další vazbou, jeţ těmto 

slovesům dává nový význam, a pokud zde dojde k interferenci, tedy 

k nedostatečnému osvojení správného překladu do češtiny, pravděpodobně 

dojde i k nedorozumění v rámci komunikace. Například sloveso 
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существовать znamená v češtině existovat; 2. существовать чем, на что 

znamená v českém jazyce živit se čím, žít z čeho v tomto posledním případu 

existuje jak stejná, tak odlišná od češtiny a odlišná vazba od češtiny nabývá 

nového sémantického významu. 

 

4.2.Mikrostruktura slovníku (struktura lemmatu) 

Jak bylo řečeno výše, slovníková lemmata tvoří slovesa, jeţ uvádím ve 

tvaru infinitivu. Vzhledem k tomu, ţe předloţený slovník je speciální, 

neuvádím mnohé jazykové charakteristiky, které se běţně v jazykovém 

slovníku vyskytují, např. výslovnost, protoţe u Rusů se jedná o jejich rodný, 

mateřský jazyk a český jazyk by měli zvládat na úrovni mírně pokročilého aţ 

pokročilého uţívání jazyka, tedy na úrovni dobře zvládnutých pravidel 

výslovnosti. U ruských sloves ovšem zaznamenáváme přízvuk – podtrţením 

příslušné samohlásky, která je součástí přízvučné slabiky. 

Dále slovník neobsahuje ţádné morfologické charakteristiky, jako vid 

nebo rod ani omezení v pouţití osoby či čísla, neboť to není součástí mého 

tématu. Vidové opozice zpracovávám ve slovníku jako samostatná hesla.  

Na druhém místě za lemmatem stojí jeho vazba vyjádřená předloţkou 

(vyţaduje-li ji sloveso) a pádovými otázkami odpovídajícího pádu nebo 

příslovečnými určeními: 

страховаться от чего – pojišťovat se proti čemu 

 

Je-li součástí syntakticko-sémantického spektra slovesa ustálená 

kolokační objektová vazba, uvádím ji jako další informaci: 

воротить от кого чего нос - ohrnovat nos nad kým čím 

 

Na třetím místě ve slovníku stojí český verbální ekvivalent a informace o jeho 

pravovalenčních aktantech v češtině. Ekvivalent uvádím i v případě, ţe má 

sloveso v závislosti na významu více různých valenčních doplnění: 

влезть   vylézat nač, vyšplhat se nač 

влезть во что -  vlézt do čeho 
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 Přílohou diplomové práce je CD, na kterém je slovník uloţen nejen ve 

formátu .doc, ale i ve formátu .xls, coţ umoţňuje slovník řadit podle sloupců 

(ruské sloveso / pád / český ekvivalent) a jednoduše v něm vyhledávat. Slovník 

má 4 sloupce, ruské sloveso, ruský pád (pády), český ekvivalent a ve čtvrtém 

sloupci je případně slovo, se kterým se ruské sloveso obvykle váţe воротить 

от кого чего нос - ohrnovat nos nad kým čím. Seřadit ho proto lze podle ruštiny, 

podle pádů nebo podle českého ekvivalentu.  

Ve slovníku nebyly pouţity zkratky ani odkazy na jiné slovníky. 

Vyskytují-li se ve slovníku homonyma, jsou označeny římskou číslicí.
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Slovesa s odlišnou pádovou vazbou 

авансировать кого 

 

dávat/dát zálohu komu 

аккомпанировать кому чему 

 

doprovázet koho 

аппелировать к кому 

 

apelovat na koho/ke komu dovolávat se koho čeho 

атаковать кого что 

 

útočit, zaútočit na koho 

аттестовать кого 

 

dát/dávat doporučení komu, provádět/provést atestaci 

    базироваться на чѐм 

 

zakládat se na čem, vycházet z čeho 

баллотироваться в кого что депутаты kandidovat na koho (poslance) 

барабанить на чѐм на рояле třískat do klavíru 

беречься чего остерегаться střeţit se čeho, chránit se před čím 

 

чего 

 

mít se na pozoru před čím 

беспокоиться за кого 

 

znepokojovat se, mít obavy o koho, mít starost oč 

бить во что 

 

bít do čeho 

благоволить к кому чему 

 

být nakloněn, přát komu čemu 

благоговеть перед кем чем 

 

vzdávat hlubokou úctu komu čemu, sklánět se v hluboké úctě před kým 

благодарить кого 

 

děkovat komu 

благословить кого, что 

 

poţehnat koho co, dát poţehnání komu čemu 

 

на что 

 

dát své poţehnání čemu 

 

кого что 

 

poděkovat komu, čemu 
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благословлять кого, что 

 

ţehnat koho, co, udělovat poţehnání komu 

 

на что 

 

dávat své poţehnání čemu 

 

кого что 

 

děkovat komu, čemu 

бороться против кого-чего 

 

bojovat proti komu čemu 

 

с чем 

 

zápolit s čím, bojovat proti čemu, přemáhat co 

 

за что 

 

bojovat, bít se 

бояться кого чего 

 

bát se koho, mít strach z čeho,  

 

чего 

 

nesnášet co 

браться за что 

 

chápat se čeho, pouštět se do čeho, dávat souhlas k čemu 

брезгать кем чем 

 

štítit se, hnusit se čeho, ošklivit si koho 

бронить кого 

 

hubovat komu, koho nadávat, spílat komu 

бросать что, чем 

 

házet co, vrhat co, čím 

 

чего? 

 

přestávat s čím, nechávat čeho 

    

    ввериться кому 

 

svěřit se komu, spolehnout se na koho 

вверяться кому 

 

svěřovat se komu, spoléhat se na koho 

вдаваться во что 

 

zabíhat, vnikat do čeho 

вдаться во что 

 

vniknout, vklínit se do čeho 

вдохновить на что 

 

nadchnout pro co, povzbudit k čemu 

вдохновиться чем 

 

nadchnout se pro co, inspirovat se čím 
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вдохновлять на что 

 

podněcovat k čemu 

вдувать во что 

 

nafukovat co, foukat do čeho 

вдуматься во что 

 

vmyslit se do čeho, zamyslit se nad čím 

вдунуть, вдуть во что 

 

nafouknout co 

ведать чем 

 

vést, spravovat, řídit co 

 

что 

 

vědět, znát 

взглядеться в кого, во что 

 

zadívat se na koho, nač 

взглядываться в кого, во что 

 

upřeně se dívat na koho nač 

взъесться на кого 

 

vyjet si na koho, pustit se do koho 

взывать к кому 

 

dovolávat se koho, obracet se na koho 

взыскать с кого 

 

1. potrestat koho, uloţit trest komu 2. vymoci, dobýt si u koho (peníze) 

взяться за что 

 

chopit se čeho, pustit se, dát se do čeho, ujmout se čeho 

вживаться во что 

 

vţívat se do čeho, přivykat čemu 

вжиться во что 

 

vţít se do čeho, přivyknout čemu 

вздуть кого 

 

namlátit, nařezat komu 

взнуздать кого 

 

dát uzdu komu 

взнуздывать кого 

 

dávat uzdu komu 

взывать к кому 

 

obracet se na koho. , dovolávat se koho 

взыскать с кого 

 

potrestat koho, uloţit trest komu, vymoci, dobýt od koho деньги 

взыскивать с кого 

 

trestat koho, ukládat trest komu, vymáhat, dobývat od koho деньги 
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винить кого в чѐм 

 

obviňovat koho z čeho, vyčítat komu co 

включиться во что 

 

zapojit se, zařadit se do čeho 

владеть чем 

 

vlastnit, mít v drţení co, ovládat co 

владычествовать над кем чем 

 

vládnout komu čemu, panovat 

властвовать над кем чем 

 

vládnout komu čemu, panovat 

вливаться во что 

 

1. téci, vtékat 2. zařazovat se, zapojovat se do čeho 

влиться во что 

 

1. vlít se, téci 2. zařadit se, zapojit se do čeho 

влиять на кого что 

 

mít vliv na koho, nač, ovlivňovat koho co, působit na koho 

влюбиться в кого 

 

zamilovat se do koho 

влюбляться в кого 

 

zamilovávat se do koho 

вмешать во что 

 

zamíchat, vmíchat do čeho 

вмешаться во что 

 

zasáhnout do čeho, zakročit v čem 

вмешивать во что 

 

zamíchávat, vmíchávat do čeho 

вмешиваться во что 

 

zamíchávat se do čeho 

внушать кому 

 

vštěpovat komu, klást na srdce komu, přesvědčovat koho, 2. vzbuzovat 

(odpor) внушает мне отвращение 

внушить кому 

 

vštípit, vnuknout komu, přesvědčit koho, vzbudit, vyvolat (v kom) 

внять  чему 

 

vyslyšet co 

вовлекать во что 

 

zapojovat do čeho, získávat pro co 

вовлечь во что 

 

zapojit do čeho, získat pro co 
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возглавить что 

 

postavit se v čelo čeho 

возглявлять что 

 

být v čele čeho, stavět se do čela čeho, vést co 

воздать кому 

 

odměnit koho 

воздействовать на кого что 

 

mít vliv na koho, působit/zapůsobit na koho, nač 

воздержатся от чего 

 

zdrţet se čeho 

воздерживатся от чего 

 

zdrţovat se čeho 

возлагать на кого что 

 

ukládat komu co, pověřovat koho čím 

возмущать кого 

 

pobuřovat koho, budit rozhořčení u koho 

вознаградить себя за что 

 

vynahradit si co 

вознаграждать себя за что 

 

vynahrazovat si co 

возненавидеть кого 

 

pojmout nenávist proti komu, zanevřít na koho 

возражать против чего 

 

odporovat v čem, mít námitky, protestovat proti komu čemu 

возразить против чего 

 

namítnout proti čemu 

воодушевить на что 

 

inspirovat k čemu, dodat odvahy k čemu 

воодушевлять на что 

 

inspirovat, podněcovat k čemu 

вонять чем 

 

smrdět, zapáchat, smrdět čím 

воротить от кого чего нос ohrnovat nos nad kým-čím 

воспользоваться чем 

 

pouţít, vyuţít co 

воспрепятствовать кому чему в чѐм 

 

zabránit komu, čemu v čem, zamezit, znemoţnit komu co 

вперить в кого 

 

upřít zrak na koho 
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впрыгивать во что, на что 

 

skákat do čeho, vyskakovat nač 

впрыгнуть во что, на что 

 

vskočit do čeho, vyskočit nač                                                                                                                                                                                                                                                                          

враждовать с кем 

 

být v nepřátelství s kým, nenávidět koho 

вращать что 

 

otáčet čím 

вслущаться во что 

 

zaposlouchat se do čeho 

вслушиваться во что 

 

pozorně naslouchat čemu 

всматривать в кого, во что 

 

pozorně se dívat, upírat zrak na koho/nač 

всмотреть в кого, во что 

 

zadívat se na, zahledět se, upřít zrak 

вспоминать кого что, о ком чѐм 

 

vzpomínat si na koho/nač 

вспомнить кого что, о ком, чѐм 

 

vzpomenout si na koho/nač 

вставить что во что 

 

vsadit, zasadit, dát obraz do rámu, zasklít 

встряхивать что 

 

třepat čím 

 

кого 

 

rozjitřit koho, otřást kým 

встряхнуть что 

 

zatřepat kým, čím, vytřepat co 

 

кого 

 

otřást kým, rozjitřit koho 

вступаться за кого 

 

zastávat se, ujímat se čeho, bránit koho 

вступиться за кого-что 

 

zastat se, ujmout se koho čeho 

втягиваться во что 

 

vpravovat se do čeho, zapracovávat se do čeho, zvykat si nač 

втянуться во что 

 

vpravit se do čeho, zapracovat se do čeho 

вшивать во что 

 

všívat, zašívat do čeho 
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вшить во что 

 

všít do čeho 

выведать у кого 

 

vyzvědět od koho 

выдрать кого 

 

nařezat komu, zřezat koho 

выискать что 

 

shánět, pátrat po čem 

выменивать что на что 

 

vyměňovat, měnit co zač 

выменять что на что 

 

vyměnit, směnit co zač 

вынудить у кого 

 

donutit koho 

вынуждать у кого 

 

vynucovat na kom 

выпороть кого 

 

nařezat, nasekat komu 

выпытать у кого что 

 

vyzvědět na kom co, vyptat se koho nač 

выпытывать у кого что 

 

vyzvídat na kom co, vyptávat se koho nač 

выругать кого 

 

vyhubovat, vynadat komu 

выручать кого 

 

dostávat koho z čeho, pomáhat komu v čem 

выручить кого 

 

dostat koho z čeho, pomoci komu v čem 

высечь кого 

 

nasekat, nařezat komu 

высказаться за кого что, против кого чево vyslovit se pro koho, proti komu čemu 

высказываться за кого что, против кого чево vyslovovat se pro koho, proti komu čemu 

выслеживать за кого что 

 

pátrat po kom čem, stopovat koho, slídit za kým čím 

выслуживаться перед кем 

 

šplhat si před kým, u koho 

выслужиться перед кем 

 

šplhnout si před kým, u koho 



55 

 

высматривать кого что 

 

pátrat po kom čem, vyhlíţet, hledat koho co 

высмеивать кого что 

 

vysmívat se komu čemu, zesměšňovat koho co 

высмеяться кого что 

 

vysmát se komu čemu, zesměšnit koho co 

выспрашивать кого о ком-чѐм 

 

vyptávat se, dotazovat se koho na co, nač, vyzvídat na kom co 

выпросить кого о ком-чѐм 

 

vyptat se, dotázat se koho na koho, nač, vyzvědět na kom co 

выстрелить в кого 

 

vystřelit na koho 

вытурить кого 

 

vyrazit koho, vyrazit dveře s kým 

выучиваться чему 

 

učit se co/čemu 

выучиться чему 

 

naučit se co/čemu 

выхаживать кого 

 

pečovat o koho, ošetřovat koho 

    глумиться над кем 

 

sniţovat posměchem koho, zlomyslně se vysmívat komu 

глядеться во что 

 

zhlíţet se v čem 

гнаться за кем чем 

 

hnát se za kým čím, pronásledovat koho co 

гнушаться кого чево кем чем 

 

štítit se koho čeho 

грустить о ком чѐм, по кому чему rmoutit se, truchlit pro koho co, tesknit po kom čem 

    

    

    

    держаться за кого-л., за что-л. 

 

drţet se koho, čeho, lpět na kom-čem 

 

на чѐм на воде spočívat, leţet 
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дерзать на что 

 

mít odvahu k čemu 

дирижировать чем 

 

dirigovat co 

добиваться чего 

 

snaţit se oč, usilovat oč 

доверить кому что 

 

svěřit komu co, pověřit koho čím, zplnomocnit koho k čemu 

довериться кому чему 

 

svěřit se komu čemu, spolehnout se na koho nač 

доверять кому что 

 

svěřovat komu co, pověřovat koho čím 

 

кому  в чѐм 

 

důvěřovat komu, mít důvěru ke komu 

доверяться кому чему 

 

svěřovat se komu, čemu; spoléhat se na koho, nač 

додуматься до чего 

 

přijít nač, vymyslit co 

додумываться до чего 

 

přicházet nač, vymýšlet co 

дожидаться кого, чего 

 

čekat na koho, nač, očekávat koho, co 

дозволить что 

 

dovolit, povolit, svolit k čemu 

дозволять что 

 

dovolovat, dávat souhlas k čemu 

дознаться до чего 

 

vyzvědět co, přijít na kloub čemu 

доиграться до чего 

 

dopracovat 

докапываться до чего 

 

dokopávat se aţ k čemu 

докопаться до чего 

 

dokopat se aţ k čemu, aţ do čeho 

докучать кому чему 

 

obtěţovat koho čím 

доминировать над чем 

 

vynikat nad čím, převyšovat co 

домогаться чего 

 

domáhat se čeho, usilovat oč 
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доползать до чего 

 

plazit se, dolézat aţ k čemu 

доползти до чего 

 

doplíţit se, dolézt aţ k čemu 

допроситься чего 

 

vyprosit si co, doprosit se čeho 

допытываться у кого о чѐм 

 

vyptávat se koho nač, vyzvídat na kom co 

дорабатываться до чего 

 

způsobovat si co přílišnou prací, dopracovávat se čeho, k čemu 

доработаться до чего 

 

způsobit si co přílišnou prací, dopracovat se čeho, k čemu 

дорaстать до кого-чего 

 

růst aţ k čemu, dorůstat koho, co 

дорaсти до кого-чего 

 

vyrůst aţ k čemu, dorůst koho, co 

дорваться до чего 

 

dostat se, prodrat se k čemu 

дорожить кем чем 

 

váţit si koho, čeho; cenit si koho co 

досадить кому 

 

rozhněvat, rozzlobit, dopálit koho 

досаждать кому 

 

zlobit, hněvat, dopalovat koho 

достать до чего 

 

dosáhnout, vytáhnout 

дотрагиваться до чего 

 

dotýkat se čeho 

дотронуться до чего 

 

dotknout se čeho 

дотянуться до чего 

 

dostat se, dosáhnout aţ k čemu 

думать о ком-чѐм, над чем 

 

myslet na koho, nač; přemýšlet o kom 

 

о ком-чѐм 

 

starat se, pečovat o koho 

дурачить кого 

 

vodit za nos, napalovat koho, dělat si blázny z koho 
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жаждать чего 

 

touţit, prahnout po čem 

ждать кого, что, чего 

 

čekat koho, na koho, nač, očekávat koho 

желать чего 

 

přát si, chtít co, touţit po čem 

 

кому чего 

 

přát komu co 

женить на ком 

 

ţenit/oţenit s kým 

жениться на ком 

 

ţenit se/oţenit se s kým 

журить кого за что 

 

vyčítat komu co, plísnit koho zač 

    забавляться чем 

 

bavit se čím, hrát si s čím 

заботить кого 

 

dělat starosti komu, znepokojovat koho 

заботиться о ком чѐм 

 

pečovat, starat se o koho 

забывать кого, что, о ком чѐм, про кого-что zapomínat koho, co, na koho, nač 

забыть кого, что, о ком чѐм, про кого-что zapomenout koho, co, na koho, nač 

заведовать чем 

 

řídit, spravovat co 

заверить в чѐм 

 

ujistit, ubezpečit o čem 

завернуться во что 

 

zabalit se, zahalit se do čeho 

завертеть кого 

 

poplést hlavu komu 

завѐртываться во что 

 

balit se do čeho 

завидовать кому в чѐм, чему 

 

závidět komu co 

зависеть от кого-чего 

 

záviset, být závislý na kom-čem 
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завладевать кем чем 

 

zmocňovat se koho čeho 

завладеть кем чем 

 

zmocnit se koho, čeho 

заворачиваться во что 

 

zahalovat se do čeho 

заглядеться на кого-что 

 

zadívat se, zahledět se na koho, nač 

заглядываться на кого-что 

 

nechávat oči na kom 

задаться чем 

 

stanovit si, vytknout si, dát si za úkol 

задевать что, за  что 

 

zachycovat (se) zač, (перен.) nemile se dotýkat 

задеть что, за  что 

 

zachytit se se zač, (перен.) nemile se dotknout 

задуматься над чем, о чѐм 

 

zamyslet se nad čím, rozpakovat se 

задумывать что 

 

pomýšlet nač, zamýšlet co 

заехать за кем 

 

přijet, stavit se pro koho 

заинтересоваться кем, чем 

 

projevit zájem o koho, oč 

заискивать кем 

 

podlézat, pochlebovat komu, poklonkovat před kým 

закатывать во что 

 

zavinovat, zabalovat 

закусывать что 

 

kousat se do čeho 

закутать(ся) чем, во что 

 

zahalit se, zabalit se do čeho 

закутывать(ся) чем, во что 

 

zahalovat se, zabalovat se do čeho 

залюбоваться кем чем 

 

zadívat se se zalíbením na koho, nač 

заменить кем чем 

 

nahradit kým, čím, vyměnit zač 

заменять кем чем 

 

nahrazovat kým čím, vyměňovat zač 
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замешивать кого во что 

 

zaplétat koho do čeho 

занимать у кого 

 

půjčovat si od koho 

заниматься чем 

 

zabývat se čím, pěstovat co 

занять  у кого 

 

vypůjčit si od koho 

заняться чем 

 

pustit se do čeho 

 

кем чем 

 

věnovat se komu čemu 

запасать что чего 

 

dělat zásobu čeho 

запасаться чем 

 

dělat si zásobu čeho 

запасти что, чего 

 

udělat zásobu čeho 

запастись чем 

 

zásobit se čím 

запахиваться во что 

 

zahalovat se, zachumlávat se do čeho 

запахнуться во что 

 

zahalit se, zachumlat se do čeho 

заподозрить кого в чѐм 

 

začít podezřívat koho z čeho 

запрашивать что, чего 

 

dotazovat se nač 

запросить что, чего 

 

dotázat se nač 

зариться на что 

 

závistivě se dívat, mít zálusk nač 

заручаться чем 

 

zabezpečovat si, zajišťovat si co 

заручиться чем 

 

zabezpečit si, zajistit si co 

заслонить от чего 

 

zakrýt před čím 

заслониться от чего 

 

zakrýt se před čím 
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заслонять от чего 

 

zakrývat před čím, zahrazovat 

заслоняться от чего 

 

chránit se, krýt se před čím 

заслушаться чем, чего 

 

zaposlouchat se do čeho 

засматриваться на кого-что 

 

ulpívat pohledem na kom-čem, zakoukávat se na koho, nač 

засмеять кого 

 

vysmát se komu 

засмотреться на кого-что 

 

ulpět pohledem na kom čem, zakoukat se na koho, nač 

застраховать кого, что от чего 

 

pojistit koho, co proti čemu 

застраховаться от чего 

 

pojistit se proti čemu 

застраховывать кого, что от чего 

 

pojišťovat koho, co proti čemu 

застраховываться от чего 

 

pojišťovat se proti čemu, zabezpečovat se  

заступаться за кого-что 

 

ujímat se, zastávat se koho čeho 

заступиться за кого-что 

 

ujmout se, zastat se koho čeho 

застыдиться чего 

 

zastydět se, zač 

засыпать чем 

 

sypat, vsypávat, přidávat co 

засыпаться во что 

 

nasypat se do čeho 

засыпаться во что 

 

sypat se do čeho 

затосковать по ком-чѐм, по кому-чему zatesknit, roztesknit se po kom čem 

затрагивать что  

 

dotýkat se čeho 

затронуть что 

 

dotknout se čeho 

затрясти что 

 

zatřást čím, začít třást čím 
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захотеть что, чего 

 

zachtít čeho, zatouţit po čem 

захотеться кому, чего 

 

zachtít se čeho, zatouţit po čem 

зацепляться за что 

 

zachycovat se oč 

зачитаться чем 

 

začíst se do čeho, zabrat se do čtení čeho 

защитить от кого чего 

 

ubránit, uhájit před kým čím 

защищать от кого чего 

 

bránit, hájit před kým čím 

здороваться с кем 

 

zdravit koho, zdravit se s kým 

злословить о ком 

 

pomlouvat, osočovat koho 

злоупотребить чем 

 

zneuţít čeho 

злоупотреблять чем 

 

zneuţívat čeho 

    

    избавить от кого-чего 

 

zbavit koho čeho, zachránit před kým čím 

избавлять от кого-чего 

 

zbavovat koho čeho, zachraňovat, chránit před kým čím 

избавляться от кого-чего 

 

zbavovat se koho čeho, zachraňovat se, chránit se před kým čím 

избегать кого чего 

 

vyhýbat se komu, čemu 

избегнуть чего 

 

ujít, uniknout, vyhnout se čemu 

избежать чего 

 

ujít, uniknout, vyhnout se čemu 

извериться  в ком-чѐм 

 

ztratit důvěru, pozbýt důvěry v koho 

известись от чего 

 

usouţit se, utrápit se čím 

известить кого о чѐм 

 

dát zprávu komu o čem, zpravit koho o čem 
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извещать кого о чѐм 

 

podávat zprávu komu o čem, zpravovat koho o čem 

извинить кого, что за чтоѐ кому, чему что odpustit, prominout komu, čemu co; omluvit koho, co 

извиниться перед кем 

 

omluvit se komu 

извинять кого, чтоза чтоѐ кому, чему что odpouštět, promíjet komu, čemu co, omluvit koho co 

извиняться перед кем 

 

omlouvat se komu 

изводиться от чего 

 

souţit se, trápit se čím 

издеваться над кем-чем 

 

jízlivě se vysmívat komu, čemu, koho, co 

изживать  что 

 

překonávat, odstraňovat co 

изжить что 

 

překonat, odstranit co, zbavit se čeho 

изменить кому чему 

 

zradit koho co, stát se nevěrným 

изменять кому чему 

 

zrazovat koho co, zpronevěřovat se čemu 

    интриговать против кого-чего 

 

intrikovat, dělat intriky proti komu čemu 

измываться над кем 

 

dělat si posměšky z koho, tropit si blázny z koho 

изнемогать от чего 

 

umdlévat od čeho, ztrácet poslední síly čím 

изнемочь от чего 

 

ztratit poslední síly od čeho, úplně se vysílit 

изнывать от чего 

 

malátnět, umdlévat čím 

изобиловать чем 

 

oplývat čím, mít hojnost 

изобличать в чѐм 

 

usvědčovat z čeho 

изобличить в чѐм 

 

usvědčit z čeho 
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изругать кого 

 

vynadat komu 

изучать что 

 

učit se čemu, studovat co, zkoumat co 

изучить что 

 

naučit se čemu, prostudovat co, prozkoumat co 

интервьюировать кого 

 

mít interview s kým 

интересоваться чем 

 

zajímat se oč, zabývat se čím 

использовать что 

 

vyuţívat čeho 

испрашивать что, чего 

 

vyprošovat si co 

испросить что, чего 

 

vyprosit si co 

истосковаться по кому чему 

 

usouţit se touhou po kom čem, usouţit se pro koho co 

    казаться кем чем 

 

zdát se, jevit se 

кичиться чем 

 

být nafoukaný, vychloubat se 

клеветать на кого 

 

pomlouvat koho, klevetit o kom 

клепать на кого 

 

klepat o kom, klevetit na koho, o kom 

кликнуть кого, что 

 

křiknout na koho, přivolat koho 

клясться кому в чѐм 

 

přísahat komu co 

 

чем 

 

zapřísahat se čím 

колыхнуть что 

 

pohnout čím 

командовать кем чем 

 

velet komu čemu 

 

кем чем, над кем чем 

 

komandovat kým čím 
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консультироваться с кем 

 

konzultovat, radit se s kým 

контрастировать с кем-чем 

 

kontrastovat s kým čím, odráţet se od koho čeho 

корениться  в чѐм 

 

tkvít, spočívat v čem, pramenit z čeho 

корить кого за что, чем 

 

kárat koho co zač, vytýkat komu co 

коснуться кого чего 

 

dotknout se koho čeho, sáhnout na koho, nač 

костить кого 

 

nadávat komu, láteřit na koho 

кощунствовать над чем 

 

rouhat se, vysmívat se čemu 

кружить кого что 

 

roztáčet koho, co, točit s kým čím 

куражиться над кем 

 

chvástat se, být v kuráţi 

    

    ласкать кого 

 

mazlit se s kým, laskat koho 

ласкаться к кому 

 

lichotit se, tulit se 

лишать кого чего 

 

zbavovat koho čeho, připravovat o koho, oč 

лишаться кого чего 

 

pozbývat koho, čeho, ztrácet koho co 

лишить кого чего 

 

zbavit koho čeho, připravit o koho, oč 

лишиться кого чего 

 

pozbýt koho, čeho, přijít o koho, oč 

льнуть к кому 

 

tulit se, tisknout se; (předcházet si koho) 

любезничать с кем 

 

dělat poklony komu, flirtovat s kým 

любоваться кем, чем, на кого-чего kochat se čím, těšit se z čeho 
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манипулировать чем 

 

manipulovat, pracovat s čím 

маникировать чем 

 

zanedbávat, zanedbat co, neváţit si čeho 

медлить с чем 

 

otálet, váhat s čím, protahovat, oddalovat co 

меняться чем 

 

měnit si co, vyměňovat si co 

метить в кого, во что 

 

mířit, cílit na koho, nač 

мечтать о чѐм 

 

snít o čem, touţit po čem, blouznit o čem 

мешать кому чему 

 

překáţet komu čemu, rušit koho co, vadit komu čemu 

миновать что 

 

míjet, minout co 

минуть что 

 

minout co, projít, projet okolo čeho 

морочить кого 

 

balamutit koho, dělat si blázna z koho 

мигнуть кому 

 

mrknout na koho 

молить кому за кого, о чѐм 

 

modli se ke komu za koho, zač 

 

на кого 

 

zboţňovat koho 

мчать кого, что 

 

rychle ujíţdět, uhánět s kým-čím 

    

    наблюдать что, за кем-чем 

 

pozorovat, sledovat koho, co, dohlíţet na koho, nač 

набрасывать на кого-что 

 

vrhat se na koho, nač, napadat na koho 

наброситься на кого-что 

 

vrhnout se na koho, nač, napadnout koho 

навьючивать кого 

 

nakládat břemeno na koho 

навьючить кого 

 

naloţit břemeno na koho 
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наградить кого 

 

vyznamenat, odměnit koho, udělit vyznamenání komu 

награждать кого 

 

vyznamenávat, odměňovat koho, udílet vyznamenání komu 

нагрубить кому 

 

být drzý na koho 

надавить на что 

 

zmáčknout, stisknout co, přitlačit nač 

 

что, чего 

 

namačkat, nalisovat 

надавливать на что 

 

mačkat, tisknout co, tlačit nač 

наделить кого чем 

 

přidělit komu co, obdařit 

наделять кого чем 

 

přidělovat komu co, obdařovat 

надеяться на что 

 

doufat več, spoléhat se  

надивиться кого-что 

 

vynadivit se komu, čemu 

надлежать кому чему 

 

připadat komu něco, тебе надлежит это сделать - musíš to udělat 

надоедать кому 

 

obtěţovat, otravovat koho 

надоесть кому (чем) 

 

omrzet koho, zprotivit se komu (čím) 

надоумить кого 

 

přivést koho na myšlenku, vnuknout komu co 

надругаться над кем-чем 

 

zhanobit, zneuctít, pohanět koho 

надсмеяться над кем-чем 

 

vysmát se komu čemu, tropit si posměch z koho 

надышаться чем 

 

nadýchat se čeho 

наедаться чего, чем 

 

najídat se čeho, čím 

наезжать на кого-что 

 

najíţět na koho, nač, sjíţdět se, přijíţdět 

наесться чего, чем 

 

najíst se čeho, čím 
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нажать что, на что 

 

stisknout, zmáčknout co, přitlačit nač 

нажимать что, на что 

 

tisknout, mačkat co, tlačit nač 

назваться кем 

 

prohlásit se za koho, (představit se) 

накидываться на кого-что 

 

vrhat se, sápat se na koho, nač, pouštět se do koho-čeho 

накинуться на кого-что 

 

vrhnout se na koho, nač, pustit se do čeho 

налегать на что 

 

opírat se oč 

налетать на кого-что 

 

vráţet do koho čeho, najíţdět na koho, nač, přepadávat, napadat koho, co 

налететь на кого-что 

 

vrazit do koho čeho, najet na koho nač, přepadnout, napadnout koho 

налечь на что 

 

opřít se oč, nalehnout nač 

налипать на чѐм 

 

nalepovat se nač, lepit se k čemu 

налипнуть на чѐм 

 

nalepit se nač 

налюбоваться кем, чем, на кого-что 

 

vynadívat se, potěšit se pohledem na koho 

намекать на кого-что 

 

naráţet, dělat naráţky na koho, nač, naznačovat co 

намекнуть на кого-что 

 

narazit, udělat naráţku na koho, nač, naznačit co 

нападать на кого-что 

 

napadat, přepadat koho, co, obořovat se na koho 

напаивать кого 

 

dávat pít komu 

напасть на кого-что 

 

napadnout, přepadnout koho, co, obořovat se, padat na koho, zmocňovat se 

koho 

напихать  во что 

 

nacpat do čeho, napěchovat do čeho 

наплести что, чего 

 

naplést čeho; naţvanit, naplácat 
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напоить кого 

 

dát pít komu, napojit 

напортить что, чего 

 

zkazit, pokazit co; uškodit (навредить) 

нарваться на кого-что 

 

padnout na koho, nečekaně narazit na koho, nač 

нарываться на кого-что 

 

nečekaně naráţet na koho, nač 

наскрести чего, что 

 

naškrábat, seškrábat 

наскучить кому чему 

 

omrzet se komu, znudit koho 

насладиться чем 

 

pokochat se, potěšit se čím 

наследовать кому 

 

dědit/zdědit po kom 

насмехаться над кем-чем 

 

vysmívat se, posmívat se komu, čemu 

насмешничать над кем-чем 

 

posmívat se komu čemu, dobírat si koho co 

насмотреться кого чего 

 

uvidět mnoţství 

 

на кого-чего 

 

vynadívat se na koho nač 

насолить что, чего 

 

naloţit, nasolit; (zasolit, dát co proto) 

настаивать на чѐм 

 

trvat na čem, naléhat nač 

настоять на чѐм 

 

prosadit, vymoci si co 

настроиться на что 

 

být naladěn 

наталкивать на кого-что 

 

naráţet, přivádět nač 

наталкиваться на кого-что 

 

naráţet na koho, nač, vráţet do koho čeho 

натолкнуть на кого-что 

 

narazit, přivést, uvést nač 

натолкнуться на кого-что 

 

narazit na koho, nač, vrazit do koho čeho 
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натравить на кого 

 

poštvat na koho 

натравливать на кого 

 

štvát na koho, popuzovat proti komu 

нахвалиться кем чем 

 

nemoci si koho čeho dost vynachválit 

нацарапать на чѐм 

 

poškrábat co, vyškrábat do čeho 

нацеливаться в кого, во что 

 

zaměřovat, mířit na koho, nač 

 

на что 

 

zaměřovat se nač, soustřeďovat se nač, chystat se k čemu 

нацелиться в кого, во что 

 

zamířit, namířit na koho, nač 

 

на что 

 

zaměřit se nač, soustředit se nač, přichystat se k čemu 

начать что, чем, с кого-чего 

 

začít, zahájit co, kým, čím 

начаться с чего 

 

začít, být zahájen čím 

начинать что, чем, с кого-чего 

 

začínat, zahajovat co, kým, čím 

начинаться с чего 

 

začínat, být zahajován čím 

невзлюбить кого, что 

 

mít antipatii ke komu 

негодовать на кого-что, против кого-чего být pobouřen kým čím 

недовесить что, чего 

 

nedováţit co, odváţit méně 

недовешивать что, чего 

 

nedovaţovat co, váţit méně oč, špatně váţit 

недоглядеть за кем-чем 

 

nedat dostatečný pozor na koho, nač, neuhlídat koho, co 

недосмотреть за кем  

 

nedát pozor, nedohlédnout na koho 

низкопоклонничать перед кем-чем 

 

poklonkovat před kým, čím, pochlebovat komu čemu 

нянчиться с кем 

 

opatrovat koho; piplat se s kým 



71 

 

    

    обвешать чем 

 

ověsit, ověšet čím 

обвешивать чем 

 

ověšovat čím, navěšovat co 

обвинить в чѐм 

 

obvinit, obţalovat z čeho 

обвинять в чѐм 

 

obviňovat, obţalovávat z čeho 

обвиняться в чѐм 

 

být obţalován z čeho 

обделить кого 

 

zapomenout na koho 

обделять кого 

 

zapomínat na koho 

обдумываться что 

 

promýšlet co, uvaţovat o čem 

обезопасить от кого-чего 

 

ochránit, zabezpečit před kým čím 

оберегать от кого-чего 

 

chránit, ochraňovat před kým, čím 

оберегаться от кого-чего 

 

chránit se, mít se na pozoru 

обернуть чем 

 

obalit čím, zabalit do čeho 

обѐртывать чем 

 

obalovat čím, zabalovat do čeho 

обескровить кого 

 

odejmout krev komu, zbavit krve koho 

обескровливать кого 

 

odnímat krev komu 

обеспечивать чем 

 

opatřovat, obstarávat co 

обеспечить чем 

 

opatřit, obstarat co 

обжаловать что 

 

podat odvolání 

обзаводиться чем 

 

pořizovat si, opatřovat si co 
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обзывать кем чем 

 

nazývat koho, spílat komu 

обидеть кого 

 

urazit, dotknout se koho, ublíţit komu 

обижать кого 

 

uráţet, dotýkat se koho, ubliţovat komu 

облагать кого 

 

ukládat, vyměřovat komu co 

обладать чем 

 

mít, vlastnit co 

обласкать кого 

 

zahrnout láskou 

облачать кого во что 

 

odívat co, do čeho 

облачаться во что 

 

odívat se do čeho 

облачить кого во что 

 

odít co, do čeho 

облачиться во что 

 

odít se do čeho 

облаять кого, что 

 

začít štěkat na koho, nač 

облегчать что 

 

odlehčovat, ulehčovat čemu 

облегчить что 

 

odlehčit, ulehčit čemu 

облекать во что 

 

odívat, zahalovat do čeho 

облекаться во что 

 

odívat se, zahalovat se do čeho 

 

чем 

 

pokrývat se, zahalovat se, obestírat se 

облепить что 

 

nalepit se, přilepit se nač 

облеплять что 

 

lepit se, přilepovat se nač 

облечь во что 

 

odít, zahalit do čeho 

облипать чем 

 

být olepován, olepovat se čím 
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облипнуть чем 

 

být olepen, olepit se čím 

обличать кого в чѐм 

 

usvědčovat koho z čeho 

обличить кого в чѐм 

 

usvědčit koho z čeho 

облокачиваться на что 

 

opírat se, podepírat se loktem 

облокотиться на что 

 

opřít se, podepřít se loktem 

облюбовать кого что 

 

oblíbit si, zamilovat si koho, co 

обменивать что, что на что 

 

vyměňovat co, co zač 

обмениваться кем, чем 

 

vyměňovat si koho, co 

обменять что, что на что 

 

vyměňovat co, co zač 

обменяться кем, чем 

 

vyměnit si koho, co 

обозвать кем, чем 

 

nazvat (nejhoršímu jmény) 

обороняться от кого  

 

bránit se proti komu 

обрадовать кого 

 

udělat radost komu 

обрадоваться кому, чему 

 

zaradovat se z čeho 

образумить кого 

 

přivézt k rozumu koho, domluvit komu 

обрекать на что 

 

odsuzovat k čemu 

обречь на что 

 

odsoudit k čemu 

обругать кого 

 

vynadat komu 

обуревать кого, что 

 

zmocňovat se koho, čeho, zachvacovat koho co 

обуять кого, что 

 

zmocnit se koho čeho, zachvátit koho co 
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обхаживать кого 

 

úlisně předcházet si koho, nadbíhat komu 

обходить что 

 

obcházet co, vyhýbat se čemu 

обходиться кому  

 

stát koho, přicházet koho nač 

объявить что, о чѐм 

 

oznámit co, ohlásit co 

 

кем, чем 

 

prohlásit za koho, zač, kým, čím 

объявлять что, о чѐм 

 

oznamovat, ohlašovat co 

 

кем, чем 

 

prohlašovat za koho, zač, kým, čím 

обязать кого 

 

zavázat koho k čemu, uloţit komu co 

обязывать кого 

 

zavazovat koho k čemu 

овладевать чем 

 

zmocňovat se čeho, dpbývat co, ovládat koho 

овладеть чем 

 

zmocnit se čeho, dobýt co, čeho 

оградить от кого-чего 

 

ochránit, uchránit před čím 

ограждать от кого-чего 

 

chránit, ochraňovat před kým, čím 

огрызаться на кого 

 

chňapat po kom 

огрызнуться на кого 

 

chňapnout po kom 

одевать во что 

 

oblékat do čeho 

одеваться во что 

 

oblékat se do čeho 

 

чем 

 

pokrývat se čím, halit se do čeho 

одеть во что 

 

obléci co, ustrojit do čeho 

одеться во что 

 

obléci si co, ustrojit se do čeho 
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одобрить что 

 

projevit souhlas s čím 

одобрять что 

 

projevovat souhlas s čím 

ожидать кого что 

 

čekat na koho nač 

 

чего от кого 

 

očekávat co od koho 

озаботиться чем 

 

postarat se oč, opatřit co 

ознаменовать что 

 

svědčit o čem, označit, poznamenat co 

окатить кого чем 

 

polít koho čím, chrstnout na koho co 

окатывать кого чем 

 

polévat koho čím, lít na koho co 

окликать кого 

 

volat, křičet na koho 

окликнуть кого 

 

zavolat, křiknout na koho 

окрикивать кого 

 

volat, křičet na koho 

окрикнуть кого 

 

zavolat, křiknout na koho 

окутать чем 

 

zabalit do čeho, obalit čím 

окутывать чем 

 

balit, zabalovat do čeho 

опекать кого 

 

být poručníkem komu, starat se o koho 

опереться на кого-что 

 

opřít se o koho, oč 

опираться на кого-что 

 

opírat se o koho, oč 

оплакивать кого-что 

 

oplakávat koho co, truchlit pro koho, co 

ополчаться против кого, на кого 

 

táhnout s vojsekm proti komu, napadat koho 

ополчиться против кого, на кого 

 

vytáhnout s vojskem proti komu, napadnout koho 
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опостылеть кому 

 

zprotivit se komu, omrzet koho 

опротиветь кому 

 

zprotivit se komu, stát se protivným komu 

орудовать чем 

 

zacházet s čím 

осведомить кого 

 

informovat koho, zpravit koho, dát zprávu komu 

осведомлять кого 

 

dávat zprávu komu, informovat koho 

освоиться с чем 

 

zvyknout si nač 

осмеивать кого 

 

vysmívat se, posmívat se komu 

осмеять кого 

 

vysmát se komu,l zesměšnit koho 

осмыслить что 

 

uvědomit si, porozumět čemu 

осмыслять что 

 

uvědomovat si, správně chápat co 

осрамить кого 

 

zostudit koho, blamovat koho, udělat ostudu komu 

остерегаться кого, чего 

 

dávat si pozor na koho, nač, být na pozoru před kým čím 

остеречься кого, чего 

 

dát si pozor na koho, uvarovat se před kým čím 

осточертеть кому 

 

k smrti omrzet koho, zprotivit se komu 

осчастливить кого 

 

obšťastnit, udělat radost komu 

отбиваться от кого-чего 

 

zbavovat se koho čeho 

отбирать у кого 

 

brát, odebírat, odnímat komu 

отбиться от кого-чего 

 

zbavit se koho čeho 

отбояриваться от чего 

 

střepávat se čeho 

отбояриться от чего 

 

střepat se čeho 
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отвадить от чего 

 

odučit, odvyknout čemu 

отваживать от чего 

 

odučovat, odvykládat čemu 

отваживаться на что 

 

odhodlávat se k čemu 

отважиться на что 

 

odhodlat se k čemu 

отвиливать от чего 

 

vytáčet se, vykrucovat se z čeho 

отвильнуть от чего 

 

vytočit se, vykroutit se z čeho 

отвыкать от кого-чего 

 

odvykat (si) komu čemu 

отвыкнуть от кого-чего 

 

odvyknout (si) komu čemu  

отговаривать кого от чего 

 

rozmlouvat komu co, odrazovat koho od čeho 

отговариваться чем 

 

vymlouvat se nač 

отговорить кого от чего 

 

rozmluvit, vymluvit komu co, odradit koho od čeho 

отговориться чем 

 

vymluvit se nač 

отдавить что 

 

šlápnout nač 

отдавливать что 

 

šlapat nač 

отделаться от чего 

 

ukončit, dodělat co 

 

от кого-чего 

 

zbavit se koho čeho 

отделываться от чего 

 

ukončovat, dodělávat co 

 

от кого-чего 

 

zbavovat se koho, čeho, dostávat se z čeho 

отказать в чѐм 

 

odmítnout, zamítnout, odepřít co 

отказаться от чего 

 

odmítnout co 
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отказывать в чѐм 

 

odmítat, zamítat co 

отказываться от чего 

 

odmítat co 

открещиваться от чего 

 

všemoţně se bránit, bránit se zuby nehty 

откровенничать с кем 

 

důvěrně se svěřovat komu, otevřeně mluvit s kým 

отличать по кому 

 

poznávat podle čeho 

отличить по чему 

 

rozeznávat podle čeho 

отлупить кого 

 

natlouci komu 

отмахиваться от кого-чего 

 

ohánět se po kom-čem 

отмахнуться от кого-чего 

 

ohnat se po kom 

отнимать у кого 

 

brát komu 

относиться к кому, чему 

 

chovat se ke komu, k čemu, jednat s kým čím, souviset s čím 

отнять у кого 

 

vzít komu 

отпрыгивать от чего 

 

odskakovat od čeho, uskakovat před čím 

отпрыгнуть от чего 

 

odskočit od čeho, uskočit před čím 

отрекаться от кого-чего 

 

zříkat se koho čeho 

отречься от кого-чего 

 

zříci se koho, čeho 

отрешаться от чего 

 

zbavovat se, zprošťovat se čeho 

отрешиться от чего 

 

zbavit se, zprostit se čeho 

отсоветовать кому 

 

odradit koho od čeho, rozmluvit komu 

отставаться от кого-чего 

 

zůstávat pozadu za kým 
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отстаться от кого-чего 

 

zůstat pozadu za kým, zpozdit se 

отстегать кого 

 

našlehat komu, spráskat koho 

отступаться от кого 

 

upouštět od čeho, vzdávat se čeho 

отступиться от чего 

 

upustit od čeho, vzdát se čeho 

отучать от чего 

 

odnaučovat, odvykat čemu 

отучаться от чего 

 

odnaučovat se čemu, co, zbavovat se čeho 

отучить от чего 

 

odnaučit, odvyknout čemu 

отучиться от чего 

 

odnaučit se čemu 

отчитать кого 

 

vyhubovat, vynadat komu 

отчитаться перед кем в чѐм 

 

podat komu zprávu o čem, sloţit komu účty z čeho 

отчитывать кого 

 

hubovat, nadávat komu 

отчитываться перед кем в чѐм 

 

podávat zprávu komu o čem, skládat účty komu z čeho 

отшлѐпать кого 

 

naplácat komu, nalupat komu 

охотиться на кого, за кем 

 

lovit koho, pořádat hon na koho 

    

    

    пенять на кого что 

 

naříkat si na koho 

передаваться кому 

 

přecházet, rozšiřovat se na koho 

передаться кому 

 

přejít, rozšířit se na koho 

перемежаться чем, с чем 

 

střídat se s čím 
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перенимать у кого 

 

přejímat, učit se od koho 

перенять у кого 

 

převzít, přejmout od koho 

переплатить за что 

 

přeplatit co 

переплачивать что 

 

přeplácet co 

переубедить кого 

 

přesvědčit koho, vyvrátit názor komu 

переубеждать кого 

 

přesvědčovat, vyvracet názor komu 

перехитрить кого 

 

vyzrát na koho, doběhnout koho 

печься о ком - о чѐм 

 

starat se o koho, oč, pečovat o koho oč 

питаться чем  

 

ţivit se čím, jíst co 

плакать о ком чѐм 

 

plakat pro koho co 

победить кого 

 

zvítězit nad kým 

побежать за чем 

 

odběhnout pro co 

побеждать кого 

 

vítězit nad kým 

поберечь кого, что 

 

opatrovat, chránit 

побить кого 

 

zbít, ztlouci koho, nařezat komu, porazit koho, zvítězit nad kým 

поблагодарить кого за что 

 

poděkovat komu zač 

побороть кого 

 

přemoci, porazit koho, zvítězit nad kým 

побранить кого 

 

vyhubovat komu, vyplísnit koho 

побрезг(ов)ать чем 

 

zhnusit si, zošklivit si co 

повертеть что 

 

trochu zavrtět čím 
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повидать кого, что 

 

uvidět koho, co, podívat se na koho, nač 

повиноваться кому 

 

poslouchat/poslechnout si koho 

повстречать кого 

 

narazit na koho 

повстречаться с кем 

 

potkat náhodou koho 

повязаться чем 

 

uvázat si co 

повязываться чем 

 

uvazovat si co 

подбадривать кого 

 

povzbuzovat koho, dodávat odvahy komu 

подбодрить кого 

 

povzbudit koho, dodat odvahy komu 

подбодрять кого 

 

povzbuzovat koho, dodávat odvahy komu 

подговаривать на что 

 

navádět k čemu 

подговорить на что 

 

navést k čemu 

подготовиться к чему 

 

připravit se, být připraven nač 

подделаться под кого, подо что 

 

napodobit koho, co, zahrát si na koho 

 

к кому 

 

vetřít se do přízně koho, dobře se zapsat u koho 

подделываться под кого, подо что 

 

napodobovat koho, co, hrát si na koho 

 

к кому 

 

podlézat komu, vtírat se do přízně koho 

подивиться кому, чему, на кого-что podivit se komu čemu, být překvapen kým čímj 

подкапываться подо что 

 

podrývat co, podkopávat co 

 

над кого 

 

intrikovat, strojit úklady proti komu 

подкарауливать кого 

 

číhat na koho, špehovat koho 
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подкопаться  подо что 

 

podrýt co, podkopat se 

 

под кого  

 

dostat se na koho, najít co proti komu 

подладиться к кому-чему, под кого, подо что přizpůsobit se komu čemu 

подлаживаться к кому-чему, под кого, подо что přizpůsobovat se k čemu 

подлизаться к кому 

 

vlísat se, vlichotit se 

подмечать что 

 

pozorovat co, všímat si čeho 

подмигивать кому 

 

mrkat na koho 

подмигнуть кому 

 

mrknout na koho 

подождать кого, что, чего 

 

počkat na koho, nač 

подражать кому чему 

 

napodobovat, imitovat koho 

подсесть к кому чему 

 

přisednout si ke komu čemu, sednout si vedle koho čeho 

подсидеть кого 

 

být na čekané, vyčíhat koho, zavařit komu 

подслуживаться к кому 

 

získávat si koho sluţbíčkářstvím 

подслужиться к кому 

 

získat si koho sluţbíčkářstvím 

подсмеиваться над кем чем 

 

posmívat se komu čemu 

подстерегать кого 

 

číhat na koho  

подступаться к кому 

 

přistupovat ke komu, obracet se na koho 

подступиться к кому 

 

přistoupit ke komu 

подтрунивать над кем   

 

dobírat si koho, střílet si z koho 

подтрунить над кем 

 

udělat si legraci z koho, vystřelit si z koho 
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подумывать о чѐм 

 

pomýšlet nač 

подшутить над кем 

 

udělat si legraci z koho, vystřelit si z koho 

подшучивать над кем 

 

dělat si legraci z koho, střílet si z koho 

пожалеть кого 

 

politovat koho, slitovat se nad kým 

пожурить кого 

 

vyplísnit koho, trochu vyhubovat komu 

позаботиться о ком-чѐм 

 

postarat se o koho oč 

позабывать кого, что, о ком-чѐм 

 

zapomínat na koho, nač, pozapomínat co 

позабыть кого, что, о ком-чѐм 

 

zapomenout na koho, nač, pozapomenout 

позавидовать кому, чему 

 

pocítit závist ke komu, čemu 

поздороваться с кем 

 

pozdravit se s kým, pozdravit koho 

поздравить кого с чем 

 

blahopřát komu k čemu 

поздравлять кого с чем 

 

(несов) blahopřát komu k čemu 

поинтересоваться чем 

 

projevit zájem oč 

поискать кого что 

 

podívat se po kom po čem 

поить кого 

 

dávat pít komu 

поклоняться кому чему 

 

sklánět se před kým čímm klanět se komu čemu 

поколотить кого 

 

natlouci komu 

покровительствоват

ь кому чему 

 

chránit co, brát v ochranu co 

покуситься на что 

 

okusit se oč 
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покушаться на что 

 

pokoušet se oč 

полакомиться  чем 

 

namlsat se čeho, pomlsat si co 

пользоваться чем 

 

pouţívat co 

польститься на кого-что 

 

dát se zlákat kým, čím, dostat zálusk nač 

полюбить кого, что 

 

zamilovat se do koho, oblíbit si koho, co 

полюбоваться чем 

 

pokochat se čím, potěšit se pohledem nač 

помахать кому 

 

zamávat na koho, komu 

поменяться  чем 

 

vyměnit si co 

поминать кого что 

 

vzpomínat na koho nač 

 

что, в чѐм 

 

rozumět čemu, vyznat se v čem 

помнить кого, что, о ком-чѐм, про кого-что pamatovat si koho co, nakoho, nač, nezapomínat na koho 

помножить что на что 

 

znásobit, vynásobit co čím 

помогать кому в чѐм, чем 

 

pomáhat komu s čím 

помолиться кому 

 

pomodlit se ke komu 

помочь кому в чѐм, чем 

 

pomoci komu s čím 

помышлять о ком чѐм 

 

pomýšlet na koho nač 

помянуть кого, что 

 

vzpomenout na koho, nač 

понюхать что 

 

čichnout si, přičichnout si k čemu 

понять кого что 

 

porozumět komu, čemu, pochopit koho, co 

поплатиться за что чем 

 

doplatit nač čím 
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попрекать кого чем, за что 

 

vytýkat, vyčítat komu co 

попрекнуть кого чем, за что 

 

vytknout, vyčíst komu co 

попросить у кого что, кого о чѐм 

 

poprosit, poţádat koho oč 

поравняться с кем 

 

dohonit koho 

порадовать кого 

 

potěšit koho, udělat radost komu 

порадоваться чему 

 

zaradovat se, mít radost z čeho 

поражаться чему 

 

být překvapen čím, divit se čemu 

поругать кого 

 

trochu vyhubovat komu 

порывать с кем-чем 

 

přerušovat co s kým čím, rozcházet se s kým čím 

порываться к чему 

 

pokoušet se oč, snaţit se oč 

посватать кого кому, за кого 

 

namluvit, dohodit komu koho 

посвататься к кому, за кого 

 

poţádat o ruku koho 

поскупиться на что 

 

být skoupý nač, skrblit čím 

последить за кем-чем 

 

chvíli pozorovat koho, co, pohlídat koho 

посмотреться во что 

 

podívat se do čeho 

посромить кого что 

 

zostudit koho co, udělat ostudu komu 

посрамлять кого что 

 

ostouzet, hanobit, tupit koho, dělat ostudu komu 

поссорить кого с кем 

 

dostat se do sporu s kým 

пострадать за кого-что, из-за кого-чего zkusit, vytrpět, natrpět se pro koho-co 

 

от чего, из-за чего 

 

utrpět čím 
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поступить с кем 

 

upustit od čeho, vzdát se čeho 

постыдиться кого, чего 

 

zastydět se před kým čím 

посягать на кого-что 

 

sahat nač, zasahovat do čeho 

посягнуть на кого-что 

 

sáhnout nač, vztáhnout ruku na koho 

потакать кому в чѐм, чему 

 

nadrţovat komu v čem 

потворствовать кому чему 

 

nadrţovat komu v čem, příliš povolovat komu 

потратиться на что 

 

mít výdaje s čím 

потрогать что 

 

sáhnout si nač, dotknout se čeho 

потрясать что, чем 

 

třást, otřásat čím, zviklávat co, otřásat kým 

похлопотать о чѐм 

 

přičinit se oč 

походить на кого-что 

 

podobat se, být podobný komu 

почитать кем чем, за когочто 

 

povaţovat, pokládat za koho 

пощадить кого 

 

ušetřit koho, slitovat se, smilovat se nad kým 

пощупать что 

 

ohmatat co, sáhnout si nač 

править кем чем  

 

spravovat, řídit co 

предвкушать что 

 

předem se těšit nač 

предводительствова

ть кем 

 

velet komu, mít vrchní velení nad kým 

предназначать для чего, на что, к чему určovat nač, k čemu, předurčovat k čemu 

предназначить для чего, на что, к чему určit nač, k čemu, předurčit k čemu 
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предостерегать от чего 

 

předem upozorňovat nač, varovat před čím 

предостеречь от чего 

 

předem upozornit nač, varovat před čím 

предотвратить что 

 

odvrátit co, zabránit čemu, zaţehnat co 

предрасполагать к кому-чему  

 

získávat pro koho co 

предрасположить к кому чему 

 

získat pro co 

предрешать что 

 

předem rozhodovat o čem 

предрешить что 

 

předem rozhodnout o čem 

предстоять кому 

 

očekávat, čekat koho 

предупредить о чѐм 

 

předem upozornit nač  

предупреждать о чѐм 

 

předem upozorňovat nač, říkat co předem 

 

что 

 

předcházet, zabraňovat čemu 

презирать кого что 

 

pohrdat, opovrhovat kým 

презреть кого что 

 

pohrdnout kým čím 

преиспольниться чем, чего 

 

být pln čeho, naplnit se čím 

преиспольняться чем, чего 

 

překypovat, naplňovat čím 

пренебрегать кем, чем 

 

pohrdat kým, čím, neváţit si koho, čeho 

пренебречь кем, чем 

 

pohrdnout kým čím 

пресечь что 

 

zamezit, zabránit čemu 

прибавить что чего 

 

přidat co 

прибавлять что 

 

přidávat co 
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прибегать к чему 

 

obracet se oč, ţádat oč 

прибегнуть к чему 

 

obrátit, poţádat oč 

приволокнуться за кем 

 

začít se dvořit komu 

привораживать кого 

 

přičarovávat koho, učarovávat komu 

приворожить кого 

 

přičarovat koho, učarovat komu 

привыкать к кому-чему 

 

přivykat, zvykat komu, čemu, zvykat si na koho nač 

привыкнуть к кому-чему 

 

přivyknout, zvyknout komu čemu 

приглядеться к кому чему 

 

pozorně se podívat 

приглядываться к кому чему 

 

pozorně se dívat, obeznamovat se s kým čím 

приглянуться кому 

 

padnout do oka komu 

приговорить к чему 

 

odsoudit k čemu 

придираться к кому-чему 

 

hledat chyby v kom čem 

придраться к кому-чему 

 

najít chybu na kom 

признаваться в чѐм 

 

přiznávat co, doznávat co 

прикасаться к кому чему 

 

dotýkat se čeho 

прикидываться кем 

 

dělat ze sebe koho 

прикинуться  кем 

 

udělat se, udělat ze sebe koho 

прикоснуться к кому 

 

dotknout se koho 

прикрикивать на кого 

 

okřikovat koho 

прикрикнуть на кого 

 

okřiknout koho 
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прилегать к чему 

 

přiléhat k čemu, hraničit, sousedit s čím, leţet vedle čeho 

примазаться к кому чему 

 

vetřít se kam 

примазываться к кому чему 

 

vtírat se, vnucovat se kam 

примениться к чему 

 

přizpůsobit se čemu 

примешать что во что 

 

přemístit, přidat co do čeho 

примешивать что во что 

 

přiměřovat, přidávat so do čeho 

приналечь на что 

 

opřít se oč 

приноравливаться к чему 

 

přizpůsobovat se čemu 

приноровиться к чему 

 

přizpůsobit se čemu 

приобщать к чему 

 

zasvěcovat, uvádět, zapojovat do čeho 

приобщиться к чему 

 

zapojit se do čeho, seznámit se s čím 

приохотить кого к чему 

 

probudit zálibu koho k čemu 

приохотиться к чему 

 

najít zálibu v čem 

припасать что, чего 

 

schovávat co, dělat si zásoby čeho 

припасти что чего 

 

schovat co, udělat si zásoby čeho 

припоминать что 

 

upamatovávat se nač 

припомнить что 

 

vzpomenout se nač 

приравнивать кого к кому чему 

 

přirovnávat koho ke komu, k čemu, srovnat koho s kým čím 

приравнять кого к кому чему 

 

přirovnat koho ke komu, k čemu 

приревновать к кому 

 

zařadit na koho 
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прислонить(ся) к чему 

 

opřít se oč 

прислонять(ся) к чему 

 

opírat se oč 

прислушаться к кому чему 

 

poslechnout si, vyposlechnout si 

послушиваться к кому чему 

 

poslouchat koho, co 

присматривать за кем 

 

dohlíţet, dávat pozor na koho 

присматриваться к кому чему 

 

pozorně se dívat, hledět na koho 

примыкать к кому-чему 

 

přimykat se, připojovat se 

   

sousedit, hraničit s čím 

приниматься за что 

 

pouštět se, dávat se do čeho 

 

за кого 

 

ujímat se koho, dávat se do koho 

приняться за что 

 

pustit se, dát se do čeho 

 

за кого 

 

ujmout se koho, dát se do koho 

приобщать к чему 

 

zasvěcovat, uvádět, zapojovat se do čeho 

   

přikládat, připojovat 

приобщаться к чему 

 

zapojovat se do čeho, připojovat se k čemu, vnikat do čeho 

приобщить к чему 

 

zasvětit, uvést, zapojit do čeho 

   

přiloţit, připojit 

приобщиться к чему 

 

zapojit se do čeho, připojit se k čemu, vniknout do čeho 

прислушиваться к кому-чему 

 

poslouchat koho co 

   

brát v úvahu co 
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присматриваться к кому-чему 

 

pozorně se dívat, hledět na koho, nač 

   

blíţ se seznamovat s kým 

присмотреть за кем 

 

dohlédnout, dát pozor na koho 

   

vyhlídnout si, vybrat si 

присмотреться к кому-чему 

 

zahledět se, pořádně se zadívat na koho, nač 

   

blíţ se seznámit s kým-čím 

приспосабливать к чему 

 

upravovat, zařizovat, přizpůsobit čemu 

приспосабливаться к чему 

 

přizpůsobit čemu, zvykat si nač 

приспособить к чему 

 

upravit, zařídit, přizpůsobit čemu 

приспособиться к чему 

 

přizpůsobit se čemu, zvyknout si nač 

пристраститься к чему 

 

vášnivě si oblíbit co 

приступать к чему 

 

přistupovat k čemu, pouštět se do čeho 

приступить к чему 

 

přistoupit k čemu, pustit se do čeho 

притвориться кем 

 

předstírat 

притворяться кем 

 

tvářit se jak 

притерпеться к кому 

 

smířit se s čím, zvyknout si nač 

притрагиваться к чему 

 

dotýkat se čeho 

притронуться к чему 

 

dotknout se čeho 

приударить за кем 

 

začít pálit za kým 

приударять за кем 

 

pálit za kým 
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приурочивать к чему 

 

časově přizpůsobovat, slaďovat s čím 

приурочить к чему 

 

časově přizpůsobit, sladit s čím 

променивать что на что 

 

měnit co zač 

 

кого, что на кого-что 

 

dávat přednost komu, čemu před kým čím, vyměňovat koho, co za koho, 

zač 

променять что на что 

 

vyměnit co zač 

 

кого, что на кого-что 

 

dát přednost komu, čemu před kým čím, vyměnit koho, co za koho, zač 

проучать к чему 

 

učit čemu 

проучить к чему 

 

naučit čemu 

прицеливаться в кого, во что 

 

mířit na koho nač 

прицелиться в кого, во что 

 

namířit na koho, nač 

прицениваться к чему 

 

ptát se na cenu čeho 

причитать над кем 

 

naříkat nad kým, oplakávat koho 

приютить кого 

 

poskytnout přístřeší komu, ujmout se koho 

проболтаться о чѐм 

 

podřeknout se, vybreptat, vyţvanit co 

проведать кого 

 

podívat se ke komu, navštívit koho 

 

о ком о чѐм 

 

dozvědět se o okom čem, vyzvědět co 

провиниться в чѐм перед кем 

 

prohřešit se, provinit se čím před kým 

провоцировать что, на что 

 

provokovat, vyprovokovat co, k čemu 

продолжать что 

 

pokračovat v čem 
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пропихивать через что, во что 

 

prostrkávat čím, cpát čím 

пропихнуть через что, во что 

 

prostrčit čím, vecpat čím 

просить что, чего, о чѐм 

 

prosit, ţádat oč 

протежировать кому 

 

proteţovat koho, nadrţovat komu 

протестовать против кого-чего 

 

protestovat proti komu čemu 

противоположить что чему 

 

postavit, uvést co proti čemu 

противопоставлять кому, чему 

 

srovnávat s čím, stavět do protikladu 

противоречить кому-чему 

 

odporovat čemu, nesouhlasit s čím 

прощать кого за что, кому что 

 

promíjet komu co, odpouštět komu co 

    

    радоваться кому чему 

 

radovat se, mít radost 

разлугать(ся) с кем чем 

 

odlučovat se od koho čeho 

разлучить(ся) с кем чем 

 

odloučit se od koho 

разменяться чем 

 

vyměnit co 

разбинтовать что 

 

sejmout obvaz z čeho, rozvázaz obvaz 

разбинтовыбать что 

 

snímat obvaz z čeho, rozvazovat obvaz na čem 

разделаться с кем-чем 

 

vypořádávat se s kým-čím 

разделываться с кем-чем 

 

vypořádávat se s kým-čím, zbavovat se čeho 

разминуться с кем-чем 

 

minout se, nesetkat se, minout se 

разругать кого 

 

vynadat komu 
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разубедить кого в чѐм 

 

vymluvit, vyvrátit komu co 

разубеждать кого в чѐм 

 

vymlouvat, vyvracet komu co 

разуверить кого в чѐм 

 

zviklat přesvědčení koho v čem, vyvrátit komu mínění o čem 

разуверять кого в чѐм 

 

zviklávat přesvědčení koho v čem, vyvracet komu mínění o čem 

разуверяться в ком-чѐм 

 

pozbývat víru v koho, več 

разыскивать что 

 

vyhledávat, hledat co, pátrat po čem 

рапортовать о чѐм 

 

hlásit, ohlásit co, podávat, podat hlášení o čem 

раскаиваться в чѐм 

 

projevovat lítost nad čím, litovat čeho 

раскаяться в чѐм 

 

litovat čeho, projevit lítost nad čím 

раскланиваться с кем  

 

zdravit se, vyměňovat si pozdrav 

раскланяться с кем 

 

pozdravit se, vyměnit si pozdrav, rozloučit se s kým 

распекать кого 

 

pucovat koho, zvedat mandle komu 

расплатиться с кем  

 

zaplatit komu, vyrovnat se s kým 

 

за что 

 

odpykat co, těţce zkusit zač 

расплачиваться с кем 

 

platit komu, vyrovnávat se s kým 

 

за что 

 

těţce zkoušet zač 

располагать кем, чем 

 

disponovat kým, čím, mít k dispozici koho, co 

 

к чему 

 

napomáhat čemu, přispívat k čemu 

распорядиться о чѐм 

 

dát příkaz k čemu, nařídit co 

 

чем 

 

naloţit s čím, zařídit co 
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распоряжаться о чѐм 

 

dávat příkaz k čemu, nařizovat co 

 

чем 

 

nakládat s čím, zařazovat co 

 

чем 

 

řídit co, spravovat co 

расспрашивать о ком-чѐм 

 

vyptávat se koho nač 

расспросить о ком-чѐм 

 

zeptat se koho nač 

рассчитаться с кем 

 

zaplatit komu, vypořádat se s kým 

рассчитываться с кем 

 

platit komu, vypořádávat se s kým 

   

být propuštěn 

расточать что 

 

mrhat, plýtvat čím, neskrblit 

ратовать за что 

 

bojovat zač, bránit co, hájit co 

рвануть за что 

 

škubnout zač, trhnout čím 

ревновать кого к кому 

 

ţárlit, být ţárlivý na koho kvůli komu 

рекламировать что 

 

dělat, udělat reklamu čemu 

решаться на что 

 

odhodlávat se k čemu, odvaţovat se čeho 

решиться на что 

 

odhodlat se k čemu, odváţit se čeho 

   

vyřešit se, rozhodnout se 

ругать кого, что 

 

hubovat koho, co, nadávat komu čemu 

ругнуть кого за что 

 

vynadat komu, zač 

руководить кем, чем 

 

vést koho, co, řídit co 
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сбегать за кем-чем 

 

skočit, doběhnout pro koho co, zaskočit ke komu 

сбывать кого, что 

 

prodávat co, zbavovat se čeho 

сбыть кого, что 

 

odprodat co, najít odbyt pro co 

сватать кому, за кого 

 

namlouvat koho, komu, ţádat koho o ruku 

свататься кому  

 

ucházet se o koho, ţádat o ruku koho 

свестись к чему, на что 

 

omezit se nač, přestat na čem, přejít več 

сводиться к чему, на что 

 

omezovat se nač, přestávat na čem, přecházet več 

свыкаться с чем 

 

přivykat k čemu 

свыкнуться с чем 

 

přivyknout k čemu 

сдаться на что 

 

být k čemu 

сдвигать что 

 

odsunovat, přesunovat co, hýbat s čím 

сдвинуть что 

 

pohnout co, pohnout čím 

сживаться с кем с  чем 

 

sţívat se s kým, zvykat si na koho, nač 

сжиться с кем 

 

sţít se s kým, zvyknout si na koho 

симпатизировать кому, чему 

 

sympatizovat s kým 

сконцентрировать(с

я) на чѐм 

 

soustředit (se) (nač) 

скорбеть о ком-чѐм 

 

truchlit, trápit se pro koho-co 

следовать за кем 

 

následovat koho 

 

за кем-чем 

 

následovat koho, být po kom 
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кому чему 

 

následovat koho, řídit se kým, čím 

сменить кого  

 

vystřídat koho, nastoupit na místo koho 

сменять кого 

 

střídat koho, nastupovat na místo koho 

смыслить в чѐм 

 

rozumět čemu, vyznat se v čem 

снискать что 

 

získat si, zaopatřit si 

совладать с кем чем 

 

vypořádat se s kým čím, zvládnout koho co 

содействовать кому чему 

 

napomáhat komu čemu, přispívat ke komu čemu 

сожалеть о ком-чѐм 

 

litovat, ţelet koho čeho 

сознаваться в чѐм 

 

doznávat, přiznávat co 

сознаться в чѐм 

 

doznat, přiznat co 

сомневаться в ком-чѐм 

 

pochybovat, mít pochyby o kom-čem 

сообразовать с чем 

 

uvádět/uvést v souladu s čím 

сообразоваться с чем 

 

zařizovat se podle čeho 

соответствовать чему 

 

odpovídat čemu, shodovat se s čím 

сопутствовать кому, чему 

 

doprovázet, provázat koho co 

сотрясать что 

 

otřásat čím 

сочуствовать кому, чему 

 

mít soucit s kým-čím, mít porozumění pro koho-co 

спастись от кого-чего 

 

zachránit se před kým-čím 

спекулировать чем  

 

spekulovat čím, šmelinařit 

 

на чѐм 

 

spekulovat nač, vyuţívat čeho 
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сплетничать о ком-чѐм 

 

klepy o kom-čem, pomlouvat koho 

спорить о чѐм 

 

přít se oč, debatovat o čem 

способствовать чему 

 

pomáhat, napomáhat čemu, přispívat čemu 

споткнуться обо что 

 

zakopnout, klopýtnout oč 

спотыкаться обо что 

 

zakopávat, klopýtat oč 

справиться о ком-чѐм 

 

dotázat se, zeptat se, přeptat se na koho, nač 

справиться II с чем 

 

zvládnout, zdolat co, stačit nač 

 

с кем-чем 

 

zdolat, přemoci, překonat koho, co 

справляться о ком-чѐм 

 

dotazovat se, ptát se, přeptávat se na koho, nač 

спрявляться II с чем 

 

zdolávat co, stačit nač 

 

с кем-чем 

 

zdolávat, přemáhat, překonávat koho, co 

спрашивать о ком-чѐм 

 

ptát se na koho, nač, zkoušet, vyvolávat, ţádat 

 

кого 

 

ptát se po kom, na koho 

спрашиваться у кого 

 

dovolovat se, ţádat o dovolení koho 

спровадить кого, что 

 

zbavit se koho, čeho, vystrnadit koho, co 

спроваживать кого, что 

 

zbavovat se koho, čeho, vystrnaďovat koho, co 

спросить о ком-чѐм 

 

zeptat se na koho, nač 

 

чего у кого 

 

poţádat co po kom, oč koho 

 

кого 

 

poptat se, ptát se po kom, na koho 

ссудить кого, чем, кому что 

 

půjčit, zapůjčit co komu 
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ссужать кого чем, кому что 

 

půjčovat komu co 

стеречь кого, что 

 

střeţit, hlídat koho, co, dávat pozor na koho, nač 

 

кого 

 

číhat na koho 

стеснять кого 

 

uvádět do rozpaků koho 

стосковаться по ком-чѐм, по кому-чему zastesknout se 

страдать чем, от чего 

 

trpět čím 

страховаться от чего 

 

pojišťovat se, dávat se pojistit proti čemu 

стремиться к чему  

 

usilovat oč, dychtit, touţit po čem 

субсидировать кого, что 

 

poskytovat, poskytnout komu, čemu peněţní podporu 

судачить о ком-чѐм 

 

klepat o kom-čem, drbat koho, co 

счистить что с чего 

 

očistit od čeho co 

счищать что с чего 

 

čistit od čeho co 

сыграть во что 

 

zahrát si co 

 

на чѐм 

 

přehrát, zahrát nač 

    

    таить от кого 

 

tajit skrývat před kým 

таптать что 

 

šlapat po čem, zašlapávat co 

толкать кого, что 

 

strkat do  koho čeho 

 

на что, к чему 

 

nabádat, podněcovat k čemu 

толкнуть кого, что 

 

strčit do koho čeho 
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на что, к чему 

 

podnítit k čemu 

торговать чем 

 

obchodovat s čím 

торопить кого с чем 

 

pohánět koho, k čemu 

тосковать по кому-чему, по ком-чѐм tesknit, touţit po kom-čem 

транжировать что 

 

rozhazovat co 

тратиться на что 

 

vydávat peníze nač 

требовать что, чего 

 

ţádat, poţadovat co 

тренироваться в чѐм 

 

trénovat se v čem, cvičit se v čem 

трогать кого, что 

 

dotýkat se koho, čeho, sahat na koho, nač 

 

кого 

 

nenechávat na pokoji, vyrušovat koho 

тронуть кого, что 

 

dotknout se koho čeho 

трудиться над чем 

 

pracovat na čem 

трунить над чем 

 

dobírat si koho, vysmívat se komu 

трясти что, чем 

 

třást, potřásat čím 

тряхнуть что чем 

 

zatřást čím 

тужить о ком-чѐм 

 

rmoutit se, hořekovat pro koho co 

тыкать что, чем во что 

 

píchat čím do čeho, zapichovat co do čeho 

тяготеть к кому-чему 

 

tíhnout ke komu, k čemu, být přitahován kým 

 

над кем 

 

tíţit koho, tísnivě doléhat na koho 

тяготиться чем 

 

těţce nést, trápit se čím 
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    убедить в чѐм 

 

přesvědčit se o čem 

убеждать в чѐм 

 

přesvědčovat o čem 

уберегать от чего 

 

chránit před čím 

уберегаться от чего 

 

chránit se před čím 

уберечь от чего 

 

uchránit před čím 

уберечься от чего 

 

uchránit se před čím 

убиваться о ком-чѐм, из-за кого-ч. trápit se, souţit se pro koho, kvůli komu čemu 

ублажать кого 

 

dělat pomyšlení komu 

ублажить кого 

 

udělat pomyšlení komu 

уважать кого что 

 

váţit si koho čeho 

уважить что (разг. кому) 

 

vyhovět (prosbě) 

 

кого что 

 

prokázat pozornost komu 

уведомить кого о чѐм 

 

oznámit komu co, uvědomit koho o čem 

уведомлять кого о чѐм 

 

oznаmovat komu co, uvědomovat koho o čem 

уверить в чѐм 

 

ujistit, ubezpečit o čem 

увериться в чѐм 

 

ujistit se, přesvědčit se o čem 

увернуться от чего 

 

uhnout se před čím 

уверовать в кого, во что 

 

pevně věřit komu čemu 

увѐртываться от чего 

 

uhýbat se před čím, vyhýbat se čemu 
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уверять в чѐм 

 

ujišťovat, ubezpečovat o čem 

уверяться в чѐм 

 

ujišťovat se, ubezpečovat se o čem 

увиваться за кем 

 

obletovat koho 

 

около кого 

 

točit se kolem koho, lísat se ke komu 

увиливать от чего 

 

vykrucovat se z čeho 

увильнуть от чего 

 

vyhnout se čemu 

увлекаться чем 

 

mít zálibu v čem, dávat se unést čím 

увлечься чем 

 

najít zálibu v čem, dát se unést čím 

увязать в чѐм 

 

zabředávat do čeho, zaplétat se do čeho 

увязываться за кем 

 

lepit se na koho 

угнаться за кем 

 

dohonit koho, přen. vyrovnat se komu 

уговаривать кого 

 

domlouvat komu, přemlouvat koho 

уговорить кого 

 

přemluvit koho, domluvit komu 

угодить кому, на кого 

 

vyhovět komu 

   

hovorově dostat se kam, octnout se kde 

 

во что 

 

trefit, strefit se do čeho 

угодничать перед кем 

 

podlézat, pochlebovat komu 

угождать кому, на кого 

 

vyhovovat komu 

угоститься чем 

 

pochutnat si na čem 

угощать чем 

 

hostit 
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угощаться чем 

 

pochutnávat si na čem 

удивляться чему 

 

být překvapen čím 

удостаивать кого чего 

 

udělovat komu co, vyznamenávat koho čím 

 

чем 

 

poctívat, uznávat za hodna čeho 

удостаиваться чего 

 

být odměňován, vyznamenáván čím 

удостовериться в чѐм 

 

ověřit si co, přesvědčit se o čem 

удостоверять в чѐм 

 

ověřovat si co, přesvědčovat se v čem 

удостоить кого чего 

 

udělit komu co, vyznamenat koho čím 

 

чем 

 

poctít, uznat za hodna čeho 

удостоиться чего 

 

být odměněn čím 

укорить кого в чѐм 

 

vyčíst komu co 

укорять кого в чѐм 

 

vyčítat komu co 

укутать(ся) во что 

 

zahalit se, zabalit se do čeho 

укутывать(ся) во что 

 

zahalovat (se), zabalovat (se), chumlat (se) do čeho 

уличить в чѐм 

 

usvědčit z čeho 

улыбнуться кому  

 

usmát se na koho 

умалчивать  о чѐм 

 

zamlčovat, mlčením pomíjet co 

умолчать о чѐм 

 

zamlčet co, pomlčet o čem 

унаследовать от кого 

 

zdědit, podědit po kom 

унижаться до чего 

 

sniţovat se k čemu 
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упереться во что, обо что, на что 

 

opřít se oč, přen. postavět si hlavu 

упираться во что, обо что, на что 

 

opírat se oč, přen. stavět si hlavu 

уповать на кого-чего 

 

zast. skládat naděje v koho, doufat v koho 

уподобить кому чему 

 

přirovnat, připodobnit se ke komu 

уподобиться кому чему 

 

stát se podobným komu čemu 

упоминать кого, что, о ком-чѐм 

 

zmiňovat se o kom-čem, dotýkat se čeho 

упомянуть кого, что, о ком-чѐм 

 

zmínit se o kom-čem, dotknout se čeho 

управлять чем 

 

řídit co 

управляться с чем 

 

zvládat co 

упражняться в чѐм 

 

cvičit se v čem, cvičit co 

упрекать кого в чѐм 

 

vyčítat komu co, dělat výčitky komu 

упрекнуть кого в чѐм 

 

vyčíst, vytknout komu co 

усаживать за что 

 

posazovat k čemu 

усаживаться за что 

 

usazovat se k čemu 

уследить за кем че, 

 

uhlídat koho co, dohlídat se koho čeho 

усмотреть за кем-чем 

 

uhlídat koho co, dohlídat se koho čeho 

усомниться в чѐм 

 

zapochybovat o čem 

уставать от чего 

 

unavovat se, bývat unaven čím 

устать от чего 

 

unavit se čím 

уступать кому что 

 

zříkat se čeho, postupovat komu co 
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уступить кому что 

 

zřeknout se čeho, postoupit komu co 

утыкать чем 

 

napíchat, nastrkat co 

утыкать чем 

 

napíchávat, nastrkávat co 

ухватиться за что 

 

chytit se, přidrţet se čeho 

уцепиться за кого-что 

 

zachytit se, chytit se koho 

участвовать в чѐм 

 

účastnit se čeho 

    хаять кого, что 

 

nadávat na koho, nač, hanět koho co 

хвататься за кого-что 

 

chytat se koho, čeho 

    целить во что 

 

mířit do čeho 

цепляться за кого-что 

 

zachycovat se o koho, oč 

 

за что 

 

houţevnatě se drţet 

    щѐлкать кого 

 

dát šňupku komu; cvakat 
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Slovesa se stejnou a odlišnou pádovou vazbou 

бегать 

  

běhat 

 

от кого-чего 

 

utíkat před kým 

беспокоить 

  

znepokojovat 

 

кого 

 

překáţet komu, vyrušovat koho, obtěţovat koho 

биться 

  

bojovat 

 

над чем 

 

namáhat se, rvát se 

бредить 

  

blouznit v horečce 

 

кем чем 

 

blouznit o kom čem 

бросаться чем 

 

hodit co, vrhnout co, čím 

  

на колени vrhat se na kolena 

    

    вдохнуть что 

 

vdechnout co, nadechnout se čeho 

 

что в кого 

 

vnuknout co komu 

взять 

  

vzít 

 

кого под руку 

 

zavěsit se do koho 

верить кому чему  

 

věřit, přikládat víru komu čemu 

 

в кого что 

 

věřit komu čemu, (i v koho co) 

верховодить в чѐм, где 

 

vést co, mít hlavní slovo v čem 

 

кем 

 

vévodit komu 
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влезать 

  

lézt nač, šplhat se 

 

во что 

 

lézt do čeho 

влезть 

  

vylézt nač, vyšplhat se 

 

во что 

 

vlézt do čeho 

возлагать 

  

klást 

 

на кого что 

 

ukládat komu co 

возложить 

  

poloţit 

 

на кого что 

 

uloţit komu co, pověřit koho čím 

волочиться 

  

vléci se, courat se 

 

за кем 

 

běhat za kým, tahat se s kým 

ворочать 

  

obracet, převracet 

 

чем 

 

točit s čím, dirigovat čím 

восходить 

  

vystupovat, stoupat 

 

к чему 

 

pocházet z čeho, mít původ v čem, sahat do čeho 

впадать 

  

propadávat se, zapadat 

 

во что 

 

vlévat se, ústit do čeho 

впасть 

  

vpadnout 

 

во что в ошибку upadnout, zmýlit se 

    

    впутать 

  

vplést, zaplést 

 

во что 

 

zaplést, zatáhnout do čeho 
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впутаться 

  

vplést se, zaplést se 

 

во что 

 

zaplést se, zamíchat se do čeho 

впутывать 

  

vplétat, zaplétat 

 

во что 

 

vplétat, zaplétat do čeho 

впутываться 

  

vplétat se, zaplétat se 

 

во что 

 

vplétat se, vměšovat se do čeho 

вращаться 

  

točit se, otáčet se 

 

вокруг чего 

 

obíhat co 

 

(среди кого) 

 

pohybovat se 

врезаться 

  

zaříznout se, zarýt se 

 

во что 

 

utkvět v čem, vrýt se do čeho 

врезаться 

  

zařezávat se, zarývat se 

 

во что 

 

utkvívat v čem, vrývat se do čeho 

встретить кого что 

 

potkat koho, co, setkat se s kým čím 

   

přijít naproti, uvítat (встретить гостей) 

встречать кого что 

 

potkávat koho co, setkávat se s kým čím 

   

jít naproti, vítat 

   

přijímat 

вступать 

  

vstupovat, vcházet, dávat se zapsat! 

 

во что 

 

začínat co, dávat se do čeho 

вступить 

  

vstoupit, vejít, dát se zapsat 
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во что 

 

začít co, dát se do čeho 

выговаривать 

  

vyslovovat, pronášet 

 

кому 

 

hubovat koho 

выдавать 

  

vydávat, dávat, prozrazovat, odhalovat 

 

за кого-что 

 

vydávat, prohlašovat 

выдать 

  

vydat, prozradit, odhalit 

 

за кого-что 

 

prohlásit 

вызвать 

  

zavolat, přivolat, předvolat 

 

на что 

 

přimět, vyzvat k čemu 

выливаться 

  

vylévat se, vytékat 

 

во что 

 

nabývat formy čeho, měnit se več 

вылиться 

  

vylít se, vytéci 

 

во что 

 

nabýt formy čeho, proměnit se, změnit se več 

выпить 

  

vypít 

 

за кого-что 

 

připít komu, čemu 

вырвать 

  

vytrhnout, vyzvat 

 

у кого 

 

vynutit na kom, vytáhnout z koho 

выучивать что 

 

učit se čemu, nacvičovat co 

 

кого чему 

 

učit koho co (ve smyslu čemu) 

выучить что 

 

naučit se čemu, naučit se co 

 

кого чему 

 

naučit koho co (ve smyslu čemu) 
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    гадить 

  

kálet 

 

кому 

 

škodit komu, poškozovat koho 

гарантировать что 

 

zaručovat, zajišťovat 

 

от ково-чего 

 

zajišťovat, zabezpečovat před kým čím 

глядеть 

  

dívat se, hledět 

 

за кем-чем 

 

dávat pozor, dohlíţet na koho 

гнуть 

  

ohýbat 

 

к чему 

 

vést k čemu, zaměřovat se nač, mířit kam 

господствовать 

  

vládnout, panovat 

 

над кем 

 

vévodit čemu, nad čím, strmět nad čím 

грешить 

  

hřešit 

 

против чего 

 

prohřešovat se proti čemu 

    давиться 

  

dávit se, dusit se 

 

от кашля 

 

dusit se při kašli 

держать 

  

drţet 

 

под стражей 

 

drţet ve vazbě 

дичиться 

  

ostýchat se 

 

ково 

 

stranit se koho, vyhýbat se komu 

доглядеть 

  

dohlédnout 
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за кем-чем 

 

dohlédnout na koho,  nač 

доживать 

  

zůstávat, zdrţovat se 

 

до чего 

 

doţívat se, dočkávat se čeho 

дожить 

  

zůstat, zdrţet se 

 

до чего 

 

doţít se, dočkat se čeho 

доискаться 

  

najít, vypátrat 

 

до чего 

 

dopídit se čeho, vypátrat co 

доискиваться 

  

nacházet, hledat 

 

до чего 

 

pídit se, pátrat po čem 

дойти 

  

dojít, dorazit, dostat se 

 

до того, что 

 

dojít aţ k čemu 

донести 

  

podat zprávu, oznámit 

 

на кого 

 

udat koho 

доносить 

  

podávat zprávu, oznamovat 

 

на кого 

 

udávat koho 

доучивать 

  

doučovat 

 

что 

 

doučovat se čemu 

доучить 

  

doučit 

 

что 

 

doučit se čemu 

дрожать 

  

třást se, chvět se 

 

за кого-что, над кем-

 

bát se o koho, oč 
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чем 

    егозить 

  

šít sebou 

 

перед кем 

 

podlézat komu 

    жалеть кого 

 

litovat koho 

 

о ком-чѐм 

 

rmoutit se pro koho 

жертвовать что для кого-чего 

 

přispívat čím na koho 

 

кем, чем для кого-чего 

 

obětovat koho co pro koho co 

жить 

  

ţít 

 

чем 

 

ţivit se čím 

 

на что 

 

ţít z čeho 

    забирать 

  

brát 

 

у кого 

 

zabírat, brát komu 

забрасывать 

  

vhazovat, vházet 

 

что 

 

nevěnovat se čemu, zanedbávat co 

забрать 

  

vzít, sebrat 

 

у кого 

 

zabrat, vzít komu 

завернуть 

  

zabalit,  

 

к кому 

 

zastavit se u koho, zaskočit ke komu 

заверять кого что 

 

ověřovat 
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кого что в чѐм 

 

ujišťovat, ubezpečovat o čem 

заворачивать 

  

zabalovat, balit 

 

к кому 

 

zastavovat se cestou u koho 

заглядывать 

  

nahlíţet, nakukovat 

 

к кому 

 

zastavovat se u koho 

заглянуть 

  

nahlédnout, podívat se 

 

к кому 

 

zaskočit ke komu 

загородить 

  

ohradit, oplotit 

 

кому (дорогу) 

 

postavit se do cesty komu 

задувать 

  

začínat foukat 

 

во что 

 

foukat do čeho 

задуматься 

  

zůstat v rozpacích, rozpakovat se 

 

над чем, о чѐм 

 

zamyslet se nad čím 

задумываться 

  

rozpakovat se 

 

над чем, о чѐм 

 

zamýšlet se nad čím 

заезжать 

  

zajíţdět 

 

за кем 

 

stavovat se, přijíţdět pro koho 

зайти 

  

zajít, zaskočit 

 

за кем 

 

stavit se pro koho, zajít 

закрепить 

  

upevnit, připevnit 

 

за кем чем 

 

přidělit komu čemu 
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закреплять 

  

upevňovat, připevňovat 

 

за кем чем 

 

přidělovat komu čemu 

заметить 

  

zpozorovat 

 

что 

 

všimnout si čeho 

замечать 

  

pozorovat  

 

что 

 

všímat si čeho 

заправить 

  

zastrčit, zasunout 

 

чем 

 

přidat co 

заправлять 

  

zastrkovat, zasunovat 

 

чем 

 

zahušťovat, přidávat co 

 

чем 

 

vést, spravovat co 

запутать 

  

zamotat 

 

кого во что 

 

zatáhnout koho do čeho, zaplést koho do čeho 

запутывать 

  

zamotávat, komplikovat 

 

кого во что 

 

zatahovat, zaplétat koho do čeho 

засыпать 

  

zasypat 

 

чем 

 

vsypat, přidat co 

захватить 

  

uchopit, vzít, popadnout 

 

кого что 

 

zmocnit se čeho, uchvátit co 

захватывать 

  

uchopovat 

 

кого что 

 

zmocňovat se čeho, uchvacovat co 
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заходить 

  

zacházet 

 

за кем 

 

stavět se pro koho 

зацепить 

  

zachytit, zaklesnout, zahákovat 

 

за что 

 

zachytit oč 

зацеплять 

  

zachycovat, zaklesávat, hákovat 

 

за что 

 

zachycovat oč 

    

    избирать 

  

volit si, vybírat si 

 

кем 

 

volit za koho 

избрать 

  

zvolit si, vybrat si 

 

кем 

 

zvolit za koho 

изголодаться 

  

vyhladovět 

 

по чему 

 

zatouţit po čem 

излить 

  

dát průchod čemu 

 

на кого-что 

 

vylít si hněv 

 

кому 

 

svěřit se komu 

интриговать 

  

vzbuzovat zvědavost 

 

против кого-чего 

 

intrikovat, dělat intriky proti komu čemu 

    

    караулить 

  

hlídat, střeţit 
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кого 

 

vyhlíţet koho, čekat na koho 

катать 

  

koulet, kutálet 

 

кого на чѐм 

 

vozit koho na čem, čím v čem 

каяться 

  

kát se 

 

кому, перед кем в чѐм 

 

kát se z čeho, přiznávat se komu k čemu 

кланяться 

  

uklánět se 

 

кому  

 

pozdravovat koho 

 

кому, перед кем  

 

doprošovat se, poníţeně prosit 

клонить 

  

shýbat, ohýbat 

 

к чему 

 

vést k čemu, zaměřovat se nač 

колебать 

  

kolébat, houpat, kývat se 

 

что 

 

podkopávat, podrývat co 

корчить 

  

svíjet se (bolestí) 

 

кого 

 

dělat ze sebe koho, hrát si na koho 

кричать 

  

křičet, řvát 

 

кому, кого 

 

volat na koho 

    

    лезть 

  

lézt 

 

за чем 

 

sahat pro co 

 

во что 

 

lézt, pouštět se do čeho 

 

к кому, с чем 

 

lézt na koho s čím, otravovat koho s čím 
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лечь 

  

lehnout si 

 

на что 

 

padnout nač, rozestřít se po čem 

липнуть 

  

lepit se, lnout 

 

к кому  

 

lepit se na koho, věšet se na paty komu 

ловить 

  

chytat, lovit 

 

кого на чѐм 

 

přistihovat koho při čem 

лупить 

  

loupat, sloupávat 

 

с кого 

 

odírat koho, okrádat koho 

    

    маневрировать 

  

manévrovat, posunovat se (vlakem), vyhýbat se 

 

чем 

 

hospodárně disponovat, nakládat s čím 

мешаться 

  

překáţet, plést se 

 

во что 

 

míchat se, plést se do čeho 

    

    нависать 

  

viset 

 

над кем-чем 

 

převisovat, přečnívat, vznášet se nad kým-čím 

нависнуть 

  

viset 

 

над кем-чем 

 

převisovat, sklonit se nad čím, vyvstat před kým-čím 

нагнать 

  

dohnat, dohonit 

 

что, чего на кого 

 

nahnat co, čeho komu, způsobit komu co 
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наговаривать 

  

moc mluvit, povídat 

 

на кого 

 

pomlouvat koho, dělat klepy o kom 

наговарить 

  

namluvit, napovídat 

 

на кого 

 

pomluvit koho, nadělat klepů o kom 

нагонять 

  

dohánět 

 

на кого 

 

nahánět co, čeho komu 

назвать 

  

pojmenovat 

 

кем, чем 

 

nazvat kým čím, uznat za koho, zač 

называть 

  

jmenovat 

 

кем, чем 

 

nazývat kým, čím, uznávat za koho, zač 

найти 

  

narazit 

 

на что 

 

pokrýt, zahalit co 

 

на кого 

 

zmocnit se koho, přijít na koho 

накапать 

  

nakapat 

 

на что чем 

 

pokapat co čím, nakapat co nač 

наклеить 

  

nalepit, přilepit 

 

чего 

 

slepit, sklíţit co 

наливать 

  

nalévat 

 

на что 

 

rozlévat po čem, nalévat nač 

налить 

  

nalít 

 

на что 

 

rozlít po čem, nalít nač 
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напакостить 

  

nasvinit, zaneřádit 

 

кому чему 

 

uškodit, udělat zle komu 

напирать 

  

doléhat, tlačit, dotírat 

 

на что 

 

klást důraz nač, bedlivě dbát oč 

направить 

  

namířit, zamířit, zaměřit 

 

к кому 

 

poslat ke komu, odkázat na koho 

направлять 

  

mířit, zaměřovat 

 

к кому 

 

posílat ke komu, odkazovat na koho 

нарядиться 

  

nastrojit se, naparádit se 

 

кем  

 

převléci se, přestrojit se za 

наряжаться 

  

strojit se, svátečně se oblékat 

 

кем 

 

převlékat se, přestrojovat se za koho 

настраивать 

  

nalaďovat, ladit, vylaďovat 

 

кого на что 

 

vzbuzovat, vyvolávat u koho co, připravovat koho nač 

настроить 

  

naladit, vyladit 

 

кого на что 

 

vzbudit, vyvolat u koho co, připravit koho nač 

нахлынуть 

  

přivalit se, nahrnout se (o lidech) 

 

на кого 

 

přepadnout koho 

находить 

  

naráţet 

 

на кого 

 

zmocňovat se koho 

начинить 

  

naplnit, nadít 
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чем 

 

nabít čím, nacpat do hlavy co 

начинять 

  

plnit, nadívat 

 

чем 

 

cpát do hlavy, nalévat 

носиться 

  

běhat, pobíhat, lítat 

 

с кем-чем 

 

pořád se zabývat kým-čím 

нуждаться 

  

trpět nouzí, ţít v nedostatku 

 

в ком-чѐм 

 

potřebovat koho co 

    обернуться 

  

obrátit se, otočit se 

 

кем-чем 

 

proměnit se v koho, več 

обжечься 

  

spálit se, popálit se 

 

на чѐм 

 

spálit se při čem 

обивать 

  

oklepávat, setřásat 

 

чем 

 

potahovat, pobíjet, okovávat 

обойти 

  

obejít 

 

что 

 

obejít co, vyhnout se čemu 

оборачиваться 

  

obracet se, otáčet se 

 

кем, чем 

 

měnit se v koho, več 

обрезать 

  

uřezat, uříznout 

 

что 

 

říznout se do čeho 

обрушивать 

  

bořit, bourat, strhávat 
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что на кого 

 

chrlit co na koho 

обрушиваться 

  

řítit se, sesouvat se 

 

на кого 

 

těţce postihovat koho, dopadat na koho 

обрушить 

  

zbořit, zbourat, strhnout 

 

что на кого 

 

vychrlit co na koho 

обрушиться 

  

zřítit se, sesout se 

 

на кого 

 

těţce postihnout koho, dopadnout koho 

обусловить 

  

podmínit čím 

 

что 

 

způsobit co čím, být příčinou čeho 

обходить 

  

obcházet 

 

что 

 

obcházet co, vyhýbat se čemu 

объехать 

  

objet, navštívit 

 

что 

 

objet co, vyhnout se čemu, předjet 

объявлять 

  

oznamovat, ohlašovat 

 

кем, чем 

 

prohlašovat za koho, zač, kým, čím 

озарить 

  

ozářit 

 

кого 

 

osvítit koho, blesknout hlavou komu 

остывать 

  

stydnout, chladnout 

 

к кому-чему 

 

ochládat ke komu, ztrácet nadšení pro koho 

остыть 

  

vystydnout, vychladnout 

 

к кому-чему 

 

ochladnout ke komu, ztratit nadšení pro koho 
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осуждать 

  

odsuzovat, zavrhovat 

 

на что 

 

odsuzovat, předurčovat k čemu 

отбивать 

  

uráţet, odráţet 

 

у кого 

 

získávat zpět, dobývat na kom, přebírat komu 

отбить 

  

urazit, odrazit, získat zpět, dobýt na kom 

 

у кого 

 

odloudit, odtáhnout komu 

отвлекать 

  

abstrahovat 

 

от чего 

 

vytrhovat z čeho, odtrhovat 

отвлекаться 

  

abstrahovat se 

 

от чего 

 

odtrhovat se od čeho 

отвлечь 

  

abstrahovat 

 

от чего 

 

vytrhnout z čeho, odtrhnout 

отвлечься 

  

odtrhnout se od čeho, vytrhnout se z čeho 

 

от чего 

 

abstrahovat se 

отвязаться 

  

odvázat se, rozvázat se 

 

от кого-чего 

 

zbavit se koho čeho 

отвязываться 

  

odvazovat se, rozvazovat se 

 

от кого-чего 

 

zbavovat se koho 

отгораживаться 

  

oddělovat, ohrazovat se 

 

от кого-чего 

 

uzavírat se před čím, odtrhovat se, izolovat se 

отгородиться 

  

oddělit se, ohradit se 
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от кого-чего 

 

uzavřít se před čím, odtrhnout se 

отдалиться 

  

vzdálit se 

 

от кого  

 

odcizit se komu 

отдаляться 

  

vzdalovat se 

 

от кого 

 

odcizovat se komu 

отдуваться 

  

těţce oddychovat, funět 

 

за кого 

 

odnášet co za koho 

откликаться 

  

odpovídat, ozývat se 

 

на что 

 

vyjadřovat své stanovisko k čemu 

откликнуться 

  

odpovědět , ozvat se 

 

на что 

 

vyjádřit své stanovisko k čemu, reagovat nač 

открутиться 

  

odšroubovat se 

 

от чего 

 

vykroutit se, dostat se z čeho 

откручиваться 

  

odšroubovávat se 

 

от чего 

 

vykrucovat se, dostávat se z čeho 

открыться 

  

otevřít se, objevit se 

 

кому, перед кем 

 

svěřit se, otevřít své srdce komu 

отметить 

  

označkovat, označit 

 

кого, что 

 

zpozorovat  koho co, všimnout si koho čeho 

 

что 

 

oslavit co, slavnostně vzpomenout čeho 

отмечать 

  

značkovat, označovat 
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кого, что 

 

pozorovat koho co, všímat si koho 

 

что 

 

oslavovat co, oceňovat 

относить 

  

odnášet, strhávat 

 

к кому-чему 

 

zařazovat mezi koho, co, počítat ke komu 

оторвать 

  

utrhnout, odtrhnout 

 

от чего 

 

vytrhnout z čeho 

отпочковаться 

  

rozmnoţit se pučením 

 

от чего 

 

vyvinout se z čeho, oddělit se od čeho 

отрывать 

  

utrhávat, odtrhávat 

 

от чего 

 

vytrhávat z čeho 

отрываться 

  

utrhávat se, odtrhávat se 

 

от кого-чего 

 

odtrhávat se od koho-čeho, ztrácet spojení s kým 

отстранить 

  

odstrčit, odstranit 

 

от чего 

 

zbavit, zprostit se čeho 

отстранять 

  

odstrkovat, odstraňovat 

 

от чего 

 

vyhnout se čemu, uhnout před čím 

отшатнуться 

  

ucouvnout, ustoupit 

 

от кого 

 

odvrátit se od koho, opustit koho 

    

    передѐргивать 

  

švindlovat, fixlovat 

 

кого 

 

škubat, trhat kým 
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передѐрнуть 

  

сов. Švindlovat, fixlovat 

 

кого 

 

škubnout, trhnout kým 

передумать 

  

rozmyslit si, změnit rozhodnutí 

 

о чѐм 

 

promyslit, uváţit co 

переодеться 

  

převléknout se, převléci se 

 

в кого, кем 

 

přestrojit se, převléci se za koho 

пилить 

  

řezat, pilovat 

 

кого за что 

 

otravovat koho stálými výčitkami, stále předhazovat 

komu co 

поглядеть 

  

podívat se 

 

за кем чем 

 

dát pozor na koho, nač 

поглядывать 

  

dívat se na koho 

 

за кем чем 

 

dohlíţet, dávat pozor na koho nač 

погрязать 

  

bořit se, váznout 

 

в чѐм 

 

zabředávat, upadat do čeho 

погрязнуть 

  

zabořit se, uváznout 

 

в чѐм 

 

zabřednout do čeho 

подбивать 

  

přibíjet, přitloukávat, podbíjet 

 

на что 

 

navádět k čemu 

подбить 

  

přibít, přitlouci 

 

на что 

 

navést k čemu 
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подменить что 

 

úmyslně vyměnit, podstrčit 

 

кого 

 

zaskočit za koho, nahradit koho 

поднажать 

  

přitlačit 

 

на что 

 

zabrat, trochu přidat v čem 

подписать 

  

podepsat smlouvu 

 

кого 

 

předplatit komu co 

подпускать 

  

nechávat přijít, pustit 

 

чего во что 

 

zřeďovat, ředit co čím, přidávat co do čeho 

подпустить 

  

nachat přijít, pustit 

 

чего во что 

 

přidat co do čeho 

подъезжать 

  

přijíţdět 

 

к кому 

 

koulet to s kým 

подъехать 

  

přijet 

 

к кому 

 

skoulet to s kým 

пожертвовать 

  

obětovat, vynaloţit, věnovat 

 

кем чем 

 

obětovat koho co 

попасться 

  

chytit se 

 

в чѐм 

 

být přistiţen při čem 

попользоваться 

  

pouţít 

 

чем 

 

chvíli uţívat co 

посвятить 

  

zasvětit, věnovat 
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кого во что 

 

zasvětit koho do čeho, svěřit se komu s čím 

посвящать 

  

zasvěcovat, věnovat 

 

кого во что 

 

zasvěcovat koho do čeho, svěřovat se komu s čím 

посмеиваться 

  

usmívat se, pochechtávat 

 

над кем чем 

 

posmívat se komu, čemu 

посмеяться 

  

zasmát se 

 

над кем чем 

 

vysmát se komu čemu 

посмотреть 

  

podívat se 

 

за кем 

 

dohlédnout na koho 

постигать 

  

chápat 

 

кого 

 

stíhat koho, dopadat na koho 

постигнуть что 

 

pochopit co, vniknout do čeho 

 

кого 

 

přihodit se komu, postihnout koho 

постоять 

  

postát 

 

за кого-что 

 

uhájit koho, co, postavit se za koho, zač 

посчитаться 

  

vyrovnat, vypořádat se 

 

с чем 

 

vzít v úvahu co 

потеть 

  

potit se 

 

над чем 

 

potit se u čeho, mořit se s čím 

потешаться 

  

bavit se, obveselovat se 

 

над кем   

 

dělat si legraci z koho 
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потянуть 

  

potáhnout, zatáhnout 

 

чем 

 

zavanout 

потянуться 

  

protáhnout se 

 

за чем 

 

natáhnout se pro co 

пошатнуть 

  

nahnout 

 

что 

 

zviklat co, otřást čím 

предварить 

  

předejít, předběhnout 

 

о чѐм 

 

předem zpravit o čem 

предварять 

  

předcházet, předbíhat 

 

о чѐм 

 

předem zpravovat o čem 

представляться 

  

představovat se 

 

кем чем 

 

předstírat koho 

привить 

  

naroubovat, naočkovat 

 

кому 

 

naočkovat, očkovat koho 

прилипать 

  

přilepovat 

 

к кому 

 

přilepovat se na koho 

прилипнуть 

  

přilepit se, přilnout  

 

к кому 

 

přilepovat se na koho 

применяться 

  

pouţívat se, uplatňovat se 

 

к чему 

 

přizpůsobovat se čemu 

приставать 

  

přestávat 
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к чему 

 

lepit se nač 

пристать 

  

přistat 

 

к чему 

 

nalepit se nač 

пробирать 

  

prolézat, proniknout 

 

кого 

 

dávat co proto komu 

пробрать 

  

prolézt, proniknout 

 

кого 

 

dát co proto komu 

пронимать 

  

pronikat aţ do kostí 

 

кого 

 

působit na koho 

пронять 

  

proniknout aţ do kostí 

 

кого 

 

zapůsobit na koho, dojmout koho 

прорастать 

  

klíčit, vzcházet 

 

через что 

 

prorůstat co, vyrůstat mezi čím 

    

    

    работать 

  

pracovat, být zaměstnán 

 

над чем 

 

pracovat na čem, v čem 

   

být otevřen 

развязываться 

  

rozvazovat se 

 

с кем-чем 

 

zbavovat se koho, čeho 

разгадать 

  

rozluštit, uhodnout co, pochopit koho, co 
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что, кого 

 

uhodnout co, pochopit koho, co 

разгадывать 

  

luštit, řešit 

 

что, кого 

 

objevovat co, odhalovat co, chápat koho, co 

разгружать 

  

vykládat, vyloďovat 

 

кого от чего 

 

uvolňovat koho z čeho, odlehčovat 

разгрузить 

  

vyloţit, vylodit 

 

кого от чего 

 

uvolnit koho z čeho 

разделить 

  

rozdělit 

 

что на что 

 

dělit, vydělit co čím 

 

что 

 

rozdělit se oč 

разделять 

  

dělit, rozdělovat 

 

что 

 

rozdělovat se oč 

раздроблять 

  

rozbíjet, roztloukávat, štěpit, drtit 

 

что во что 

 

převádět co nač 

разобрать 

  

rozebrat, rozmontovat 

 

что 

 

pochopit co, vyznat se v čem 

разрешаться 

  

povolovat se, být dovoleno 

 

чем 

 

končit se čím, vyúsťovat več 

разъезжаться 

  

rozjíţdět se, odjíţdět 

 

с кем-чем 

 

vyhýbat se komu, čemu, projíţdět vedle sebe 

разъехаться 

  

rozjet se, odjet 
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с кем-чем 

 

vyhnout se komu, čemu, projet vedle sebe 

разыграть 

  

zahrát, sehrát 

 

кого   

 

udělat si legraci 

разыгрывать 

  

hrát 

 

кого 

 

dělat si legraci z koho 

рассчитывать 

  

propočítávat, vypočítávat  

 

на кого, что 

 

počítat s čím, spoléhat na koho, nač 

рваться 

  

trhat se, přetrhávat se, přerušovat se 

 

к чему 

 

všemoţně usilovat oč 

рискнуть 

  

risknout 

 

на что 

 

odváţit se čeho 

родить 

  

rodit, porodit 

 

что 

 

zrodit co, dávat vznik čemu 

рядиться 

  

parádit se, šňořit 

 

кем 

 

strojit se, převlékat se za koho 

    

    

    садиться 

  

sedat si 

 

за что 

 

sedat si k čemu, dávat se do čeho 

сесть 

  

sednout si 

 

за что, на что 

 

sednout si k čemu, dát se do čeho 
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сидеть 

  

sedět 

 

над чем, на чѐм, за чем 

 

sedět nad čím, pracovat na čem 

сигнализировать 

  

signalizovat, dávat, dát znamení 

 

о чѐм 

 

upozorňovat, upozornit nač 

сказываться 

  

odráţet se, projevovat se 

 

кем 

 

hlásit se (jako kdo) больным 

склонить 

  

sklonit, schýlit, sehnout 

 

к чему, на что 

 

získat pro co, pohnout k čemu 

склониться 

  

sklonit se, naklonit se, sehnout se 

 

к чему, на что 

 

dát se získat pro co, dát se přemluvit k čemu 

склонять 

  

sklánět, schylovat 

 

к чему, на что 

 

získávat pro co 

склоняться 

  

sklánět se, naklánět se 

 

к чему, на что 

 

nechávat se získat pro co, dávat se přemluvit k čemu 

скрывать 

  

skrývat, ukrývat 

 

от кого-чего 

 

tajit, zatajovat před kým čím 

скрыть 

  

skrýt, ukrýt, schovat 

 

от кого-чего 

 

utajit, zatajit před kým čím 

скучать 

  

mít dlouhou chvíli 

 

по ком-чѐм, по кому-

чему 

 

tesknit po kom, čem 
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служить 

  

být zaměstnán, pracovat, slouţit 

 

кому-чему 

 

slouţit komu, čemu, pracovat pro koho co 

слушать 

  

poslouchat 

 

кого 

 

dát si poradit od koho 

смотреть 

  

dívat se, hledět 

 

за кем 

 

dohlíţet, dávat pozor na koho 

 

во что, на что 

 

být obrácen, směřovat 

 

кем 

 

vypadat jako kdo 

соваться 

  

lézt, sunout 

 

во что 

 

plést, strkat nos do čeho 

соскучиться 

  

začít se nudit 

 

о ком-чѐм 

 

pocítit stesk po kom-čem 

спекулировать чем 

 

spekulovat čím 

 

на чѐм 

 

spekulovat nač, vyuţívat čeho 

списывать 

  

opisovat 

 

с кого-чего 

 

kreslit, malovat podle čeho 

спроситься 

  

dovolit se, poţádat o dovolení koho 

 

с кого  

 

zodpovídat se z čeho 

стеснить 

  

stísnit, stlačit 

 

кого 

 

způsobit nesnáze 

стоить 

  

stát o ceně 
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чего 

 

zasluhovat, být hoden čeho, stát zač 

сторожить 

  

hlídat, střeţit 

 

кого 

 

číhat na koho 

сторониться 

  

ustupovat z cesty, uvolňovat cestu 

 

кого, чего 

 

vyhýbat se komu čemu, stranit se koho 

строить 

  

stavět, budovat 

 

на чѐм 

 

vypracovávat, sestavovat na základě čeho 

сунуться 

  

vrhnout se, vyrazit 

 

во что 

 

vmísit se, strkat nos do čeho 

существовать 

  

existovat 

 

чем, на что 

 

ţivit se čím, ţít z čeho 

считать 

  

 počítat 

 

кем чем 

 

pokládat, povaţovat za koho, zač 

считаться 

  

vyrovnávat se 

 

кем чем 

 

být znám jako 

    

    

    таиться 

  

schovávat se, skrývat se 

 

от кого, перед кем 

 

mít tajnosti před kým 

толковать 

  

vykládat, interpretovat 

 

кому 

 

vysvětlovat 
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торговаться 

  

smlouvat 

 

из-за чего 

 

dohadovat se kvůli čemu 

тормошить 

  

tahat koho, třepat s kým 

 

кого 

 

otravovat koho 

трястись 

  

třást, potřásat 

 

над кем-чем 

 

strachovat se o koho, oč 

    

    

    

    убираться 

  

klidit se, vyklízet se 

 

с чем 

 

dokončovat co 

убраться 

  

vyklidit 

 

с чем 

 

dokončit co 

уважить что (разг. кому) 

 

vyhovět (prosbě) 

 

кого 

  увязаться 

  

sbalit se, spakovat 

 

за кем 

 

přilepit se nač, na koho, přilepit se na paty komu 

угнетать 

  

utlačovat, utiskovat 

 

кого 

 

tíţivě doléhat na koho 

ударять 

  

bít, tlouci 

 

на кого 

 

vyráţet, podnikat proti komu 
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удерживать 

  

udrţovat, zadrţovat, zastavovat 

 

кого от чего 

 

bránit, zabraňovat komu  v čem 

удерживаться 

  

drţet se 

 

от чего 

 

zadrţovat, potlačovat co, zdrţovat se čeho 

укрывать 

  

přikrývat, zakrývat 

 

от кого-чего 

 

ukrývat, schovávat před kým čím 

укрываться 

  

přikrývat se, zakrývat se 

 

от кого-чего 

 

ukrývat, schovávat se před kým čím 

укрыть 

  

přikrýt, zakrýt 

 

от кого-чего 

 

ukrýt, schovat před kým čím 

умножать 

  

zvětšovat, rozmnoţovat 

 

что на что 

 

násobit co čím 

умножить 

  

zvětšit, rozmnoţit 

 

что на что 

 

znásobit, vynásobit co čím 

упредить 

  

předstihnout, předejít 

 

кого о чѐм 

 

upozornit koho nač 

упреждать 

  

přestihovat, předcházet 

 

кого в чѐм 

 

upozorňovat koho nač, dávat zprávu komu 

утаскивать 

  

odtahovat, odvlékat 

 

у кого 

 

krást, brát komu 

утащить 

  

odtáhnout, odvléci 
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у кого 

 

ukrást, sebrat komu 

ухлопывать 

  

oddělávat, pokládat 

 

на что 

 

vyhazovat zač, vráţet do čeho 

уходить 

  

odcházet 

 

от чего 

 

utíkat  před čím 

 

от кого  

 

ucházet, utíkat komu 
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Závěr 

V předloţené diplomové práci se věnujeme srovnání valenčních 

vlastností sloves v češtině a ruštině, zaměřujeme se na rozdílnosti ve vazbách. 

Práce je příspěvkem k didaktice českého jazyka jako jazyka cizího se 

zaměřením na rusky mluvící studenty.  

V teoretické části se zabýváme vymezením syntaktických termínů 

a problematice osvojování cizího jazyka – hlavní pozornost byla věnována 

termínům bilingvizmus, interference, transfer, srovnání jejich pojetí v české 

i zahraniční odborné literatuře. Problematiku dokládáme příklady, zejména 

z oblasti syntaxe. 

Kaţdý vyučující by měl dbát na vhodný cíl své výuky, správně 

rozhodnout čemu vyučovat a v jaké časovém sledu, kterým jazykovým 

prostředkům učit zpočátku a které osvojovat aţ později, které je třeba 

osvojovat lexikálně apod. Vţdy ale celá výuka musí vést k řečovým a hlavně 

komunikačním dovednostem.  

V rámci popisu syntaktických vlastností sloves jsme vymezili tři 

slovesa – slovesa se stejnou vazbou v češtině i v ruštině (вкушать - jíst, 

okoušet), slovesa s různou vazbou (усаживать за что - posazovat k čemu) 

a slovesa, jeţ mají různou vazbu pouze u některého svého významu (ударять - 

bít, tlouci; ударять на кого – vyrážet, podnikat proti komu). 

Komunikační zdatnosti studentů by měl poslouţit rovněţ slovník, který je 

součástí práce a který předkládáme v tištěné i elektronické podobě. Slovník 

obsahující pouze slovesa a jejich slovesnou vazbu v porovnání s českými 

slovesy zatím na českém trhu chybí, a proto by měla tato práce daný 

nedostatek zacelit.  Je určen rusky mluvícím studentům, kteří se potřebují 

zdokonalovat v českém jazyce. Řazen je abecedně, výchozím jazykem je jazyk 

ruský. Obsahuje 1400 lexikálních jednotek. 
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