
Resumé 

Srovnání systému slovesných časů ve španělštině a ve francouzštině se zaměřením na 

používání tvarů jednoduchého a složeného perfekta 

V této práci se věnujeme tématu slovesných časů ve španělštině a ve francouzštině, 

přičemž nejprve se jimi zaobíráme obecně z teoretického hlediska a následně se soustředíme 

na srovnání užití dvou z nich: složeného a jednoduchého perfekta. Vycházíme z přesvědčení, 

že ačkoliv je slovesný systém románských jazyků téměř identický a shodná je i základní 

hodnota jednotlivých slovesných časů, jejich konkrétní užití se mohou lišit.  

Nejprve je ovšem potřeba si uvědomit, jakým způsobem se slovesné časy podílejí na 

vyjadřování času v jazyce a také jakým způsobem mohou odkazovat k času 

mimojazykovému. Protože tomuto tématu byla v lingvistice věnována značná pozornost, 

zabýváme se v první části teoriemi, které se nejvýrazněji odrazily do prací o španělském a o 

francouzském slovese. To, že každá z nich při vysvětlování významů a funkcí jednotlivých 

slovesných časů klade důraz na odlišné aspekty, nám umožňuje lépe pochopit jejich základní 

hodnotu. Jednu kapitolu věnujeme také diachronnímu pohledu na románský slovesný systém, 

což nám umožňuje poznat, které rysy a vývojové tendence jsou společné všem románským 

jazykům, ale také které jsou vlastní jen některému z nich. Zde si všímáme zejména toho, že 

ztráta rezultativního významu ve prospěch významu préteritního určité formy, který dnes 

můžeme pozorovat u francouzského složeného perfekta, není ničím novým, protože stejným 

vývojem prošlo i původní latinské perfektum. 

V druhé části práce se pak nejprve zabýváme základním významem jednoduchého a 

složeného perfekta a vycházíme přitom z popisů teorií, s nimiž jsme se seznámili v první 

části. Dále se pak již zaměřujeme na srovnání konkrétní použití těchto časů ve francouzštině a 

ve španělštině, přičemž nejprve porovnáváme typy užití, které zachycují francouzské a 

španělské gramatiky. V tomto bodě již můžeme konstatovat, že zatímco základní význam 

obou časů se neliší. Složené perfektum vyjadřuje události, které se odehrály nebo započaly 

před okamžikem výpovědi, ale mají vztah k současnosti, zatímco jednoduché perfektum 

vyjadřuje události, které se odehrály nebo započaly v minulosti, ale vztah k současnosti 

nemají nebo je lhostejný. Některá z popsaných užití jsou však vlastní pouze španělštině nebo 

francouzštině. Dále se věnujeme vlastní komparativní analýze a srovnáváme originály a 

překlady jednak žurnalistických a jednak literárních textů v obou jazycích. 

Domníváme se, že v současné francouzštině je třeba rozlišovat dva registry, jeden, kde 

se i v dnešní době uplatňují oba časy a jeden, odkud již zcela zmizelo perfektum jednoduché, 



přičemž při srovnávání se španělštinou se zabýváme tím prvním. Všímáme si, že v rámci 

tohoto registru je potřeba rozlišovat ještě dvě podskupiny, jednu tvoří takové projevy, kde se 

jednoduché perfektum vyskytuje jen sporadicky a druhou takové projevy, kde se uplatňuje 

zcela pravidelně. Pozorujeme, že užití jednoduchého a složeného perfekta v rámci této druhé 

podskupiny je do značné míry stejné jako užití ve španělštině. Přesto se nám však potvrdil 

výchozí předpoklad, že existují i případy, kdy se úzus v obou jazycích liší, a to jednak 

v kombinaci s některými konkrétními slovesy, ale také v souvislosti s tím, že stejná situace 

bývá v obou jazycích nazírána z jiného úhlu pohledu. 

 


