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Anotace v českém jazyce 

 

Cílem bakalářské práce Syntax českého překladu díla J. R. R. Tolkiena je porovnání užití 

sekundární predikace v angličtině a v češtině. Práce je založena na analýze sledovaných 

jevů v díle Silmarillion, jehož autorem je John Ronald Reuel Tolkien. Srovnání vychází ze 

syntaktického použití nefinitních slovesných tvarů (infinitivu, gerundia a participia) 

v angličtině, jež je doloženo na konkrétních ukázkách jednotlivých jevů v originálu 

Silmarillionu a jeho českém překladu. Ukázkám jednotlivých nefinitních tvarů v různých 

větněčlenských funkcích vždy předchází krátký teoretický úvod, který má poskytnout 

rámec pro následné srovnání konkrétního použití daného tvaru. Příklady podobného typu 

jsou řazeny k sobě a rozebírány zároveň. Kromě porovnání originálu a překladu tak je 

možné vidět i rozdíly mezi konkrétními realizacemi daného jevu i v rámci jednoho jazyka 

(především angličtiny). 
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1. ÚVOD 
 

Podle Skaličkovy typologie jazyků patří čeština a angličtina ke dvěma rozdílným 

jazykovým typům. Čeština představuje jazyk flexivní, angličtina izolační, s čímž jsou 

spojeny jisté gramatické charakteristiky a vlastnosti obou jazyků (Skalička, 1951, str. 11). 

Naše pozornost se upírá na srovnání užití polovětných konstrukcí. Protože jde o 

syntaktické jevy, které se vyskytují v obou jazycích, plní některé shodné funkce, ale 

mohou mít i funkce rozdílné a mohou rovněž vyvolávat různý efekt na adresáta. 

Z nefinitních tvarů sloves se v češtině nejvíce užívá infinitiv, méně pak participium 

s přechodníky a supinem. Přechodníky i supinum stojí na periferii systému. Zatímco 

přechodníky se v textech stále méně či více objevují, byť jsou vázány jen na určité typy 

textů, supinum je zachycováno již pouze jako regionální jev, neboť tvarově splynulo 

s infinitivem (Večerka, 1984, s. 146), (Lamprecht, 1987, str. 108). 

V angličtině se vedle již zmiňovaných participií a infinitivu, který má velmi širokou 

škálu využití, objevují ještě gerundia. Ač jde o běžně se vyskytující tvary, některá jejich 

užití obvyklá nejsou a omezují se především na texty odborné nebo umělecké (př. infinitiv 

a gerundium ve funkci podmětu, absolutní vazba participiální, aj.). 

Práce je založena na analýze sledovaných jevů v díle Silmarillion, jehož autorem je 

John Ronald Reuel Tolkien. Vzhledem k tomu, že autor byl univerzitní profesor angličtiny, 

který se zabýval zvláště jazykem a literárními památkami staroanglického období, je 

nasnadě, že jazyk v této knize je velmi bohatý na rozličné historizující prvky. 

Kromě velmi rozsáhlé slovní zásoby oplývá kniha právě sekundárními predikacemi, 

proto je dobrým zdrojem pro komparativní lingvistickou studii. Český překlad, s nímž jsme 

pracovali, pochází od Stanislavy Pošustové z roku 1992. 

Práce vychází z užití sekundárních predikací v anglickém originálu a sleduje, jakým 

způsobem jsou převedeny do češtiny. Snaží se především zjistit výskyt českých konstrukcí 

či jevů, které by byly užity pro překlad daného nefinitního tvaru ve větším množství 

případů. Ve srovnání s originálem však při překládání vždy dochází ke ztrátě části 

informace a k posunu přeloženého textu, hlavním důvodem jsou především rozdílné 

jazykové systémy. Značný vliv na výsledný přeložený text má i styl překladatele či 

překladatelky, z toho důvodu mohou být výsledky zkoumání do určité míry neúplné, neboť 
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lze očekávat, že v textech jiných překladatelů by byly některé anglické konstrukce 

přeloženy jinými českými ekvivalenty. 



 8 
 

2. INFINITIV 
 

V češtině i v angličtině zastává infinitiv podobné funkce jako podstatné jméno. Může 

tedy plnit větněčlenské funkce subjektu, objektu, jmenné části přísudku, příslovečných 

určení nebo neshodného atributu. 

 

2.1. Infinitiv ve funkci subjektu 

2.1.1. Subjektový infintiv v počáteční pozici 

V češtině se v pozici podmětu objevuje infinitiv častěji než v angličtině, kde je v tomto 

případě běžnější gerundium. Jedním z důvodů může být to, že anglický infinitiv (tvar 

s částicí to) formálně více připomíná finitní tvar slovesa, než je tomu u českého infinitivu. 

V češtině je infinitiv jasně signalizován koncovkou -t/-ti (př. dělat, dělati), případně -ci/-ct 

(př. moci, moct). 

 

(1) To corrupt or destroy whatsoever arose new and fair was ever the chief desire of 

Morgoth... (Tolkien, 1999, p. 164) 

Zkazit a zničit všechno nové a krásné, co vzniklo, to bylo stále Morgothovou hlavní 

touhou... (Tolkien, 2003, str. 128) 

(2) ...and he was roused, and anger rose in him like smoke, mastering reason, so that 

all his desire was to seek vengeance for his wrongs and for the wrongs of his kin... 

(Tolkien, 1999, p. 275) 

Probral se a hněv se v něm zvedl jako dým a přemohl rozum, takže toužil jen po pomstě 

za křivdy na svém rodu... (Tolkien, 2003, str. 209) 

V ukázkách (1) a (2) zastává infinitiv funkci podmětu ve větě s verbonominálním 

predikátem. Jeho umístění by mělo být na samém začátku věty, což se děje pouze v ukázce 

(1). V příkladu (2) došlo k přesunu nominální části predikátu na začátek věty (tzv. 

fronting). Rozdíly jsou patrné i mezi překlady ukázek. Zatímco v první je i v češtině použit 

subjektový infinitiv, v druhé je sloveso, jehož infinitiv tvořil podmět, vynechané. 
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2.1.2. Infinitiv uvedený anticipačním it 

Daleko běžnější než infinitiv na začátku věty je jeho postpozice pomocí anticipačního 

it. Formálně se tak podmětem stává významově prázdné slovo a infinitiv částí, která 

význam nese. Použití anticipačního it má důsledek i pro aktuální větné členění. Díky němu 

se výraz s vysokým komunikačním dynamismem dostává z části typicky tematické do 

rematické. 

Při překladu do češtiny je konstrukce většinou překládána infinitivem, lze ovšem využít 

i jiné syntaktické prostředky (viz dále). 

 

(3) Then King Felagund spoke before his people, recalling the deeds of Barahir, and 

his vow; and he declared that it was laid upon him to aid the son of Barahir in his need, 

and he sought the help of his chieftains (Tolkien, 1999, p. 198). 

Pak promluvil král Felagund ke svému lidu, připomněl Barahirovy činy a svou přísahu, 

oznámil, že je mu uloženo pomoci Barahirovu synovi v jeho nouzi, a hledal pomoc u 

svých náčelníků (Tolkien, 2003, str. 154). 

(4) For he comprehended the speech of all things with voice; but it was permitted to 

him thrice only ere his death to speak with words (Tolkien, 1999, p. 204). 

Rozuměl totiž řeči všech tvorů obdařených hlasem, ale bylo mu dovoleno promluvit 

lidskou řečí jen třikrát, než zemře (Tolkien, 2003, str. 158). 

(5) They sought therefore the counsel of Turambar; and he counselled them that it was 

vain to go against Glaurung with all their force for only by cunning and good fortune 

could they defeat him (Tolkien, 1999, p. 264). 

Proto hledali radu u Turambara; ten jim poradil, že na Glaurunga je marné jít s celou 

jejich silou, neboť ho mohou porazit jen chytrostí a štěstím (Tolkien, 2003, str. 202). 

Jak v anglickém originálu, tak v překladech výpovědí jsou užity ve zvýrazněných 

konstrukcích infinitivy. V příkladu (3) si navíc zachovávají své obligatorní pravovalenční 

pozice. V českém překladu příkladu (4) je užit nepříznakový (objektivní) slovosled, 

zatímco v anglickém originálu je infinitiv až na konci výpovědi a jeho doplnění mu 

předchází, což má za následek příznakovost konstrukce. 
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(6) But the Noldor took delight in the hidden knowledge that he could reveal to them; 

and some hearkened to words that it would have been better for them never to have 

heard (Tolkien, 1999, p. 67). 

Ale Noldor se těšili z tajného poznání, které jim mohl zjevit, a někteří naslouchali 

slovům, jež by bylo lépe, aby nikdy neslyšeli (Tolkien, 2003, str. 59n). 

(7) Therefore it came to the hearts of Fëanor and his sons to seize all the ships and 

depart suddenly... (Tolkien, 1999, p. 96) 

Proto vstoupilo Fëanorovi a jeho synům do srdce, že se zmocní všech lodí a náhle 

odjedou... (Tolkien, 2003, str. 80) 

Ukázky (6) a (7) byly vybrány jako příklad toho, kdy se v českém překladu infinitiv 

neobjevuje, přestože se jedná stále o konstrukce s anticipačním it. V ukázce (6) je užito 

negativního časového příslovce never. Při porovnání originálu a překladu je možné vidět, 

že jazyk originálu působí více formálně, vznešeně, což je typické pro všechny výše 

uvedené příklady. Naproti tomu česká verze je méně knižní, i přes použití vztažného jež. 

V ukázce (7) zastává pozici infinitivu vedlejší věta podmětná. 

 

V ukázce (8) se infinitiv s anticipačním it objevuje ve výpovědi s vernomominálním 

predikátem. I v tomto případě je nápadné obsazení valenčních doplnění infinitivu, a to 

nejen předmětu, který zůstává u deverbativního podstatného jména, ale rovněž 

příslovečných určení. Konatel infinitivu je v hlavní větě v angličtině vyjádřen jako 

neshodný atribut podstatného jména v přísudku, v češtině zastává funkci předmětu. 

(8) And even as it was then the delight of the Valar (as is told in the Ainulindalë) to 

clothe themselves as in a vesture in the forms of the Children of Ilúvatar, so also did they 

eat and drink, and gather the fruits of Yavanna from the Earth, which under Eru they had 

made (Tolkien, 1999, p. 78). 

A stejně jako bylo tehdy pro Valar potěšením (jak se vypráví v Ainulindalë) oblékat se 

do podob Ilúvatarových dětí jako do šatů, tak také jedli a pili a sbírali Yavanniny plody ze 

Země, kterou pod Erovým vedením vytvořili (Tolkien, 2003, str. 67). 

 

V dalších ukázkách (9) a (10) je konstrukce s anticipačním „it“ přeložena zcela 

odlišným způsobem než předchozí ukázky. V souvětí (9) je na místě infinitivu deverbativní 
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substantivum, v ukázce (10) se český překlad od originálu liší celkovou výstavbou 

výpovědi. 

(9) ... yet it would need long time and toil to build so great a fleet, even were there any 

among the Noldor skilled in that craft (Tolkien, 1999, p. 92). 

... k stavbě tak velké flotily by však bylo třeba dlouhého času a námahy, i kdyby byl 

někdo z Noldor zběhlý v tom řemesle (Tolkien, 2003, str. 77). 

(10) But it may be a part of a friend to rebuke a friend’s folly (Tolkien, 1999, p. 93). 

Příteli však může připadnout úloha pokárat přítelovu pošetilost (Tolkien, 2003, str. 

78). 
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2.1.2. Předmět infinitivu na pozici podmětu nadřazené věty 

Přesun předmětu infinitivu do pozice podmětu celé věty je specifický pro angličtinu. 

Použití konstrukce, která tak vzniká, je omezené na verbonominální přísudky pouze 

s některými adjektivy, např. easy, hard, difficult, pleasant apod. (Dušková, 2006, str. 543). 

V českém překladu je možno užít například zvratné pasivum nebo adjektivum utvořené 

od trpného participia slovesa, které je v angličtině v infinitivu. Jinou alternativou je 

subjektový infinitiv. 

 

(11) The Dwarves indeed proved tough and hard to tame; they ill endure the 

domination of others, and the thoughts of their hearts are hard to fathom, nor can they be 

turned to shadows (Tolkien, 1999, p. 345). 

Trpaslíci byli tvrdí a vskutku těžko zkrotitelní; neradi snášejí cizí nadvládu a 

myšlenky jejich srdce je těžké vybádat (Tolkien, 2003, str. 262). 

V českém překladu druhé zvýrazněné věty zastává infinitiv funkci podmětu věty a 

výraz myšlenky jejich srdce je jeho předmětem. Rozdílem mezi první a druhou 

zvýrazněnou výpovědí ukázky je sloveso předcházející přídavné jméno hard. Zatímco ve 

druhé rozebírané větě se nachází typicky sponové sloveso be, v první je sloveso prove, jež 

může mít částečně sponový charakter, ale zdaleka ne tak výrazný jako sloveso be. Je tedy 

otázkou, zda jde o stejnou konstrukci. Při převedení do konstrukce s anticipačním it je 

vidět posun ve významu u první zvýrazněné věty (It proved tough and hard to tame the 

dwarves... a It proved hard to fathom the thoughts of their hearts...). Z toho je možno 

usoudit, že první zvýrazněná výpověď není příkladem přesunu objektu infinitivu do 

podmětu řídící věty. 

 

(12) His wrath is great and he is hard to restrain; but we have not slain him as your 

law commands (Tolkien, 1999, p. 158). 

Je velmi rozezlen a dá se těžko zadržet; nezabili jsme ho však, jak přikazuje tvůj zákon 

(Tolkien, 2003, str. 124). 



 13 
 

2.2. Infinitiv ve funkci části přísudku 

V češtině se infinitiv jako jmenná část přísudku objevuje po sponovém slovese být 

především, když je infinitiv i v podmětu – Loupiti není koupiti. Druhým případem jsou pak 

slovesa smyslového vnímání, jejichž infinitiv se rovněž může objevit ve funkci jmenné 

části přísudku – Z venku je slyšet nějaký hluk. (Grepl, Karlík, 1989, str. 258). 

V angličtině se objevují kromě běžné konstrukce se sponovým slovesem a infinitivem, 

který ho bezprostředně následuje, i konstrukce složitější, u kterých by mohly nastat úvahy, 

zda se jedná o infinitiv, který rozvíjí přídavné jméno v přísudku, či zda jde o jeho součást. 

Týká se to například přídavných jmen certain, likely, sure a také pasiv některých sloves – 

např. believe, know, suppose nebo sloves ask, help, persuade apod. U těchto sloves dochází 

k přesunu konatele infinitivu do podmětu celé věty (Dušková, 2006, str. 547n). 

 

(13) Thus in after days, what by the voyages of ships, what by lore and star-craft, the 

kings of Men knew that the world was indeed made round, and yet the Eldar were 

permitted still to depart and to come to the Ancient West and to Avallónë, if they would 

(Tolkien, 1999, p. 338). 

Tak v pozdějších dnech díky lodním cestám, učenosti a hvězdářství lidští králové 

poznali, že svět byl skutečně zaokrouhlen; přesto směli Eldar stále odcházet, a dostávali se 

na Starodávný Západ a do Avallónë, pokud chtěli (Tolkien, 2003, str. 255). 

V příkladu (13) není sice zastoupeno žádné z výše uvedených sloves, přesto je možné 

najít nějaké společné rysy s výše uvedenými slovesy. Sloveso permit je stejně jako slovesa 

ask a persuade ditranzitivní. U ditranzitivních sloves se v angličtině může pasivum tvořit 

od obou objektů. V uvedeném příkladu je jeden objekt v podmětu konstrukce („the Eldar“) 

a druhý je vyjádřený infinitivem. U slovesa permit by však byla možná transformace 

prostřednictvím anticipačního it (It was permitted that the Eldar should still depart and 

come to the Ancient West and to Avallónë), jež se u slovesa ask provést nedá. Přesto je 

nejspíš vzhledem k nemožnosti elipsy infinitivní části vhodnější určení infinitivu jako části 

predikátu. 

Ukázka (13) není ovšem zajímavá jen z výše uvedeného důvodu. Při porovnání 

originálu a překladu je znatelný rozdíl v pojetí vztahu větných členů vyjádřených v 

originálu infinitivy. V angličtině jsou oba infinitivy sémanticky na stejné úrovni, spojené 

slučovací spojkou and. V českém překladu je první infinitiv po způsobovém slovesu smět 
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(směli odcházet) a druhý je vyjádřený větou, jež je na stejné úrovni jako věta obsahující 

první infinitiv. Příznakové je umístění čárky před spojkou a, jelikož by neměla být použita 

v případě dvou vět v poměru slučovacím, které leží vedle sebe. Rovněž použití středníku 

před přípustkovou větou není v češtině příliš běžné. 

 

Příklady (14), (15) a (16) ukazují, že pravděpodobně neexistuje jednotný způsob 

překladu infinitivu, jenž je součástí predikátu. 

(14) Of his sons I hear little to my pleasure; yet they are likely to prove the deadliest 

foes of our foe (Tolkien, 1999, p. 147). 

O jeho synech slyším málo, co by se mi líbilo; ale nejspíš budou nejsmrtelnějšími 

nepřáteli našeho nepřítele (Tolkien, 2003, str. 117). 

(15) Seek out the Faithful that are known still to be true, and let them join you in 

secret, if they are willing to go with you and share in your design (Tolkien, 1999, p. 330). 

Vyhledej Věrné, kteří jsou ještě upřímní, a ať se k tobě tajně připojí, jestliže budou 

ochotni jít s tebou a podílet se na tvém plánu (Tolkien, 2003, str. 250). 

(16) (Beleriand) The name was said to have signified ‘the country of Balar‘, and to 

have been given at first to the lands about the mouths of Sirion that faced the Isle of 

Balar (Tolkien, 1999, p. 383). 

(Beleriand) Jméno prý znamenalo „země Balar“ a původně prý patřilo zemím kolem 

ústí Sirionu proti ostrovu Balar (Tolkien, 2003, str. 292). 
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2.3. Infinitiv ve funkci atributu 

Velmi běžný je v angličtině i češtině rovněž atributivní infinitiv. V češtině „je však 

takový atribut možný jen tehdy, jestliže agens/nositel děje vyjádřeného dominujícím 

substantivem je referenčně identický s agentem/nositelem děje označovaného v přívlastku“ 

(Daneš, Hlavsa, Grepl, 1987, str. 133). 

Takové omezení v angličtině není. Odlišný konatel děje vyjádřeného infinitivem bývá 

nejčastěji spojen s předložkou for. Další možností je posesivní zájmeno umístěné před 

rozvíjené substantivum. Často tak vznikají výrazy, pro které český jazyk nemá ekvivalent. 

Velmi běžný je překlad pomocí vedlejší věty přívlastkové. 

 

(17) ... and he had taken now the title of King of Men, and declared his purpose to 

drive the Númenóreans into the sea, and destroy even Númenor, if that might be 

(Tolkien, 1999, p. 323). 

... dal si nyní titul Král lidí a vyhlásil svůj záměr zahnat Númenorejce do moře a 

zničit pokud možno i Númenor (Tolkien, 2003, str. 244). 

V ukázce (17) je řídící substantivum deverbativní. Přívlastek vyjádřený infinitivem se 

tak podobá předmětu slovesa, od kterého bylo substantivum utvořeno (záměr zahnat 

Númenorejce – někdo zamýšlí zahnat Númenorejce). Deverbativní substantiva odvozená od 

tranzitivních sloves vyžadují určité doplnění, jelikož bez něj by byla významově neúplná. 

V angličtině je vztah mezi substantivem a slovesem ještě zřetelnější, protože v ní bylo 

podstatné jméno utvořeno pouze konverzí – zůstala stejná forma, ale změnily se 

gramatické kategorie (srov. Dušková, 2006, str. 565). 

 

(18) In that hour was made a Darkness that seemed not lack but a thing with being of 

its own: for it was indeed made by malice out of Light, and had power to pierce the eye, 

and to enter heart and mind, and strangle the very will (Tolkien, 1999, p. 80). 

V té hodině vznikla Tma, jež se nezdála nedostatkem něčeho, ale věcí, která má vlastní 

bytí: byla totiž zlobou vytvořena ze světla a měla moc bodat do očí, vnikat do srdce a 

mysli a rdousit samotnou vůli (Tolkien, 2003, str. 69). 

(19) No right have you or any of your kin in this land to seize realms or to set 

bounds, either here or there (Tolkien, 1999, p. 159). 
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Ty a nikdo z tvých příbuzných nemáte právo zmocňovat se v této zemi říší ani stanovit 

hranice tady nebo onde (Tolkien, 2003, str. 125). 

Na rozdíl od předchozí ukázky nejsou substantiva v příkladech (18) a (19) slovesného 

původu. Atributivní rozvití v ukázce (18) není nezbytné pro úplnost významu slova moc, 

zatímco substantivum právo v ukázce (19) doplnění vyžaduje. Jelikož jsou konatelé 

infinitivů stejní jako v řídících větách, je možný český překlad rovněž s atributivním 

infinitivem, který je použit v obou ukázkách. 

 

(20) That land was even then not yet so evil as it after became, but it was no road for 

mortal Men to take without aid, and Haleth only brought her people through it with 

hardship and loss, constraining them to go forvard by the strength of her will (Tolkien, 

1999, p. 170). 

Ta země tehdy nebyla ještě tak zlá jako později, ale nebyla to cesta pro smrtelníky bez 

pomoci, a Haleth jí provedla svůj lid jen za cenu těžkostí a ztrát; k dalšímu pochodu je 

nutila pouze silou své vůle (Tolkien, 2003, str. 133). 

Ve výpovědi (20) se konatel infinitivu odlišuje od konatele v řídící větě. Signalizovaný 

je předložkou for (for mortal Men). 

Význam celého souvětí je v obou jazycích generický – je možná parafráze nebyl to typ 

cesty... / it was not the type of road... V angličtině je slovo cesta determinováno záporným 

kvantifikátorem a rozvito infinitivem. Do češtiny je rozvití po spojení generické reference 

a záporného kvantifikátoru u řídícího substantiva většinou překládáno vedlejší větou 

vztažnou či předložkovou vazbou (Dušková, 2006, str. 565). V ukázce došlo k vypuštění 

slovesa vyjádřeného v originálu infinitivem, a tedy k přesunu závislosti slova pomoc. 

Opět je možno si povšimnout i ne zcela vhodného použití interpunkčního znaku čárky 

před spojovacím výrazem a na rozhraní dvou vět na stejné úrovni. Vysvětlením by mohlo 

být vnímání poměru mezi těmito větami ne jako slučovacího, ale jako důsledkového 

(...nebyla to cesta pro smrtelníky bez pomoci, a tak jí Haleth provedla svůj lid jen za cenu 

těžkostí a ztrát...), ovšem může jít pochopitelně o chybu. 
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2.4. Infinitiv jako doplnění adjektiva 

Infinitiv často rozvíjí různá adjektiva, jež obvykle tvoří jmennou část přísudku. V české 

syntaxi se většinou určuje jako adverbiale (př. příslovečné určení způsobu). V anglické 

syntaxi bývá infinitiv na této pozici označován jako „complementation of the adjective“ 

(doplnění adjektiva). Konatel děje se zpravidla v infinitivu a v nadřazené větě shoduje. 

V případě, kdy se liší, je konatel infinitivu uveden předložkou „for“. V českém překladu se 

na místě infinitivu obvykle objevuje předložková vazba nebo vedlejší věta, která 

představuje alternativní možnost i v angličtině (Dušková, 2006, str. 560). 

 

(21) The chief city of this southern realm was Osgiliath, through the midst of which the 

Great River flowed; and the Númenóreans built there a great bridge, upon which there 

were towers and houses of stone wonderful to behold, and tall ships came up out of the 

sea to the quays of the city (Tolkien, 1999, p. 349). 

Hlavním městem jižní říše byl Osgiliath, jehož středem protékala Velká řeka, a 

Númenorejci tam postavili velký most, na němž byly věže a kamenné domy, úžasné na 

pohled, a z moře připlouvaly do přístaviště města velké lodě (Tolkien, 2003, str. 264). 

Místo infintivu v ukázce (21) se objevuje podstatné jméno slovesného původu pohled, 

které si udrželo některé vlastnosti slovesa (rekci), ale zároveň má všechny vlastnosti 

substantiva. 

Vazba there is, použitá v originálu, umožňuje posunutí rematického subjektu blíže ke 

konci věty. Slovo there je významově prázdné a slouží k formálnímu obsazení pozice 

podmětu, jehož význam je vyjádřen slovy tower a houses. 

 

(22) Finrod was with Turgon, his friend; but Galadriel, the only woman of the Noldor 

to stand that day tall and valiant among the contending princes, was eager to be gone 

(Tolkien, 1999, p. 89). 

Finrod byl při svém příteli Turgonovi, ale Galadriel, jediná noldorská žena, která tam 

stála urostlá a statečná mezi znesvářenými knížaty, dychtila odejít (Tolkien, 2003, str. 75). 

(23) And in that time of dark Yavanna was also unwilling utterly to forsake the Outer 

Lands... (Tolkien, 1999, p. 34) 
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V tom temném čase nechtěla Vnější země úplně opustit ani Yavanna... (Tolkien, 2003, 

str. 36) 

Ukázky (22) a (23) jsou příkladem odlišného způsobu překladu. Místo 

verbonominálního přísudku, po kterém následuje infinitiv, je použito plnovýznamové 

sloveso s infinitivním objektem. Kromě zmiňovaného infinitivu po adjektivu se v  ukázce 

(23) objevuje i infinitiv a participium ve funkci atributu. Infinitiv je přeložen pomocí 

vedlejší věty přívlastkové. 

 

(24) Thus even as Eru spoke to us shall beauty not before conceived be brought into 

Eä, and evil yet be good to have been (Tolkien, 1999, p. 108). 

Tak, jak nám řekl Eru, bude do Eä uvedena předtím netušená krása a ještě bude 

dobře, že bylo zlo (Tolkien, 2003, str. 88). 

V ukázce (24) následuje po adjektivu, jež je jmennou částí přísudku, minulý infinitiv 

slovesa be. V překladu je místo něj použita vedlejší věta předmětná. Slovo evil – zlo je 

v angličtině v podmětu hlavní věty, zatímco v češtině je subjektem vedlejší věty 

předmětné. 

 

(25) But Ulmo was not deceived, and Tulkas clenched his hands whenever he saw 

Melkor his foe go by; for if Tulkas is slow to wrath he is slow also to forget (Tolkien, 

1999, p. 66). 

Ulmo však nebyl oklamán a Tulkas svíral pěsti, kdykoli šel jeho nepřítel Melkor kolem; 

Tulkas se totiž rychle nerozzlobí, ale také rychle nezapomíná (Tolkien, 2003, str. 59). 

(26) ...and it is told that at this feast the tongue of the Grey-elves was most spoken even 

by the Noldor, for they learned swiftly the speech of Beleriand, whereas the Sindar were 

slow to master the tongue of Valinor (Tolkien, 1999, p. 128). 

...a  vypráví se, že na této hostině mluvili i Noldor vesměs jazykem Šedých elfů, protože 

se rychle učili beleriandské mluvě, kdežto Sindar zvládali valinorský jazyk pomalu 

(Tolkien, 2003, str. 102n). 

V ukázkách (25) a (26) je před infintivem adjektivum slow. V obou překladech je na 

místě infinitivu verbum finitum a význam původního adjektiva je vyjádřen příslovečným 

určením způsobu. V ukázce (25) je místo spojení pomalu zapomíná použito opozitum od 

adverbia a záporná předpona u slovesa (rychle nezapomíná). 
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2.5. Infinitiv ve funkci adverbiale 

Nejběžnějším typem adverbiale vyjádřeným infinitivem je v angličtině příslovečné 

určení účelu. V češtině ve funkci příslovečného určení není infinitiv příliš obvyklý, ale 

objevit se může. Je to buď ve vazbě s cílem + infinitiv, nebo po slovesech pohybu př. jít + 

infinitiv (Grepl, Karlík, 1989, str. 304). Obvyklejší alternativou pak je v obou jazycích 

vedlejší věta příslovečná účelová. V češtině jsou rovněž možné nominální výrazy 

s předložkami k, pro a na (Grepl, Karlík, 1989, str. 303). 

V angličtině má infinitiv většinou stejného konatele jako sloveso v řídící větě, a to i 

když mu předchází životný objekt. Pokud se konatelé liší, je konatel infinitivu uveden 

prostřednictvím předložky for (Dušková, 2006, str. 562). V češtině různí konatelé možní 

nejsou. 

 

(27) It is said indeed that Maedhros himself devised this plan, to lessen the chances 

of strife, and because he was very willing that the chief peril of assault should fall upon 

himself; and he remained for his part in friendship with the houses of Fingolfin and 

Finarfin, and would come among them at times for common counsel (Tolkien, 1999, p. 

127). 

Říká se, že tento plán vymyslel sám Maedhros proto, aby snížil pravděpodobnost 

sváru, a protože si velmi přál, aby hlavní nebezpečí útoku padlo na něho; sám zůstal 

přítelem rodu Fingolfinova i Finarfinova a čas od času se s nimi chodil radit (Tolkien, 

2003, str. 102). 

(28) ...and they led him forth to the Caragdûr, a precipice of black rock upon the 

north side of the hill of Gondolin, there to cast him down from the sheer walls of the city 

(Tolkien, 1999, p. 160). 

...vyvedli ho na Caragdûr, černý skalní sráz na severní straně gondolinského pahorku, 

aby ho svrhli ze svislých zdí města (Tolkien, 2003, str. 125n). 

Infinitivy v anglických souvětích (27) a (28) zastávají funkci příslovečného určení 

účelu, konatel je v obou ukázkách v řídící větě i infinitivu stejný. Infinitiv ve výpovědi 

(27) je rozvit objektem, který je jeho nezbytným doplněním. V příkladu (28) je před 

infinitiv příznakově umístěn výraz there. Není však samostatným větným členem, ale 

odkazuje pouze na adverbiale loci, které následuje po infinitivu (from the sheer walls of the 

city). V českém překladu obou souvětí je užita vedlejší věta účelová. 
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(29) To Hildórien there came no Vala to guide Men, or to summon them to dwell in 

Valinor; and Men have feared the  Valar, rather than loved them, and have not understood 

the purposes of the Powers, being at variance with them, and at strife with the world 

(Tolkien, 1999, p. 116). 

Do Hildórienu nepřišel žádný Vala, aby lidi vedl nebo je pozval do Valinoru, a lidé se 

Valar spíše báli, než je milovali, nerozuměli záměrům Mocností, rozcházeli se s nimi a 

svářeli se se světem (Tolkien, 2003, str. 93). 

V ukázce (29) se objevují tři účelové infinitivy, přičemž třetí je závislý na jiné větě než 

první dva. První a druhý infinitiv rozvíjejí větu hlavní, jejíž podmět (no Vala) je zároveň 

jejich konatelem. Infinitivy jsou spojeny souřadně ve slučovacím poměru pomocí spojky 

or – nebo. Společný mají oba infinitivy i předmět (Men). V češtině jsou dvě účelové věty 

vedlejší ve stejném poměru jako infinitivy v originálu. 

Třetí infinitiv (to dwell) rozvíjí předchozí infinitiv (to summon). Dochází tedy k 

doplnění účelového infinitivu jiným účelovým infinitivem. Konatelé ovšem nejsou stejní. 

Konatelem třetího infinitivu je předmět předchozích dvou infinitivů, který ale není 

vyjádřen, přestože se obvykle v případě různých konatelů uvádí prostřednictvím předložky 

for. Z kontextu souvětí ovšem vyplývá, kdo je konatelem třetího infinitivu, předložka for 

by tedy byla nadbytečná. V češtině je sloveso vyjádřené třetím infinitivem (to dwell) 

vynecháno a příslovečné určení místa je připojeno k vedlejší větě, jež je v angličtině 

vyjádřená druhým infinitivem. Díky tomu se zjednodušilo souvětí, ale nastala změna ve 

významu. 
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2.6. Infinitiv ve funkci předmětu 

Nejčastější funkce, kterou infinitiv zastává, je funkce objektu. Ani v češtině, ani 

v angličtině není nutné, aby se konatelé infinitivu a slovesa v řídící větě shodovali. 

 

2.6.1. Předmětný infinitiv, jehož konatel se shoduje s konatelem v řídící 

větě 

V případě, že je konatel infinitivu stejný jako v řídící větě, není v angličtině ani v 

češtině vyjádřený. Možným překladem do češtiny je vedlejší věta uvozená spojkami že 

nebo aby. V případě spojky že se jedná o infinitivy spíše knižní, až archaické. Pokud je 

alternativou věta uvozená spojkou aby, je vyjádření objektu infinitivem běžné. „Nad 

vedlejší větou pak (infinitiv) převažuje u sloves, která obsahují nějaký široce modální rys.“ 

(Grepl, Karlík, 1989, str. 279). 

Alternativním vyjádřením v angličtině je vedlejší věta, v některých případech 

předložkový předmět, či dokonce gerundium. Některá slovesa však nepřipouštějí jiné 

doplnění než infinitivem (Dušková, 2006, str. 550). 

 

(30) But she wearied of the guarded city of Gondolin, desiring ever the longer the 

more to ride again in the wide lands and to walk in the forests, as had been her wont in 

Valinor… (Tolkien, 1999, p. 151) 

Střežené město Gondolin ji však omrzelo a čím dál víc toužila rozjet se opět po širém 

kraji a chodit po lesích, jako to dělávala ve Valinoru… (Tolkien, 2003, str. 119) 

(31) ...therefore she went warily as a hunted beast, and became famished, for she had 

no food and knew not how to seek it (Tolkien, 1999, p. 262). 

...proto šla obezřetně jako štvaná zvěř a vyhladověla, neboť neměla nic k jídlu a 

neuměla si nic najít (Tolkien, 2003, str. 200). 

(32) And the host of the Teleri passed over the Misty Mountains, and crossed the wide 

lands of Eriador, being urged on by Elwë Singollo, for he was eager to return to Valinor 

and the Light he had beheld; and he wished not to be sundered from the Noldor, for he 

had  great friendship with Finwë their lord (Tolkien, 1999, p. 53). 
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A zástup Teleri přešel Mlžné hor, překročil širý kraj Eriador, pobízen Elwëm 

Singollem, neboť ten dychtil vrátit se do Valinoru a k Světlu, které spatřil, a nepřál si být 

oddělen od Noldor, protože byl velmi spřátelen s jejich pánem Finwëm (Tolkien, 2003, str. 

49). 

Infinitivy v ukázkách (30), (31) a (32) zastávají funkci předmětu. K řídícímu slovesu 

jsou připojeny přímo. V českém překladu obou ukázek je rovněž použit objekt v infinitivu. 

V ukázce (30) je řídící sloveso předmětných infinitivů v participiu ve funkci přechodníku. 

Mezi slovesem desiring a infinitivy stojí adverbiale modi (ever the longer the more), jež 

náleží k řídícímu slovesu. Oba infinitivy jsou dále rozvity příslovečnými určeními místa 

(in the wide lands a in the forests). 

V ukázce  (31) je zápor slovesa v řídící větě umístěn až za něj ve formě částice not. 

Před infinitivem se rovněž objevuje tázací příslovce how. V češtině je zápor vyjádřený 

zápornou předponou slovesa (neuměla). 

Podobně jako v předchozí ukázce je před infinitivem umístěna záporná částice not. 

Tady ovšem jednoznačně náleží k infinitivu, i když by bylo možné zápor umístit i ke 

slovesu v řídící větě, aniž by došlo ke změně významu. Důkazem může být český překlad, 

kde je zápor užit v řídící větě. Jak v češtině, tak v angličtině je objektový infinitiv v ukázce 

(32) trpný (skládá se tedy z infinitivu slovesa be/být a trpného příčestí plnovýznamového 

slovesa).  

 

(33) Maedhros made no answer, for he had now begun to devise the league and union 

of the Elves; but Celegorm and Curufin vowed openly to slay Thingol and destroy his 

people, if they came victorious from war, and the jewel were not surrendered of free will 

(Tolkien, 1999, p. 223). 

Maedhros neodpověděl, neboť nyní začal plánovat spojenectví a unii elfů, ale 

Celegorm a Curufin otevřeně přísahali, že Thingola zabijí a zničí jeho lid, vrátí-li se 

vítězně z války a klenot jim nebude dobrovolně vydán (Tolkien, 2003, str. 173). 

(34) Then for a second time Mîm promised to guide his enemies by the secret paths to 

his home on Amon Rûdh... (Tolkien, 1999, p. 245) 

Tehdy Mîm podruhé slíbil, že dovede své nepřátele tajnými pěšinami do svého domu 

na Amon Rûdhu... (Tolkien, 2003, str. 188) 
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Ukázky (33) a (34) jsou příkladem předmětového infinitivu, který je do češtiny 

přeložen pomocí vedlejší věty. V obou ukázkách jsou předmětné věty uvozené spojkou že. 

Ve výpovědi (33) se objevuje infinitiv po fázovém slovesu begin – začít, po kterém může 

v angličtině následovat jak infinitiv, tak i gerundium. Většinou bývá celé spojení (tj. fázové 

sloveso a infinitiv) považováno za složený predikát. Je ale možné infinitiv určit i jako 

předmět, jelikož sloveso „begin“ může mít i substantivní doplnění (Dušková, 2006, str. 

420n). 

V češtině by v obou ukázkách bylo možné použít infinitiv, ale u slovesa přísahat 

z výpovědi (33) je předmětový infinitiv často považován za knižní (Grepl, Karlík, 1989, 

str. 279). 
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2.6.2. Předmětný infinitiv, jehož konatel se liší od konatele řídící věty 

V češtině se infinitiv s odlišným konatelem objevuje především u sloves, která jsou 

v širším smyslu modální a vyžadují doplnění dvěma předměty. Pokud má druhý předmět 

formu dativu, je infinitiv běžný, kdežto má-li formu akuzativu, je vedlejší věta běžnější. 

Obvykle bývá uvozena spojkou aby. Konatel infinitivu je vyjádřen jako nepřímý předmět 

slovesa nadřazené věty (Grepl, Karlík, 1989, str. 280). 

V angličtině není pro použití infinitivu s různými konateli nutné, aby bylo sloveso 

v řídící větě ditranzitivní, konatel ale vždy musí být nějak vyjádřený. Je to buď pomocí 

předložky for, nebo bez jakéhokoliv uvozovacího výrazu. Ve chvíli, kdy sloveso ve větě 

nadřazené není ditranzitivní, není konatel infinitivu samostatným větným členem této věty. 

Je součástí infinitivní vazby, a tvoří tedy společně s infinitivem a jeho případnými 

doplněními jeden předmět řídící věty. V případě ditranzitivních sloves se infinitiv objevuje 

na pozici přímého předmětu. U některých sloves se může objevit až po přímém předmětu – 

př. ask, invite, warn, apod. (Dušková, 2006, str. 555n). 

 

(35) From Nogrod and Belegost the Naugrim came forth into Beleriand; and the Elves 

were filled with amazement, for they had believed themselves to be the only living things 

in Middle-earth that spoke with words or wrought with hands, and that all others were 

but birds and beasts (Tolkien, 1999, p. 100). 

Z Nogrodu a Belegostu přišli Naugrim do Beleriandu a elfové užasli, protože věřili, že 

oni sami jsou jediní živí tvorové ve Středozemi, kteří mluví slovy nebo pracují rukama, a 

že všichni ostatní jsou jen ptáci a zvířata (Tolkien, 2003, str. 82). 

(36) For he perceived that the power and majesty of the Kings of the Sea surpassed all 

rumour of them, so that he could not trust even the greatest of his servants to withstand 

them... (Tolkien, 1999, p. 324) 

Pochopil totiž, že moc a majestát Mořských králů přesahují všechny pověsti, také 

nemohl důvěřovat ani svým největším služebníkům, že jim odolají... (Tolkien, 2003, str. 

245) 

Ukázky (35) a (36) obsahují tranzitivní slovesa, jejichž objekt je vyjádřen infinitivem, 

konatel se liší od konatele řídícího slovesa. Agens infinitivu formálně stojí na místě 

nepřímého předmětu řídící věty. Do její struktury, ale sám nepatří. Je nedílnou součástí 
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infinitivní vazby. V českém překladu obou souvětí jsou vedlejší věty předmětné uvozené 

spojkou že. 

Sloveso believe z ukázky (35) patří mezi slovesa, která mají infinitivní vazbu většinou 

jen se slovesem to be. Člen před infinitivem zde zastupuje pouze konatele infinitivu, který 

není samostatným členem řídící věty. Většina těchto sloves rovněž nepřipouští doplnění 

samotným infinitivem – vyžadují tedy nějaké vyjádření jeho konatele (Dušková, 2006, str. 

552n). 

Zvratné zájmeno themselves je v souvětí užito, jelikož konatel infinitivu a řídící věty je 

stejný, ale sloveso believe vyžaduje, aby byl vyjádřen. Jeho funkce tudíž není 

zdůrazňovací, ale je pouze formálním zastupcem konatele infinitivu. O tom, že v souvětí 

neplní funkci zdůrazňovací, je možno se přesvědčit jednoduchou zkouškou: pokud by bylo 

možné zvratné zájmeno vynechat, aniž by věta přestala dávat smysl, je použito pouze pro 

zdůraznění. V tomto případě jej ovšem vynechat nelze. 

Sloveso believe v ukázce (35) je doplněno dvěma předměty, které jsou ve slučovacím 

poměru. Jeden je vyjádřený infinitivem, druhý vedlejší větou uvozenou spojkou that. 

Konatelé se u obou předmětů liší. U infinitivu je stejný jako v řídící větě, konatelem 

druhého předmětu je výraz all others. 

V českém překladu ukázky (36) je sloveso důvěřovat pojato jako ditranzitivní. Původní 

konatel infinitivu je ponechán na pozici nepřímého předmětu věty, za kterým následuje 

přímý předmět vyjádřený vedlejší větou. Sloveso důvěřovat ale ditranzitivní není. Výraz 

svým největším služebníkům by tedy správně měl být součástí předmětné věty. 

 

(37) ... and they burst through the Gate and slew the guards upon the very stairs of 

Angband, and Morgoth trembeled upon his deep throne, hearing them beat upon his 

doors (Tolkien, 1999, p. 227). 

... prorazili Bránu, pobili stráže na samotných schodech Angbandu a Morgoth se na 

svém hlubinném trůně zachvěl, když slyšel, jak mu buší na dveře (Tolkien, 2003, str. 

175). 

Po slovesech smyslového vnímání následuje infinitiv bez to, případně participium. 

V ukázce (37) je použito sloveso hear v nefinitním tvaru (participiu ve funkci 

přechodníku). Slovo them stojící před infinitivem lze považovat pouze za složku 

sekundární predikace, při odlišném úhlu pohledu by ale mohlo být vnímáno i jako objekt 
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nadřazené věty (Dušková, 2006, str. 553n). Překlad ukázky by odpovídal spíše první 

variantě – tedy že slovo them je pouze součástí infinitivní vazby a do řídící věty samo 

nezasahuje. Na druhou stranu je možné říci slyšel je, jak mu buší na dveře. 

 

(38) Then quickly and in fear Mablung took it and set it in Beren’s living hand; and 

Beren was aroused by the touch of the Silmaril, and held it aloft, and bade Thingol receive 

it (Tolkien, 1999, p. 219). 

Tu jej Mablung rychle a s bázní vzal a položil jej Berenovi do živé ruky; Beren se při 

doteku silmarilu probral, pozvedl jej a vyzval Thingola, aby jej přijal (Tolkien, 2003, str. 

169). 

(39) Then Beren lifting Curufin flung him from him, and bade him walk now back 

to his noble kinsfolk, who might teach him to turn his valour to worthier use (Tolkien, 

1999, p. 208). 

Pak Beren Curufina zvedl, odhodil ho od sebe a řekl mu, ať jde ke svým urozeným 

příbuzným pěšky a ti ať ho naučí používat jeho statečnost důstojněji (Tolkien, 2003, str. 

161). 

Sloveso bid se formálně řadí ke skupině sloves smyslového vnímání, jelikož ani po 

něm se neobjevuje infinitiv s to. Ovšem z funkčního hlediska už je řazeno ke slovesům, 

jejichž konatel je zároveň členem řídící věty (Dušková, 2006, str. 554). Vidět je to i na 

českém překladu obou ukázek, kde je konatel infinitivu předmětem řídící věty. V překladu 

výpovědi (38) je konatel infinitivu předmětem v akuzativu, ve výpovědi (39) je předmětem 

v dativu. 

 

(40) Varda commanded the Moon to journey in like manner, and passing under 

Earth to arise in the east, but only after the Sun had descended from heaven (Tolkien, 

1999, p. 112). 

Varda přikázala Měsíci, aby putoval stejným způsobem, prošel pod Zemí a vstal na 

východě, ale teprve potom, co Slunce sestoupí z nebe (Tolkien, 2003, str. 90). 

Sloveso command, které je v hlavní větě souvětí (40), patří mezi několik výjimek, u 

kterých je možno vnímat člen před infinitivem dvojznačně – tj. buď že patří k oběma 

slovesům (tomu ve větě hlavní i k infinitivu), nebo že je pouze součástí infinitivní vazby. 
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Tato dvojznačnost nastává pouze v případě životných aktantů, neživotný je jen součástí 

infinitivní vazby (Dušková, 2006, str. 555). 

V kontextu celého díla není zcela jasné, zda jde v ukázce o konatele životného, či 

neživotného. Měsíc je zobrazen jako loď, která obsahuje poslední květ Telperionu a kterou 

řídí Tilion, muž z Oromëho družiny, může proto být vnímán jako aktant životný i 

neživotný. V češtině je Měsíc dativním předmětem hlavní věty. Na místě infinitivů, jež 

vyjadřují přímý objekt, stojí vedlejší věty předmětné. 

 

(41) Melian counselled him to surrender it... (Tolkien, 1999, p. 223) 

Melian mu radila, aby jej vydal... (Tolkien, 2003, str. 173) 

(42) Then Maedhros the tall, the eldest son, persuaded his brothers to feign to treat 

with Morgoth, and to meet his emissaries at the place appointed... (Tolkien, 1999, p. 122) 

Pak urostlý Maedhros, nejstarší syn, přemluvil své bratry, aby naoko vyjednávali 

s Morgothem a sešli se na dohodnutém místě s jeho posly... (Tolkien, 2003, str. 98) 

Slovesa v ukázkách (41) a (42) patří mezi slovesa ditranzitivní. Po slovese counsel 

z příkladu (41) je infinitiv na pozici přímého předmětu. Přímým předmětem slovesa 

persuade z ukázky (42) je konatel infinitivu. V překladu stojí v obou ukázkách na místě 

infinitivů předmětné věty uvozené spojkou aby. 

 

(43) For now, believing that Beren and Felagund were prisoners beyond hope of aid, 

they purposed to let the King perish, and to keep Lúthien, and force Thingol to give her 

hand to Celegorm (Tolkien, 1999, p. 203). 

Věřili totiž, že Beren a Felagund jsou beznadějně uvězněni, a hodlali nechat krále 

zahynout, Lúthien si ponechat a přinutit Thingola, aby dal její ruku Celegormovi 

(Tolkien, 2003, str. 157). 

V ukázce (43) se objevuje několik předmětných infinitivů. Sloveso purpose – zamýšlet, 

hodlat je rozvito třemi předmětnými infinitivy (to let, to keep a to force). Jejich konatelé 

jsou totožní s konatelem slovesa nadřazené věty. Sloveso let patří ke stejné skupině jako 

výše zmiňované sloveso bid, pojí se tedy s infinitivem bez to, jehož konatel je zároveň 

akuzativním předmětem řídícího slovesa. Sloveso force, které je v ukázce v infinitivu po 

slovese purpose, patří do skupiny sloves, u kterých není možné člen  před infinitivem 

vynechat (Dušková, 2006 str. 557). 
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Do češtiny jsou všechny objektové infinitivy přeloženy rovněž pomocí infinitivů. 

Výjimkou je poslední infinitiv (to give her hand to Celegorm), který je přeložen vedlejší 

větou předmětnou uvozenou spojkou aby. 
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3. GERUNDIUM 
 

Stejně jako infinitiv je gerundium nefinitní slovesný tvar, který má velmi blízko 

k podstatnému jménu. Mezi gerundiem a deverbativními substantivy v ing-ovém tvaru je 

plynulý přechod. Na rozdíl od substantiva si gerundium zachovává slovesné vlastnosti, 

jako jsou například rekce, možnost adverbiálního doplnění a časové rozdíly (rozlišuje 

současnost a předčasnost). 

V češtině gerundiu může odpovídat deverbativní substantivum nebo vedlejší věta. 

Možnost překladu gerundia vedlejší větou svědčí o jeho schopnosti vytvářet sekundární 

predikace. 

 

3.1. Gerundium ve funkci podmětu 

Gerundium na pozici podmětu vyjadřuje slovesný děj nebo proces. V některých 

případech může být na stejném místě užito jak infinitivu, tak gerundia, většinou však je 

možné pouze jedno z nich. Z výše zmiňovaných důvodů je gerundium v preverbální pozici 

častější než infinitiv. Vyskytuje se především ve spojení s verbonominálním přísudkem, 

případně se slovesy, která vyjadřují působení na mentální a citový stav (př. alarm, 

surprise,...). Gerundium může mít konatele všeobecného, což nastává ve chvíli, kdy není 

nijak vyjádřen, či konkrétního, který má nejčastěji formu posesivního zájmena stojícího 

před gerundiem. Podmětové gerundium je možno nahradit vedlejší větou uvozenou 

výrazem that (Dušková, 2006, str. 571n). 

 

(44) ... and voyaging upon the wide seas was the chief feat and adventure of their 

hardy men in the gallant days of their youth (Tolkien, 1999, p. 313). 

... a plavby na širých mořích byly hlavními hrdinskými činy a dobrodružstvími 

zdatných mužů v chrabrých dnech jejich mládí (Tolkien, 2003, str. 238). 

V ukázce (44) se objevuje podmětové gerundium voyaging ve větě s verbonominálním 

přívlastkem, jehož jmenná část je několikanásobná a rozvitá přívlastkem v postpozici. 

Gerundium je ještě rozvito příslovečným určením místa (upon the wide seas). V češtině 

stojí na místě gerundia deverbativní substantivum v plurálu (plavby), k němuž původní 

adverbiale loci tvoří neshodný přívlastek. 
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(45) Long ere King Finrod Felagund came over the Sea, the caves of Nargothrond 

were discovered by them, and by them its delving was begun... (Tolkien, 1999, p. 242) 

Dávno předtím, než přišel přes moře král Finrod Felagund, objevili nargothrondské 

jeskyně a začali v nich hloubit... (Tolkien, 2003, str. 187) 

Konstrukce, ve které stojí gerundium delving na pozici podmětu, je pasivní a její 

konatel je uveden předložkou by. To znamená, že v činné větě by gerundium bylo ve 

funkci předmětu. V českém překladu je použita činná věta, jejíž podmět není vyjádřený, 

ale dle tvaru slovesa je možno jej určit – je to třetí osoba množného čísla mužského 

neživotného rodu. Shoduje se tedy se členem věty v originálu, který je uvedený předložkou 

by. 
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3.2. Gerundium ve funkci objektu 

Díky podobnosti gerundia s podstatným jménem slovesným může gerundium zastávat 

stejné funkce jako substantivum, tedy i objekt. Konatel gerundia se nevyjadřuje, pokud je 

stejný jako v řídící větě nebo je-li všeobecný. Pokud je konatel odlišný, může se vyjádřit 

pomocí přivlastňovacího zájmena před gerundiem, pouze ale v případě, že zároveň není 

předmětem slovesa v nadřazené větě (Dušková, 2006, str. 573). 

 

(46) There for a while she was content, and had great joy in wandering free in the 

woodlands; but as the year lengthened and Celegorm did not return, she became restless 

again, and took to riding alone ever further abroad, seeking for new paths and untrodden 

glades (Tolkien, 1999, p. 153) 

Byla tam nějaký čas spokojená a s velkou radostí se svobodně toulala po lesích, ale jak 

se rok dloužil a Celegorm se  nevracel, opět se jí zmocnil neklid a vyjížděla sama stále 

dál, hledala nové stezky a lesní palouky, kde noha ještě nestanula (Tolkien, 2003, str. 120). 

(47) For he, as has been told, loved mining and quarrying after metals above all 

other craft... (Tolkien, 1999, p. 290) 

Jak již bylo řečeno, nejraději ze všeho doloval a těžil kovy... (Tolkien, 2003, str. 219) 

V ukázkách (46) a (47) se gerundium objevuje jako objekt slovesa v hlavní větě. 

V jejich překladech je místo původního slovesa s předmětem užito jen sloveso, které 

odpovídá gerundiu v originálu. V obou ukázkách je konatel u gerundia a slovesa 

v nadřazené větě stejný, a není tedy vyjádřený. Gerundium následuje ihned po slovese. 

V ukázce (46) vytváří plnohodnotnou sekundární predikaci (závisí na něm doplněk 

podmětu a příslovečné určení místa. Výraz nejraději ze všeho v překladu ukázky (47) 

významově spojuje sloveso v řídící větě originálu (loved) a jeho příslovečné určení míry 

(above all other craft). 

 

(48) Then Turambar fell into a fury, for in those words he heard the feet of his doom 

overtaking him; and he charged Brandir with leading Níniel to her death, and publishing 

with delight the lies of Glaurung, if indeed he devised them not himself (Tolkien, 1999, p. 

269). 
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Turambar se rozzuřil, protože v oněch slovech slyšel kroky své sudby, jež ho doháněla; 

obvinil Brandira, že odvedl Níniel na smrt a že si libuje v šíření Glaurungových lží, 

pokud je nevymyslel sám (Tolkien, 2003, str. 205). 

Sloveso charge v řídící větě ukázky (48) je ditranzitivní. Přímý předmět slovesa, který 

je vyjádřený osobním jménem Brandir, je zároveň konatelem dvou souřadně spojených 

gerundií. Ta představují druhé předmětné doplnění, jež je uvozeno předložkou with, která 

se typicky s tímto slovesem pojí. Obě gerundia jsou rozvita dalšími větnými členy. 

V češtině se na místě gerundií objevují předmětné věty uvozené spojkou že. Sloveso 

druhé předmětné věty v překladu má stejný význam jako příslovečné určení, kterým bylo 

v originálu doplněno druhé gerundium. Význam gerundia je vyjádřen deverbativním 

substantivem, které je předmětem slovesa libovat si.  



 33 
 

3.3. Gerundium ve funkci atributu 

Gerundium ve funkci atributu může stát jak před podstatným jménem, tak za ním. 

V premodifikaci se podobá participiu, od kterého se však liší významově i intonačně. 

Rozdíly ve významu je možné vidět na parafrázích. Participium je možné parafrázovat 

průběhovým časem (laughing people – people who are laughing), což znamená, že je 

dynamičtější než gerundium, jehož význam se blíží účelu (drinking water – water for 

drinking). V postpozici se objevuje po předložce. Alternovat v tomto případě může 

s infinitivem či vedlejší větou (Dušková, 2006, str. 577). 

V češtině by rozdíl mezi participiem a gerundiem v prepozici bylo možné přirovnat 

k odlišnostem mezi deverbativními adjektivy – př. pečící trouba (trouba, která peče), 

pečicí papír (papír na pečení). 

 

(49) Green things fell sick and rotted, and rivers were choked with weeds and slime, 

and fens were made, rank and poisonous, the breeding place of flies... (Tolkien, 1999, p. 

29) 

Zeleň chřadla a hnila, řeky se dusily býlím a slizem, vznikaly bažiny, kyselé a jedovaté, 

semeniště much... (Tolkien, 2003, str. 32) 

(50) For in those days Valinor still remained in the world visible, and there Ilúvatar 

permitted the Valar to maintain upon Earth an abiding place... (Tolkien, 1999, p. 313) 

V oněch dnech ještě Valinor zůstával ve viditelném světě a Ilúvatar dovolil Valar, aby 

si na Zemi udržovali bydliště... (Tolkien, 2003, str. 238) 

V ukázkách (49) a (50) stojí ing-ový tvar, který tvoří atribut, v prepozici. U obou jsou 

možné transformace, které dokazují, že jde o gerundia (the place where flies breed a a 

place where they can live). V českém překladu jsou gerundia nahrazena deverbativními 

substantivy (semeniště a bydliště). 

 

(51) Then it was that the Noldor first bethought them of letters, and Rúmil of Tirion 

was the name of the loremaster who first achieved fitting signs for the recording of 

speech and song, some for graving upon metal or in stone, others for drawing with 

brush or with pen (Tolkien, 1999, p. 63). 
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Tehdy Noldor poprvé pomysleli na písmena. Rúmil Tirionský bylo jméno učence, 

který první vytvořil vhodné znaky k zaznamenávání řeči a zpěvu, některé k rytí do kovu 

nebo do kamene, jiné ke kreslení štětcem či perem (Tolkien, 2003, str. 57). 

Slovo signs v ukázce (51) má několik atributivních doplnění vyjádřených ing-ovým 

tvarem. Ing-ový tvar v prepozici (fitting signs) je participium – je ho možno parafrázovat  

výrazem signs that fit. Ostatní ing-ové tvary, které stojí v postpozici, tvoří 

několikanásobný přívlastek připojený k řídícímu substantivu předložkou for. U prvního 

tvaru v postpozici (for the recording of speech) se pravděpodobně nejedná o gerundium, 

ale o deverbativní substantivum, což je možné poznat z užití určitého členu před ing-ovým 

tvarem a předložky of, kterou je připojen rozvíjející člen. Další dva (for graving upon 

metal or in stone a for drawing with brush or with pen) mohou být určeny jako gerundia. 

V češtině jsou všechny tři přívlastky vyjádřené podstatnými jmény slovesného původu. 

 

(52) There for a while she was content, and had great joy in wandering free in the 

woodands... (Tolkien, 1999, p. 153) 

Byla tam nějaký čas spokojená a s velkou radostí se svobodně toulala po lesích... 

(Tolkien, 2003, str. 120) 

V příkladu (52) je gerundiální přívlastek v postpozici připojen k řídícímu substantivu 

předložkou in. Vytváří rozsáhlejší sekundární predikaci, jelikož je dále rozvito 

příslovečným určením způsobu a místa. V překladu se původní gerundium stalo 

predikátem celé věty a z rozvíjeného substantiva vzniklo adverbiale modi. Původní 

adverbiale modi a loci, jež rozvíjela gerundium, jsou ve větě zachována. 

 

V následujících ukázkách (53) a (54) jsou substantiva task a craft rozvita gerundiálními 

atributy v postpozici, které jsou k řídícím substantivům připojeny předložkou of. V češtině 

je v obou příkladech v neshodném přívlastku použit infinitiv: 

(53) ...and he begged to be given the task of tending for ever the last Flower of Silver 

(Tolkien, 1999, p. 110). 

...a prosil, aby mu byl dán úkol střežit navždy poslední Stříbrný květ (Tolkien, 2003, 

str. 89). 
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(54) Often he went with Eöl to the cities of the Dwarves in the east of Ered Lindon, and 

there he learned eagerly what they would teach, and above all the craft of finding the ores 

of metals in the mountains (Tolkien, 1999, p. 155). 

Často chodil s Eölem do trpasličích měst na východě Ered Lindon a tam se dychtivě 

učil vše, co byli ochotni vyučovat, především umění nalézat v horách rudné žíly (Tolkien, 

2003, str. 121n). 
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3.4. Gerundium jako doplnění adjektiva 

Gerundium se rovněž může objevit po předložce jako doplnění adjektiva (především 

adjektiva, které tvoří součást přísudku). V této pozici s ním alternuje substantivní předmět, 

infinitiv nebo vedlejší věta (Dušková, 2006, str. 576). 

 

(55) His heart was bitter, for to Dor-lómin he had brought only greater woe upon the 

remnant of his people, and they were glad of his going... (Tolkien, 1999, p. 257) 

Bylo mu hořko, neboť přinesl do Dor-lóminu jen větší bědu pro ostatek svého lidu, a 

ten byl rád, že odchází (Tolkien, 2003, str. 197). 

V příkladu (55) je možno vidět typický způsob vyjadřování konatele gerundia, který se 

liší od konatele řídící věty – pomocí přivlastňovacího zájmena. V českém překladu je 

namísto adjektiva použita vedlejší věta příslovečná příčinná. 

 

(56) ...and there was long strife between them, in which Melkor ever marred or undid 

the works of Aulë, and Aulë grew weary in repairing the tumults and disorders of Melkor 

(Tolkien, 1999, p. 18). 

...a dlouho byl mezi nimi boj, v němž Melkor stále kazil nebo ničil Aulëho díla a Aulë 

se unavoval opravami  Melkorových rozvratů a nepořádků (Tolkien, 2003, str. 23). 

(57) Therefore when he came back to Númenor, hearing of his father’s death, the 

hearts of the people were turned to him; for he brought with him great wealth, and was 

for the time free in his giving (Tolkien, 1999, p. 322). 

Když se tedy vrátil na Númenor, jakmile se doslechl o otcově smrti, srdce lidu se 

obrátilo k němu; přinesl totiž s sebou velké jmění a tehdy je štědře rozdával (Tolkien, 

2003, str. 244). 

V ukázkách (56) a (57) je gerundium v postpozici připojeno k řídícímu adjektivu 

předložkou in. V jejich překladech dochází ke změně verbonominálního přísudku, jehož 

jsou rozvíjená adjektiva jmennou částí, na přísudek s plnovýznamovým slovesem. Přestože 

sloveso grow není typicky sponové sloveso, je možné ho užít s některými adjektivy a 

vytvořit zcela nový význam, čímž se sponovému slovesu podobá. Konatelé jsou v obou 

ukázkách totožní s konateli řídících vět. V ukázce (57) se před gerundiem objevuje 

posesivní zájmeno his, které ovšem neoznačuje odlišného konatele, ale vztahuje se 
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k objektu předchozí věty (great wealth), jež je souřadně spojena s větou 

obsahující gerundium. 
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3.5. Gerundium ve funkci příslovečného určení 

Gerundium se rovněž poměrně hojně užívá na pozici adverbiálního určení – časté je 

především příslovečné určení časové, způsobové, určení průvodních okolností, prostředku, 

příčiny nebo účelu. Většinou se gerundium objevuje po předložce. Bez ní může vyjadřovat 

určení cíle po slovesech pohybu (Dušková, 2006, str. 578n). 

 

(58) All flowers spring as she passes and open if she glances upon them; and all birds 

sing at her coming (Tolkien, 1999, p. 20). 

Všechny květiny pučí, když jde kolem, rozkvétají, jakmile na ně pohlédne, a přichází-li, 

zpívají všichni ptáci (Tolkien, 2003, str. 25). 

(59) ...and it came at night upon a time of festival, when all the people of Gondolin 

were upon the walls to await the rising sun, and sing their songs at its uplifting... 

(Tolkien, 1999, p. 290) 

...a přišlo o sváteční noci, kdy všechen gondolinský lid na hradbách očekával východ 

slunce a chystal se mu zpívat své písně, až bude stoupat... (Tolkien, 2003, str. 220) 

Gerundia v ukázkách (58) a (59) tvoří příslovečná určení časová, která jsou uvozena 

předložou at, jež patří mezi typické časové předložky v angličtině. Odlišní konatelé 

obou gerundií jsou vyjádřeni přivlastňovacími zájmeny. V češtině se na místě gerundií 

objevují vedlejší věty. V ukázce (58) není užita vedlejší věta časová (ač by se to dalo 

očekávat vzhledem k tomu, jaký větný člen gerundium zastává), ale věta podmínková, 

uvedená spojovacím výrazem -li. Vztah mezi podmínkovou a časovou vedlejší větou je ale 

poměrně úzký. Rozdíl mezi konstrukcemi když přichází, zpívají všichni ptáci a přichází-li, 

zpívají všichni ptáci není až tak výrazný. Naproti tomu v překladu souvětí (59) se vedlejší 

věta časová objevuje. 

 

(60) Therefore they did not lay hands on Húrin, but let him walk at will in those lands; 

in which they were wise, for the remnant of his people shunned him, because of his 

coming from Angband as one in league and honour with Morgoth (Tolkien, 1999, p. 

272). 
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Proto na Húrina nevztáhli ruku, ale nechali ho po libosti chodit těmi kraji. To bylo od 

nich moudré, neboť jeho vlastní lid se mu vyhýbal, protože přišel z Angbandu jako nějaký 

Morgothův vážený spojenec (Tolkien, 2003, str. 207). 

Přestože předložka because of není zmíněna v Mluvnici současné angličtiny na pozadí 

češtiny mezi předložkami uvozujícími příslovečná určení vyjádřená gerundiem, je 

jednoznačné, že slovo coming gerundiem je. Ostatní členy, které je rozvíjejí, ho odlišují od 

podstatného jména, které může být determinováno posesivním zájmenem, ale nemůže být 

doplněno příslovečným určením způsobu. 

V českém překladu se opět objevuje vedlejší věta. Její typ se shoduje s příslovečným 

určením vyjádřeným gerundiem – příslovečná příčinná. Konatel gerundia v překladu 

vyjádřený není, jelikož se většinou nevyjadřuje ani v případě, kdy se různí konatelé 

v nadřazené a vedlejší větě shodují v osobě a rodě. 

 

(61) When three hundred years and more were gone since the Noldor came to 

Beleriand, in the days of the Long Peace, Finrod Felagund lord of Nargothrond 

journeyed east of Sirion and went hunting with Maglor and Maedhros, sons of Fëanor 

(Tolkien, 1999, p. 162). 

Když uplynulo víc než tři sta let od příchodu Noldor do Beleriandu, putoval za dnů 

Dlouhého míru Finrod Felagund, pán Nargothrondu, na východ od Sirionu a šel na lov 

s Fëanorovými syny Maglorem a Maedhrosem (Tolkien, 2003, str. 127). 

V ukázce (61) zastává gerundium funkci příslovečného určení cíle po slovese, které 

vyjadřuje pohyb, což znamená, že ke slovesu není připojeno předložkou. Rovněž konatel je 

stejný jako v řídící větě. Členy, které stojí za gerundiem (with Maglor and Maedhros, sons 

of Fëanor) k němu nenáleží, ale závisí na stejném slovese jako ono samo. V češtině je 

příslovečné určení cíle vyjádřené prostřednictvím deverbativního substantiva na lov. 

 

(62) ...and he looked with liking upon Maeglin his sister-son, seeing in him one 

worthy to be acounted among the princes of the Noldor (Tolkien, 1999, p. 158). 

...a se zalíbením pohlédl na svého sestřence Maeglina. Viděl, že je hoden, aby byl 

započítán mezi noldorská knížata (Tolkien, 2003, str. 124). 

V ukázce (62) zastává gerundium funkci adverbiale modi. V překladu souvětí je stejně 

jako v ukázce (61) užito deverbativní substantivum (se zalíbením). 
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4. PARTICIPIUM 
 

Dalším z tvarů slovesa, který umožňuje vytváření sekundárních predikací, je 

participium. V angličtině se užívá jak participium přítomné (př. losing), tak i participium 

minulé (př. lost). Participium přítomné využívá celou škálu tvarů: př. having lost – pro 

minulost; having been losing – pro minulost v průběhu; being lost – pro trpný rod 

v přítomnosti; having been lost – pro trpný rod v minulosti (Dušková, 2006, str. 270). 

Participium se stejně jako infinitiv a gerundium může objevit v různých funkcích ve větě. 

Oproti gerundiu a infinitivu si však participium zachovalo mnohem výrazněji slovesné 

vlastnosti (př. dějovost), což se odráží v možnostech jeho použití na pozicích ve větě. 

Použití participia v češtině se od angličtiny liší. Oproti angličtině má poněkud omezené 

možnosti v tom, co vše může vyjádřit. 

 

4.1. Participium ve funkci přívlastku 

Stejně jako gerundium může participium stát před i za podstatným jménem jako jeho 

atribut. Rozdíl mezi participiem přítomným a gerundiem v premodifikaci už byl řešen výše 

(viz Gerundium ve funkci atributu). Participium se objevuje v postpozici, je-li nějak 

doplněno (tj. následuje-li za ním jeho předmět, či příslovečné určení), a je připojeno 

k řídícímu substantivu přímo – tj. nepředchází mu předložka, čímž se odlišuje od gerundia 

ve stejné funkci. V atributu se mohou objevit pouze přítomné tvary ing-ového participia –  

aktivní (losing) a pasivní (being lost) a participium minulé (Dušková, 2006, str. 580). 

V češtině se může participium rovněž objevit ve funkci shodného atributivního 

přívlastku. Použít se tak mohou obě participia – činné i trpné (Grepl, Karlík, 1989, str. 

262). 

 

(63) And though, doubtless, the gift of life unending is not for all, but only for such as 

are worthy, being men of  might and pride and great lineage, yet against all justice is it 

done that this gift, which is his due, should be withheld from the King of Kings, Ar-

Pharazon... (Tolkien, 1999, p. 329) 

A přestože dar nekončícího života jistě není pro všechny, ale jen pro takové, kteří jsou 

toho hodni jako muži mocní, hrdí a vznešeného rodu, přesto odporuje všemu právu, že je 
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tento dar odpírán – ačkoli mu patří – Králi králů, Ar-Pharazonovi... (Tolkien, 2003, str. 

248n) 

(64) Then Beleg chose Anglachel; and that was a sword of great worth, and it was so 

named because it was made of iron that fell from heaven as a blazing star... (Tolkien, 

1999, p. 239) 

Tehdy si Beleg vybral Anglachel, a byl to meč velmi cenný a jmenoval se tak, protože 

byl vyroben ze železa, jež spadlo z nebe jako plápolající hvězda (Tolkien, 2003, str. 184). 

(65) Then suddenly she eluded his sight, and out of the shadows began a song of such 

surpassing loveliness, and of such blinding power, that he listened perforce... (Tolkien, 

1999, p. 212) 

Tu se mu náhle ztrala z očí a ze stínů zazněla píseň tak nevýslovné líbeznosti a tak 

oslepující moci, že chtě nechtě naslouchal... (Tolkien, 2003, str. 164) 

Participia v ukázkách (63), (64) a (65) mají funkci atributu. Jelikož je přívlastek tvořen 

jen samotným participiem, měl by být umístěn do prepozice, jako to je v ukázkách (64) a 

(65). Participium, které rozvíjí substantivum life v ukázce (63) ovšem stojí až za ním, 

přestože není doplněno ani předmětem, ani adverbiale. Jeho umístění do postpozice je tedy 

příznakové, stejně jako by bylo v češtině umístění shodného přívlastku až za jeho 

nadřazené podstatné jméno. Možnosti ovlivnit takto vyznění textu ovšem v překladu užito 

nebylo, tam je přívlastek umístěn do bezpříznakové pozice před substantivum. V překladu 

všech zvýrazněných participií jsou použita činná participia zakončená na –ící. 

 

(66) But many Men remained in Estolad, and there was still a mingled people living 

there long years after, until in the ruin of Beleriand they were overwhelmed or fled back 

into the East (Tolkien, 1999, p. 167). 

Mnoho lidí však zůstalo v Estoladu a ještě dlouhá léta potom tam žil smíšený lid, 

dokud při zkáze Beleriandu nezahynuli nebo neuprchli zpátky na východ (Tolkien, 2003, 

str. 130). 

V ukázce (66) jsou dva nefinitní slovesné tvary. Oba náleží k podstatnému jménu 

people (ve významu národ). Prvním nefinitním tvarem je minulé participium mingled, jež 

se nachází v prepozici. 

Ve zvýrazněné části věty je použita vazba, kde slovo there formálně zastupuje podmět, 

který stojí dále ve větě. Na první pohled by ing-ový tvar living mohl působit jako součást 
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přísudku v minulém průběhovém čase, přestože jde o participium zastávající funkci 

atributu. Participium je dále rozvito příslovečným určením místa (there) a času (long years 

after). 

V češtině je na místě prvního participia deverbativní adjektivum, které tvoří shodný 

přívlastek k podmětu. Sloveso vyjádřené v originálu participiem v postpozici je v překladu 

přísudkem celé věty, která není vedlejší, ale hlavní. 

 

(67) But those who saw the things that were done in that time, deeds of valour and 

wonder, have elsewhere told the tale of the War of the Ring, and how it ended both in 

victory unlooked for and in sorrow long forseen (Tolkien, 1999, p. 364). 

Ale ti, kdo viděli, co se tenkrát vykonalo, činy udatné a podivuhodné, vypověděli příběh 

Války o Prsten jinde, i to, jak skončila nepředvídaným vítězstvím a dlouho předvídaným 

žalem (Tolkien, 2003, str. 275). 

(68) Therefore an army was sent against him under the command of Sauron; and 

Sauron brought werewolves, fell beasts inhabited by dreadful spirits that he had 

imprisoned in their bodies (Tolkien, 1999, p. 192). 

Proto bylo proti němu vysláno vojsko pod Sauronovým velením a Sauron přivedl 

vlkodlaky, zlé šelmy obývané strašlivými duchy, jež uvěznil v jejich tělech (Tolkien, 2003, 

str. 149). 

V ukázkách (67) a (68) jsou postponované atributy utvořeny minulými participii. Do 

češtiny jsou přeloženy pomocí n-/t-ových (trpných) participií. V ukázce (67) se 

v postpozici objevují dva tvary formálně připomínající minulé participium. První 

(unlooked for) pravděpodobně není participium, ale adjektivum slovesného původu. 

Napovídala by tomu záporná předpona un-, která je pro přídavná jména typická. Druhý 

tvar (long forseen) participium je. Oproti prvnímu nemá zápornou předponu a navíc je 

rozvit příslovečným určením způsobu long, které je umístěno před něj. Na doplnění 

participia v ukázce (68) příslovečným určením původce (by dreadful spirits) je vidět 

pasivní význam minulého participia. 

 

V překladu činného participia stojícího v postpozici v příkladu (69) se objevuje vedlejší 

věta přívlastková: 
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(69) But in the morning when the storm was passed, Tuor came upon an Elf standing 

beside the walls of Vinyamar... (Tolkien, 1999, p. 286) 

Ráno, když bouře minula, narazil Tuor na elfa, který stál u zdí Vinyamaru... (Tolkien, 

2003, str. 217) 

 

Přítomné participium v ukázce (70) tvoří volný přívlastek, který je oddělený čárkami. 

V češtině je na jeho místě přívlastek těsný, jehož základem je deverbativní adjektivum: 

(70) There it dwelt, until even in the year of the assault upon Dol Guldur it was found 

again, by a wayfarer, fleeing into the depths of the earth from the pursuit of the Orcs, 

and passed into a far distant country, even to the land of the Periannath... (Tolkien, 1999, 

p. 363) 

Tam zůstával, dokud jej v roce útoku na Dol Guldur znovu nenašel pocestný uprchlý 

do hlubin země před pronásledováním skřetů, a tak se dostal až do daleké země 

Periannath... (Tolkien, 2003, str. 274) 
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4.2. Participium ve funkci doplňku předmětu 

Ve funkci doplnění předmětu se mohou objevit obě participia (jak přítomné, tak 

minulé), typická je jeho pozice za předmětem. Od postponovaného přívlastku se liší 

vztahem ke slovesu, který atribut nemá. V některých případech může docházet 

k nejednoznačnosti, zda je participium doplněním předmětu, či podmětu, při určování 

potom záleží na kontextu. Participium jako doplnění předmětu se často vyskytuje po 

slovesech smyslového vnímání a několika dalších – př. keep, catch, leave apod. (Dušková, 

2006, str. 586n). 

V případě sloves smyslového vnímání je i v češtině možnost nominalizace. K té se 

často užívá infintivu nebo dějového adjektiva. Běžnější je však v češtině doplnění 

předmětu vyjádřené vedlejší větou uvozenou spojkou jak (Grepl, Karlík, 1989, str. 313). 

V některých českých mluvnicích se s doplňkem jako větným členem neoperuje. Určuje 

se obvykle jako některé z příslovečných určení. Většinou to bývá příslovečné určení 

průvodních okolností. Příkladem může být tzv. Akademická mluvnice (Daneš, Hlavsa, 

Grepl, 1987, str. 168). 

 

(71) Varda looked down from Taniquetil, and beheld the Shadow soaring up in 

sudden towers of gloom; Valmar had foundered in a deep sea of night (Tolkien, 1999, p. 

80). 

Varda shlížela z Taniquetilu a spatřila Stín, jak se náhle zvedá věžemi temnoty; 

Valmar utonul v hlubokém moři noci (Tolkien, 2003, str. 69). 

(72) There they beheld suddenly a dark figure standing high upon a rock that looked 

down upon the shore (Tolkien, 1999, p. 94). 

Tam náhle spatřili temnou postavu stojící na skále, jež shlížela z výše na pobřeží 

(Tolkien, 2003, str. 79). 

Sloveso behold použité v ukázkách (71) a (72) je jedno ze sloves, která se zařazují 

mezi slovesa smyslového vnímání (je to formálnější výraz pro vidět). Ing-ový tvar, který 

po něm následuje, je tedy participium, které zastává funkci doplnění předmětu. Předmět 

slovesa v nadřazené větě je zároveň konatelem participia. Participium v ukázce (71) je 

ještě rozvito dalšími členy – příslovečným určením místa (up) a způsobu (in sudden towers 
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of gloom). V češtině je na místě participia v ukázce (71) vedlejší věta se spojkou jak, 

v ukázce (72) je použito dějové adjektivum stojící. 

Závislost věty přívlastkové (that looked down upon the shore) v souvětí (72) není ani 

v originálu ani v překladu zcela jasná. Může rozvíjet slovo figure, čemuž by napovídalo 

sloveso look, které se obvykle pojí s životnými konateli. V takovém případě by stála na 

stejné úrovni jako participiální vazba. Případně by mohla být atributem slova rock, za 

kterým je umístěná, což by ovšem znamenalo použití figury personifikace. 

 

(73) Then Turambar fell into a fury, for in those words he heard the feet of his doom 

overtaking him; and he charged Brandir with leading Níniel to her death, and publishing 

with delight the lies of Glaurung, if indeed he devised them not himself (Tolkien, 1999, p. 

269). 

Turambar se rozzuřil, protože v oněch slovech slyšel kroky své sudby, jež ho 

doháněla; obvinil Brandira, že odvedl Níniel na smrt a že si libuje v šíření Glaurungových 

lží, pokud je nevymyslel sám (Tolkien, 2003, str. 205). 

Ve zvýrazněné části souvětí je opět participium ve funkci doplnění předmětu po 

slovese smyslového vnímání hear – slyšet. Na tomto příkladu je zajímavý především vztah 

mezi originálem a překladem. V originálu je předmět slovesa v řídící větě a zároveň 

konatel participia (the feet) rozvit postponovaným atributem (of his doom). Samo 

participium je doplněno předmětem (him), který odkazuje k podmětu věty nadřazené. 

V češtině je namísto participia použita vedlejší věta přívlastková rozvíjející slovo sudba, 

které je v originálu přívlastkem předmětu hlavní věty (the feet – kroky). Oproti originálu 

jsou v překladu mezi jednotlivými členy rozdílné vztahy. Celkový význam však zůstává 

nezměněn. 

 

(74) Now when Aulë laboured in the making of the Dwarves he kept his work hidden 

from the other Valar; but at last he opened his mind to Yavanna and told her of all that 

had come to pass (Tolkien, 1999, p. 39). 

Když Aulë pracoval na trpaslících, tajil to před ostatními Valar; nakonec však otevřel 

svou mysl Yavanně a pověděl jí o všem, co se stalo (Tolkien, 2003, str. 39). 
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(75) But new strength of evil Men came up that Uldor had summoned and kept 

hidden in the eastern hills, and the host of Maedhros was assailed now on three sides, and 

it broke, and was scattered, and fled this way and that (Tolkien, 1999, p. 228). 

Přišla však nová síla zlých mužů, které povolal Uldor a schovával je v kopcích na 

východě, a Maedhrosovo vojsko bylo nyní  napadeno ze tří stran, rozštěpilo se, bylo 

rozptýleno a prchalo všemi směry (Tolkien, 2003, str. 176). 

Sloveso keep v ukázkách (74) a (75) patří mezi slovesa, se kterými se běžně objevuje 

participium ve funkci doplňku objektu. V obou ukázkách je rovněž užito stejného 

minulého participia hidden. V češtině je místo slovesa keep a participia použito jedno 

sloveso, které spojuje jejich význam (celkový význam totiž tvoří sloveso keep až 

dohromady s participiem). 

 Objekt slovesa keep (a zároveň konatel participia) v ukázce (75) je vyjádřen jako 

podmět ve větě hlavní, na níž je věta se slovesem keep závislá. Vzniká poměrně složité 

souvětí s ohledem na vztahy mezi jednotlivými větami a větnými členy, které ovšem 

nebrání jeho porozumění. V českém překladu se navíc u tohoto slovesa objevuje předmět 

vyjádřený osobním zájmenem, které odkazuje k podmětu hlavní věty. Na rozdíl od 

originálu je předmět umístěn přímo u slovesa, ke kterému náleží, a není třeba tolik vnímat 

vztahy mezi slovy v souvětí. 

 

(76) There he joined himself to a band of such houseless and desperate men as could 

be found in those evil days lurking in the wild; and their hands were turned against all 

who came in their path, Elves and Men and Orcs (Tolkien, 1999, p. 237). 

Tam se připojil k tlupě bezdomovců a zoufalců, jací se v oněch dnech vyskytovali 

v divočině, jejichž ruce byly obráceny proti všem, kdo jim přišli do cesty – elfům, lidem i 

skřetům (Tolkien, 2003, str. 182n). 

Další ze skupiny sloves, která se objevují s participiem ve funkci doplňku předmětu, je 

sloveso find, jež je v ukázce (76) v trpném rodě. To znamená, že jeho předmět, který je 

zároveň konatelem participia, by měl být na pozici podmětu. Výraz, jehož druhá část je 

konatelem participia (a band of such houseless and desperate men) je předmětem hlavní 

věty. Příslovečné určení času in those evil days může patřit jak k participiu, tak i ke slovesu 

v jeho řídící větě, aniž by se změnil význam. Zvláštní je jeho umístění mezi sloveso a 

participium, kde obvykle stává pouze předmět slovesa.  
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Stejně jako v předchozích příkladech je místo slovesa a participia použito jen jedno 

plnovýznamové sloveso. Jeho význam je však odlišný od původního a některé jeho odstíny 

se zjednodušením zcela vytratily.  
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4.3. Participium ve funkci přechodníku 

Čeština i angličtina umožňují tvorbu přechodníkových konstrukcí. Tyto konstrukce se 

určují jako doplněk podmětu, nebo jako některý typ příslovečného určení – především 

adverbiale průvodních okolností. V češtině jsou přechodníkové konstrukce 

charakterizovány jako zastaralé. Používají se tedy především jako výrazný umělecký 

prostředek. 

V angličtině může být přechodník utvořen od obou participií (přítomného i minulého). 

Ing-ové participium se chová obdobně jako český přechodník – rozlišuje současnost a 

předčasnost i opozici činného a trpného rodu. Oproti angličtině, kde je jeden tvar pro 

všechny osoby, rody i obě čísla, vyjadřují české přechodníky rozdíl mezi jednotným a 

množným číslem a v jednotném dále rod. V češtině se tvoří přechodník přítomný od 

nedokonavých sloves (vyjadřuje současnost) a přechodník minulý od dokonavých sloves 

(má význam předčasnosti). Sám o sobě nevyjadřuje přechodník sémantický odstín žádného 

větného členu, ale v souvětích může díky sémantickým vztahům jednotlivých výrazů 

nabývat různých příslovečných významů – př. příčinný, účelový, podmínkový, apod. 

(Grepl, Karlík, 1989, str. 310n). Základním předpokladem pro utvoření přechodníku 

v češtině je shoda konatelů v řídící větě a větě kondenzované přechodníkovou konstrukcí. 

Pokud jsou konatelé různí, přechodník utvořit nelze. 

Oproti češtině jsou možnosti použití přechodníků v angličtině větší. Nemá například 

omezení týkající se stejných konatelů, přestože varianta se stejnými konateli je běžnější. 

Existuje i tzv. „dangling participle“, kde konatel není vyjádřený, ale neshoduje se 

s konatelem řídící věty. Konatel je většinou implikován kontextem, či je všeobecný. 

Používá se především v odborném stylu (Dušková, 2006, str. 585n). Dále se používá tzv. 

„absolute participle“ – „absolutní vazba participiální“, kdy je konatel přechodníku odlišný 

od konatele v řídící větě a je vyjádřený. Používá se opět především v odborném jazyce 

(Dušková, 2006, str. 585). 
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4.3.1. Přechodník se stejným konatelem jako řídící věta 

(77) Now the great country of Beleriand lay on either side of the mighty river Sirion, 

renowned in song, which rose at Eithel Sirion and skirted the edge of Ard-galen ere he 

plunged through the pass, becoming ever fuller with the streams of the mountains 

(Tolkien, 1999, p. 136). 

Velká a krásná země Beleriand ležela po obou stranách mohutné řeky Sirionu, slavné 

v písních, jež pramenila v Eithel Sirionu a obcházela po kraji Ard-galenu, než se vrhla 

dolů průsmykem. Přitom se stále posilovala horskými potoky (Tolkien, 2003, str. 109). 

(78) Therefore coming at length to Hithlum he made his first camp and dwelling by 

the northern shores of Lake Mithrim (Tolkien, 1999, p. 123). 

Proto posléze přišel do Hithlumu a udělal si první tábořiště a sídlo na severních 

březích jezera Mithrimu (Tolkien, 2003, str. 98n). 

(79) Wherefore seeing the smoke of Orodruin from afar, and perceiving that Sauron 

had returned, the Númenoreans named that mountain anew Amon Amarth, which is 

Mount Doom (Tolkien, 1999, p. 351). 

Když Númenorejci viděli z dálky kouř Orodruiny a pochopili, že se Sauron vrátil, 

přejmenovali horu na Amon Amarth, Horu osudu (Tolkien, 2003, str. 266). 

V ukázkách (77), (78) a (79) je v originálu užito přítomné participium vyjadřující 

současnost. Způsoby překladu se u všech liší. V souvětí (77) stojí na místě participia hlavní 

věta, jež není součástí původního souvětí. Místo sponového slovesa (become – stát se) a 

jmenné části přísudku je použito plnovýznamové sloveso posilovat se. Ve výpovědi (78) je 

predikace původně vyjádřená participiem pojata jako hlavní věta, která je ovšem součástí 

původního souvětí. V souvětí (79) jsou participia nahrazena vedlejšími větami 

příslovečnými časovými. 

Funkce přechodníku v ukázce (77) by se dala určit jako příslovečné určení průvodních 

okolností, jelikož pouze doplňuje další informace. V ukázkách (78) a (79) vymezuje 

časově děj nadřazené věty, jedná se tedy o příslovečné určení času.  

 

(80) There Beren, being torn between his oath and his love, and knowing Lúthien to 

be now safe, arose one morning before the sun, and committed her to the care of Huan; 

then in great anguish he departed while she slept upon the grass (Tolkien, 1999, p. 209). 
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Tam Beren, zmítán mezi svou přísahou a láskou (a protože věděl, že Lúthien je nyní 

v bezpečí), vstal jednoho rána dřív než slunce a svěřil ji do péče Huanovi. Pak s velkou 

bolestí odešel, zatímco ještě spala v trávě (Tolkien, 2003, str. 162). 

V ukázce (80) se vyskytují tři nefinitní tvary sloves: dvě participia (being torn a 

knowing) a jeden infinitiv (to be safe). Přestože mezi oběma participii stojí spojka and, je 

možno se domnívat, že jejich funkce nejsou totožné. Druhý přechodník (knowing Luthien 

to be now safe) má poměrně výrazný odstín příčinnosti. Bylo by možné ho parafrázovat 

pomocí vedlejší věty příčinné. První participium působí spíše jako příslovečné určení 

průvodních okolností. Vhodnější parafrází u něj by tudíž byla věta na stejné úrovni jako 

věta řídící  

Druhé participium je utvořeno od tranzitivního slovesa know, což znamená, že 

vyžaduje objektové doplnění, jež je v této ukázce vyjádřeno infinitivní vazbou. 

Na významový rozdíl mezi oběma participii ukazuje i český překlad. První participium 

je přeloženo konstrukcí, ve které je použito deverbativní adjektivum ve jmenném tvaru. 

Druhé participium je pojato jako vedlejší věta příčinná, která je ovšem umístěna do 

závorky, což je typ interpunkce pro beletrii nepříliš typický. Stavba souvětí takto sice 

zůstává poměrně blízká originálu, na rozdíl od něj však nepůsobí příliš kohezně.  

 

(81) For Fëanor, being come to his full might, was filled with a new thought, or it 

may be that some shadow of foreknowledge came to him of the doom that drew near... 

(Tolkien, 1999, p. 68) 

Když totiž Fëanor nabyl plné síly, dostal nový nápad, nebo snad k němu přišel nějaký 

stín předtuchy osudného dne, který se blížil... (Tolkien, 2003, str. 61) 

(82) Highest in honour after the house of the kings were the Lords of Andúnië; for they 

were of the line of Elros, being descended from Silmarien, daughter of Tar-Elendil the 

fourth king of Númenor (Tolkien, 1999, p. 321). 

Po královském rodě měli největší čest Páni z Andúnië; byli totiž z Elrosovy linie, 

potomci Silmarien, dcery čtvrtého krále Númenoru Tar-Elendila (Tolkien, 2003, str. 

243). 

V ukázkách (81) a (82) je participium přítomné v trpném rodě. Přechodníková 

konstrukce v souvětí (81) je umístěna mezi vyjádřeného konatele (Fëanor) a zbytek 

nadřazené věty, jejímž je příslovečným určením času. Sloveso come vyžaduje nějaké 
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doplnění, jelikož by významově nebylo úplné. V překladu je na místě přechodníkové 

konstrukce vedlejší věta časová. Vyjádření konatele je její součástí, a je tedy umístěna jako 

první v souvětí. V českém překladu participia z ukázky (82) není použito žádné sloveso. 

Místo něj stojí podstatné jméno potomci, ve kterém je jeho význam obsažen. K původní 

nadřazené větě vytváří apozici. 

 

V ukázkách (83) a (84) jsou ve funkci přechodníku přítomná participia, která vyjadřují 

předčasnost. Ve výpovědi (84) je přechodníková konstrukce vložena za podmět řídící 

věty,. jenž stojí na začátku. Obě participia jsou v překladu vyjádřena vedlejšími větami 

příslovečnými časovými. V ukázce (83) je použita jedna z nejběžnějších časových spojek 

když, v souvětí (84) spojka jakmile. 

(83) The Valar sat now behind their mountains at peace; and having given light to 

Middle-earth they left it for long untended, and the lordship of Morgoth was uncontested 

save by the valour of the Noldor (Tolkien, 1999, p. 115). 

Valar nyní sídlili v míru za svými horami, a když dali Středozemi světlo, dlouho si jí 

nevšímali a Morgothovu panství neodporoval nikdo kromě Noldor (Tolkien, 2003, str. 93). 

(84) Seeing the desolation of the world, Sauron said in his heart that the Valar, 

having overthrown Morgoth, had again forgotten Middle-earth; and his pride grew 

apace (Tolkien, 1999, p. 343). 

Když viděl Sauron zpustlost světa, řekl si, že Valar zase na Středozem zapomněli, 

jakmile porazili Morgotha, a jeho pýcha rychle rostla (Tolkien, 2003, str. 260). 

 

(85) And driven by anger and the shame of his humiliation he crossed the Fords of 

Aros and rode  hard upon the way that they had gone before... (Tolkien, 1999, p. 157) 

A poháněn hněvem a studem nad svým pokořením, překročil brody přes Aros a 

cválal cestou, kudy jeli před ním... (Tolkien, 2003, str. 123n) 

V ukázce (85) je přechodník tvořen minulým participiem, jež má pasivní význam. Po 

předložce by následuje příslovečné určení původce. V českém překladu se objevuje 

deverbativní adjektivum, jež tvoří volný přívlastek k nevyjádřenému podmětu hlavní věty. 
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(86) There Turambar found her, as he came to the Crossings of Teiglin, having 

heard rumour of Orcs that roamed near; and seeing in a flare of lightning the body as it 

seemed of a slain maiden lying upon the mound of Finduilas he was stricken to the 

heart (Tolkien, 1999, p. 262). 

 Tam ji našel Turambar, přicházející k Brodům přes Teiglin, protože slyšel pověst, že 

se nedaleko toulají skřeti, a když viděl v zášlehu blesku na mohyle Finduilas tělo jakoby 

zabité dívky, zasáhlo ho to až do srdce (Tolkien, 2003, str. 200). 

V ukázce (86) je kromě přechodníkových konstrukcí i participium ve funkci doplňku 

předmětu. Na místě přítomného participia, jež vyjadřuje předčasnost (having heard), je 

v češtině vedlejší věta příslovečná příčinná. Přítomné participium seeing je přeloženo 

pomocí vedlejší věty časové. Sloveso vyjádřené v originálu v participiu ve funkci doplňku 

předmětu je v překladu vynecháno. 
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4.3.2. Absolutní vazba participiální (Absolute participle) 

(87) Ever it seemed to him as he went that he heard the cries of Finduilas, calling his 

name by wood and hill, and great was his anguish; but his heart being hot with the lies of 

Glaurung, and seeing ever in his mind the Orcs burning the house of Húrin or putting 

Morwen and Nienor to torment, he held on his way, and turned never aside (Tolkien, 

1999, p. 256). 

Cestou se mu pořád zdálo, že slyší výkřiky Finduilas, jak z lesa a z kopců volá jeho 

jméno, a byla to pro něho muka, ale srdce měl rozpálené Glaurungovými lžemi a v mysli 

stále viděl, jak skřeti podpalují Húrinův dům nebo mučí Morwen a Nienor, takže se držel 

své cesty a neodbočoval (Tolkien, 2003, str. 196). 

Čtyři zvýrazněná participia spolu mají dosti provázaný vztah. Dvě (his heart being hot 

a seeing) jsou ve funkci přechodníku a závisí na větě he held on his way. Druhý 

přechodník je utvořený od slovesa smyslového vnímání, za nímž následují další dvě 

participia, která plní funkci doplňku předmětu. 

První zvýrazněný přechodník (his heart being hot with the lies of Glaurung) je 

příkladem vazby absolute participle, kdy se konatelé u participia a slovesa v nadřazené 

větě liší. Konatel řídící věty je vyjádřený osobním zájmenem he. Podmětem participia je 

výraz his heart. Přechodník je utvořen od sponového slovesa be, jeho nedílnou součástí je 

tedy i adjektivum hot. V kontextu souvětí má tento přechodník sémantické zabarvení 

příslovečného určení příčiny. 

Jak již bylo zmíněno, druhé participium ve funkci přechodníku je utvořeno od slovesa 

smyslového vnímání see - vidět. S předchozím přechodníkem je ve slučovacím poměru, má 

ale stejného konatele jako nadřazená věta. Participium seeing má poměrně rozsáhlé rozvití, 

jelikož po objektu the Orcs následuje několikanásobný doplněk předmětu vyjádřený 

participii (burning the house of Húrin a putting Morwen and Nienor to torment). Oba 

doplňky jsou taktéž ve slučovacím poměru, ale se spojkou or – nebo. 

Oba přechodníky jsou do češtiny přeloženy jako věty hlavní, jsou tedy na stejné úrovni 

jako původní řídící věta. Příčinně-důsledkový vztah mezi původními přechodníkovými 

konstrukcemi a větou nadřazenou je však zachován, jelikož poměr mezi nimi je 

důsledkový, vyjádřený spojkou takže. Oproti originálu je konatel stejný u všech vět. 

V překladu druhého zvýrazněného přechodníku je jeho původní předmět (the Orcs – 

skřeti) podmětem vedlejších vět, které stojí na místě objektu a zahrnují predikace 
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v originálu vyjádřené participii ve funkci doplňku předmětu. K řídící větě jsou vedlejší 

věty předmětné připojeny spojkou jak. 

V první části souvětí je ještě další participium (calling). Následuje po slovese hear, 

které patří mezi slovesa smyslového vnímání. Je pravděpodobné, že jde o doplněk 

předmětu, přestože konatelem participia nejspíš není celý výraz the cries of Finduilas, ale 

pouze neshodný atribut Finduilas. V českém překladu je na místě participia vedlejší věta 

uvozená spojkou jak, což je typický způsob, jak jsou participia ve funkci doplňku 

předmětu interpretována. 

 

(88) It became a grief to them only because coming under the shadow of Morgoth it 

seemed to them that they were surrounded by a great darkness, of which they were 

afraid; and some grew willful and proud and would not yield, until life was reft from them 

(Tolkien, 1999, p. 317). 

Stala se jim hořem jen proto, že přišli pod Morgothův stín a zdálo se jim, že jsou 

obklopeni velkou tmou, jíž se báli; a někteří se stali svévolnými a pyšnými a nepoddali se, 

dokud jim život nebyl vyrván (Tolkien, 2003, str. 240). 

(89) The hearts of the Noldor were high and full of hope, and to many among them it 

seemed that the words of Fëanor had been justified, bidding them seek freedom and fair 

kingdoms in Middle-earth... (Tolkien, 1999, p. 129) 

Srdce Noldor byla povznesena a plna naděje a mnohým mezi nimi se zdálo, že 

Fëanorova slova byla oprávněná, když je vyzýval, aby hledali svobodu a líbezná 

království Středozemě... (Tolkien, 2003, str. 103) 

(90) ...but doubt gnawed his heart, thinking that perhaps Eilinel was not dead 

(Tolkien, 1999, p. 190). 

...ale v srdci mu hlodala pochybnost: co když není Eilinel mrtva? (Tolkien, 2003, str. 

147) 

Ukázky (88), (89) a (90) jsou příklady s absolutní participiální vazbou. Konatelé 

participia se liší od konatele v hlavní větě. Ve všech se ovšem konatel participia objevuje 

jako člen nadřazené věty. Většinou je vyjádřen přivlastňovacím nebo osobním zájmenem 

v objektovém pádě (př. v ukázce (90) – doubt gnawed his heart – je použito posesivní 

zájmeno his). 
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 Při porovnání českých překladů ukázek (88), (89) a (90) je vidět, že jsou přelloženy 

různě. V ukázce (88) je na místě participia vedlejší věta, která ovšem nerozvíjí původní 

nadřazenou větu, ale hlavní větu souvětí – je vedlejší větou příslovečnou příčinnou. 

S původní řídící větou jsou na stejné úrovni. Připojeny k sobě jsou spojkou „a“ – jsou tedy 

ve slučovacím poměru. V příkladu (89) se místo participia objevuje vedlejší věta 

příslovečná časová. Ukázka  (90) představuje nejméně obvyklý způsob překladu – apozici 

obsahující otázku, ze které ovšem zmizelo sloveso, od kterého bylo participium utvořeno. 

 

Následující ukázka (91) může být vnímána buď jako užití participia ve funkci 

přívlastku k výrazu messages and dreams, nebo jako absolutní participium, kdy konatelem 

participií je přívlastek toho výrazu (Ulmo). V překladu je zvolena první možnost – tj. 

prostřednictvím vedlejších vět přívlastkových. 

(91) ...for messages and dreams had come to him up Sirion from the sea, from Ulmo, 

Lord of Waters, warning him of woe to come and counselling him to deal kindly with the 

sons of the house of Hador, from whom help should come to him at need (Tolkien, 1999, 

p. 184). 

...došly mu totiž proti proudu Sirionu zprávy a sny z moře od Pána vod Ulma, které 

ho varovaly před přicházejícími bědami a radily mu, aby jednal laskavě se syny 

Hadorova domu, od nichž mu v nouzi přijde pomoc (Tolkien, 2003, str. 143). 
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5. ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo srovnat použití nefinitních slovesných tvarů v angličtině a 

češtině. Z literárního díla byly vybrány typické ukázky sledovaného jevu. Kritériem pro 

výběr bylo jak užití jevu v angličtině, tak i způsob, jakým byl přeložen. V některých 

případech bylo množství ukázek velmi omezené malým výskytem jevu ve vybraném 

literárním díle, například v případě gerundia ve funkci podmětu jsou v práci použity 

všechny ukázky, které se v díle s tímto jevem objevily. Podobný problém nastal i u 

infinitivu ve větněčlenské funkci subjektu. 

Použití infinitivu je v obou jazycích velmi rozmanité a časté, což je patrné z výše 

uvedených ukázek. Funkce subjektu je typickým příkladem, kdy se infinitiv objevuje jak 

v originálu, tak i v překladu. Jde především o překlad anglické vazby s anticipačním it v 

pozici podmětu věty, kde dochází k posunu infinitivu do rématické části věty. Díky 

volnému slovosledu v češtině zůstává většinou infinitiv v překladu na stejném místě věty, 

jako je v originálu. Z uvedených ukázek dále vyplývá, že časté je také použití infinitivu pro 

překlad infinitivního atributu a objektu. Podmínkou v obou případech ovšem je, aby se 

konatel infinitivu shodoval s konatelem řídící věty. 

Platnost výše zmíněné podmínky je vidět na jediné ukázce infinitivního atributu, jež 

není přeložena infinitivem, jelikož konatel infinitivu je jiný než agens řídící věty: (20) That 

land was even then not yet so evil as it after became, but it was no road for mortal Men to 

take without aid, and Haleth only brought her people through it with hardship and loss, 

constraining them to go forvard by the strength of her will (Tolkien, 1999, p. 170). Sloveso 

vyjádřené v originálu infinitivem je v českém překladu tohoto souvětí zcela vynecháno: Ta 

země tehdy nebyla ještě tak zlá jako později, ale nebyla to cesta pro smrtelníky bez 

pomoci, a Haleth jí provedla svůj lid jen za cenu těžkostí a ztrát; k dalšímu pochodu je 

nutila pouze silou své vůle (Tolkien, 2003, str. 133). 

Rovněž u objektového infinitivu lze pozorovat několik různých způsobů překladu. 

Vedle překladu infinitivem se v případě stejných konatelů hojně užívá i vedlejší věty 

předmětné se spojkou že, obě alternativy jsou ovšem zcela rovnocené. Všechny vedlejší 

věty předmětné v ukázkách v oddílu 2.6.1. je možné nahradit infinitivem, aniž by došlo ke 

změně významu či stylistické příznakovosti. 
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Pokud se konatel infinitivu ve funkci objektu liší od konatele řídící věty, je vedle 

vedlejší věty uvozené spojkou že, která se objevuje i v případě konstrukcí se stejnými 

konateli, častou variantou i vedlejší věta předmětná se spojkou aby. Spojka aby se objevuje 

v souvětích se dvěma infinitivy. Vedlejší věta, již uvozuje, může zastávat pozici přímého i 

nepřímého předmětu. 

Kromě těchto dvou nejběžnějších způsobů překladu objektového infinitivu s odlišným 

konatelem se v ukázkách objevují i vedlejší věty předmětné s jinými spojkami – např. ať, 

jak. 

Dalším větným členem vyjádřeným infinitivem, u kterého je možné vysledovat 

jednotný způsob překladu, je příslovečné určení účelu. Ve všech uvedených ukázkách je 

příslovečný infinitiv přeložený vedlejší větou účelovou s typickou účelovou spojkou aby. 

V případě infinitivu, který tvoří součást přísudku a doplnění adjektiva, není možné 

v ukázkách najít žádný převažující způsob překladu. Může to být dáno i tím, že obě tato 

užití nejsou příliš běžná. Mezi rozličnými překlady infinitivu jako doplnění adjektiva se 

objevuje i infinitiv, ten ale stojí na místě objektu po plnovýznamovém slovese, již spojuje 

význam sponového slovesa a jmenné části predikátu v originálu (viz příklady číslo 22 a 

23). 

Na základě výše uvedených výsledků je možno říci, že v angličtině je rozsah uplatnění 

infinitivu větší než v češtině. Rovněž složitost a stylistická využitelnost konstrukcí, které 

infinitiv vytváří, je oproti češtině rozmanitější. 

Ač je výskyt gerundia v porovnání s infinitivem i participiem výrazně řidší, z pohledu 

srovnání angličtiny a češtiny je gerundium velmi zajímavé. Vzhledem k úzkému vztahu 

s deverbativním substantivem, od kterého je někdy obtížné je odlišit i z důvodu postupného 

substantivizování gerundia, je hojným způsobem překladu gerundia právě podstatné jméno 

slovesného původu. V případech, kdy je gerundium nějak rozvito, je nejčastějším 

překladem vedlejší věta, která typem odpovídá funkci, již zastává gerundium. Příkladem 

určité pravidelnosti ve volbě způsobu překladu může být gerundium na pozici adverbiale, 

kde se většinou objevuje vedlejší věta odpovídající typu příslovečného určení vyjádřeného 

v angličtině gerundiem. U ostatních typů užití gerundia není možné z ukázek vysledovat 

jakoukoli pravidelnost ve způsobu překladu. 

Funkcí, které zastává participium, není mnoho, ale jeho výskyt je velmi častý, 

především ve funkci atributu a přechodníku. V případě participia ve funkci atributu je 

nejčastějším způsobem překladu rovněž participium. Jeho druh odpovídá druhu participia 
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použitého v anglické větě – tj. přítomné participium je přeloženo participiem činným a 

minulé participium trpným. 

Nejčastějším způsobem překladu přechodníku je vedlejší věta časová. Zvláště patrné je 

to u ukázek s činným participiem, které vyjadřuje předčasnost. Minulé participium tvořící 

přechodník v angličtině je do češtiny ve většině případů přeloženo trpným participiem. 

Oproti přechodníku, který má stejného konatele jako řídící věta, není možné u 

absolutní participiální vazby vypozorovat pravidelnost ve způsobu překladu. Jediným 

společným znakem ve všech ukázkách je fakt, že tato vazba je vždy překládána nějakým 

typem věty (tj. nikdy se neobjevuje překlad participiem, infinitivem či deverbativním 

substantivem). Stejně jako u absolutní participiální vazby ani v případě participia jako 

doplňku předmětu není možné v ukázkách nalézt nějaký obecně uplatňovaný způsob 

překladu. 

Celkově z práce vyplývá, že vztah mezi originálem a překladem se v rámci jednoho 

jevu ve většině případů značně liší. Spíše výjimečně se většina jevů shodovala v překladu 

(tj. byly přeloženy stejným typem konstrukce). Pouze ojediněle se pak vyskytly příklady, 

kdy se v překladu i originálu objevil nefinitní slovesný tvar ve stejné funkci. Z výsledků 

ukázek je možné vypozorovat, že čím neobvyklejší použití nefinitního slovesného tvaru, 

tím menší je pravděpodobnost, že by existoval obecný způsob jeho překladu. 

Mnoho z  odlišností je dáno různými jazykovými typy angličtiny a češtiny, některé jsou 

ovšem nepochybně ovlivněné prací překladatelky, které se ne vždy daří přiblížit se 

jazykové bohatosti originálu. 
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