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Résumé

Ingresivní slovesné perifráze ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině

Tato práce se zabývá problematikou ingresivních slovesných perifrází                              

ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině. Rozdíl můžeme totiž spatřovat v tom,                 

že ve španělštině jsou perifráze součástí systému. Je to nelexikální prostředek, který má svá 

pevná pravidla. Došlo k naprostému (výjimku tvoří slovesa comenzar, empezar, principiar      

a jím podobné) vyprázdnění původního významu pomocného slovesa.          A poněvadž        

se jedná o systém, setkáváme se analogiemi (avšak s naprosto opačným významem) –

empezar por / acabar por. I zde si musíme dát pozor na falsos amigos (tentokrát však ne na 

lexikální, nýbrž systémové/gramatické). 

Perifráze by se ve stručnosti daly popsat jako spojení pomocného slovesa -významově 

vyprázdněného či do jisté míry gramatikalizovaného - a plnovýznamového nefinitního tvaru 

slovesa – tzn. gerundia, participia či infinitivu. My jsme se zabývali především kombinacemi 

pomocného slovesa a infinitivu. Samozřejmě nemáme dostatek prostoru, ani to snad v práci 

podobného formátu není možné, abychom obsáhli veškeré slovesné perifráze. Proto jsme      

se zaměřili na perifráze fázové, a to konkrétně               na slovesné perifráze ingresivní. 

V práci jsme se nejdříve snažili definovat povahu slovesných perifrází. Dále jsme se pokusili 

udělat souhrnný výčet těch nejužívanějších, jež jsme následně rozdělili do podskupin. 

Hlavním cílem této práce však nebylo ,,škatulkování’’, nýbrž vyhledávání variant pomocných 

sloves tvořících základ perifrází s různými infinitivy sloves plnovýznamových. Zjistit 

kombinabilitu všech pomocných sloves s danými plnovýznamovými není možné, proto  jsme 

vybrali pouze 20 konkrétních případů (abrir a + infinitiv, arrancarse a + infinitiv, coger a + infinitiv, 

comenzar a + infinitiv, echar a + infinitiv, echarse + infinitiv, empezar a + infinitiv, empezar por + 

infinitiv, entrar a + infinitiv, estar         a punto de + infinitiv, estar por + infinitiv, explotar a + infinitiv, 

lanzarse a + infinitiv, liarse a + infinitiv, meterse a + infinitiv, pasar a + infinitiv, ponerse a + infinitiv, 

precipitarse a + infinitiv, romper(se) a + infinitiv a soltarse + infinitiv), které jsme zkoumali detailněji 

v praktické části (Do vyhledávače byla pomocná slovesa zadána     ve třetí osobně singuláru, 

indikativu jednoduchého min. času.). Ta se skládá ze dvou částí. Nejdříve jsme je hledali za 

použití korpusu Španělské královské akademie (CREA) varianty a posléze v InterCorpu, 

abychom mohli porovnat možnosti jejich překladu do češtiny a zjistit, jaké máme české 

ekvivalenty perifrází. 



Celky jsme zachycovali podle daného typu perifráze či přímo konkrétní perifráze              

a nikoli dle názorů jednotlivých autorů. Tím chceme docílit, aby naše rozdělení                        

a definice byly především přehledné a nemuseli jsme stále odkazovat na předchozí                  

či následující kapitoly. Jsme si samozřejmě vědomi, že výběr zdrojů ze sekundární literatury 

je do jisté míry subjektivní, a proto mohlo dojít k vynechání určitého pohledu na věc.  Avšak 

snažili jsme se udělat výběr dost pestrý a rozsáhlý na to, aby pokryl       co nejširší názorovou 

škálu na danou tématiku.

Vycházeli jsme z dvou prací z české hispanistiky - Zavadil (1995) a Zavadil-Čermák 

(2010). S nimi jsme pak porovnali názory španělských autorů, jako jsou Gómez Torrego, R. 

Fente,  J. Fernández, L.G.Feijóo, A. Yllera, a také to, jak je téma traktováno v nové španělské 

normativní mluvnici (Nueva gramática de la lengua española, 2009). 

Naše hledání v korpusu královské španělské akademie (CREA) nám většinou potvrdila 

teze gramatiků, co se týče kombinability pomocných sloves perifrází s konkrétními infinitivy.

Co nás poněkud zarazilo, byly překlady získané z korpusu InterCorp. V ani jednom z korpusů 

jsme nenalezli všechny perifráze, které jsme hledali – ať už kvůli omezené kapacitě korpusů   

(i když jsou ve skutečnosti oba úctyhodně rozsáhlé), či pro nízkou frekvenci jejich užívání 

v mluvené či především v psané španělštině. Nicméně ani u těch perifrází (resp. konkrétních 

případů), které jsme v InterCorpu nalezli, jsme se nesetkali s tím, co jsme očekávali. 

Domníváme se, že přesto, že španělský jazyk – kde jsou perifráze součástí jazykového 

systému – je pro tyto účely mnohem lépe vybavený, čeština se v žádném případě nepočítá 

mezi prostředkově chudé jazyky, které by se nedokázaly přizpůsobit novotám. Tím chceme 

říct, že snad kromě perifráze romper a + infinitiv, která byla překládána jako propuknout      

v + infinitiv, byly většinou překládány velmi podobně. Pokud by překladatel nemohl najít to 

správné pomocné (dá-li se jim tak říkat) sloveso, může použít nepříznakové a k tomu 

adverbium s expresivním významem. K tomu bohužel často v našich nálezech nedocházelo. 

Je třeba se zamyslet na tím, stačí-li nám k porozumění původního díla znát jen obsah,            

či chceme-li, aby na nás překlad působil jako originál se vším všudy. Tedy i s přenesením 

stylistických a expresivních hodnot.

Vytváření nových překladů příznakových ingresivních slovesných perifrází                  

však   už není náplní této práce.




