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1.ÚVOD

Na začátku práce bych rád nejdříve uvedl důvody, jež mě vedly k volbě tohoto tématu, 

totiž ingresivních slovesných perifrází. Tento jev se jak v mluvené, tak psané 

španělštině vyskytuje velmi hojně. Může se samozřejmě stát, že se nerodilý mluvčí 

s takovou perifrází setká, aniž by si byl vědom, že se jedná právě o perifrázi. Např. 

empezó a hablar se dá přeložit jako „začal mluvit“ – sloveso empezar si uchovává svůj 

původní význam „začít“, takže nerodilému mluvčímu španělská konstrukce nepřipadá 

zvláštní. Problém by nastal, kdyby se rodilý mluvčí rozhodl užít nějaké zcela nebo 

částečně významově vyprázdněné pomocné sloveso, které v konstrukci ztratilo svůj 

původní význam. Nerodilý mluvčí, který by nepoznal, že se jedná o perifrázi,              

by ji buďto přeložil špatně, nebo by toho nebyl s to vůbec. 

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  

vyprázdnění původního významu pomocného slovesa. Výjimku tvoří slovesa comenzar, 

empezar, principiar a jím podobné. A poněvadž se jedná o systém, setkáváme se zde      

s analogiemi (avšak s naprosto opačným významem) – empezar por / acabar por. 

I u perifrází si musíme dát pozor na tzn. falsos amigos (tentokrát však ne na lexikální, 

nýbrž systémové či gramatické). Že znát a umět ovládat perifráze je jazykově 

ekonomičtější, se zdá jasné. Příkladem nám může být latinská vazba akuzativu 

s infinitivem či nominativu s infinitivem, kterou si Římané šetřili síly, místo aby říkali 

zdlouhavé vedlejší věty, jež by znamenaly to samé.

Posledním důvodem proč se naučit užívat slovesné perifráze je přirozenost. 

Přirozené znamená nenucené, pohodlné a především vlastní. Nikdo nechce při užívání 

nějakého jazyka působit cize. Přeženeme-li to trochu, pak jako pro nás působí cize, 

když někdo nepoužívá pády, tak na Španěly působí nedomácky nulové či špatné užívání 

slovesných perifrází.

Samozřejmě nemáme dostatek prostoru, ani to snad v práci podobného formátu 

není možné, abychom obsáhli veškeré slovesné perifráze. Proto se zaměříme                 

na perifráze fázové, a to konkrétně na slovesné perifráze ingresivní povahy.

Avšak než dojdeme k rozdělení jednotlivých ingresivních perifrází, v první kapitole     

si nejdříve ve stručnosti definujeme, co vlastně slovesné perifráze jsou. 
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Dále se pokusíme udělat souhrnný výčet těch nejužívanějších (i když jsme              

si předem vědomi toho, že není možné pojmout všechny a že jistě některé opomeneme,

ať už z důvodu jejich nízké frekventovanosti, či omezení užití na velmi malé oblasti), 

jež následně rozdělíme do podskupin. Hlavním cílem této práce však nebude 

,,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 vybereme pouze 20 konkrétních 

případů, které budeme zkoumat detailněji v praktické části.

Ta se bude skládat ze dvou částí. Nejdříve za použití korpusu Španělské královské 

akademie (dále jen jako CREA1) vyhledáme možné varianty a posléze je zadáme         

do InterCorpu2, abychom mohli porovnat možnosti jejich překladu do češtiny a zjistit, 

jaké máme české ekvivalenty perifrází (i když možná budeme spatřovat jistou 

podobnost, bude se jednat spíše o omezenost našich prostředků k vyjádření perifrází   

než o systém analogický tomu španělskému).

                                               
1 Jedná se o rozsáhlý čtyři sta milionový korpus, který se snaží zachytit mluvenou i psanou podobu 
současné španělštiny z celého hispánského světa (www.rae.es).
2 Mezijazykový (tzv. paralelní) korpus vytvářený na FFUK v Praze (http://www.korpus.cz/intercorp/ ). 
Práce s ním umožňuje porovnávat texty z různých jazyků a dosáhnout tak co nejobjektivnějšího pohledu 
na konkrétní hledanou situaci.
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2.TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Vymezení pojmu slovesná perifráze

a shrnutí existujících skupin slovesných perifrází ve španělštině

Nejdříve si vyjasníme, co vlastně chápeme pod obecným pojmem slovesné perifráze, 

abychom se posléze mohli věnovat jednomu konkrétnímu podtypu. Budeme se snažit 

zachytit celky podle tématu  (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.

Začneme u některých prací z české hispanistiky (konkrétně jsme vycházeli z prací 

Zavadil (1995) a Zavadil-Čermák (2010)). S nimi pak budeme porovnávat 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 – dále již jako RAE). V místech,        

kde se budou názory shodovat, vybereme a okomentujeme ten, který se nám bude zdát 

nejpřesnější a nejlépe definovaný. Je zcela zbytečné, abychom citovali několikrát tutéž 

definici. Tam, kde se budou názory výrazněji rozcházet, uvedeme co nejvíce možností, 

aby bylo možné si udělat o problému ucelený a co nejobjektivnější obraz.

Autorská dvojice Zavadil-Čermák (2010) definuje slovesné perifráze jako 

prostředek vyjadřující kategorii povahy slovesného děje vycházející z různých 

kvalitativních nebo kvantitativních stránek procesu. Tuto kategorii chápou jako 

obsahově blízkou kategorií aspektu.  Je u nich patrná významová opozice,                  

kdy se zaměřuje pozornost na proces jako celek nebo vlastní průběh. 

(Zavadil-Čermák, 2010, s. 163-178)

Španělské gramatiky často povahu slovesného děje od aspektu dostatečně nerozlišují, 

což je dáno tím, že vyjadřování obou kategorií se na výrazové rovině často prostupuje. 
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Morfologické prostředky vyjadřování aspektu mají navíc jinou souvislost  s vyjadřo-

váním času než v češtině.

Povaha slovesného děje vyjadřuje významy fázové a kvantitativní. Činí                 

tak ale za pomoci víceslovných konstrukcí, skládajících se z pomocného slovesa, 

nefinitního tvaru významového slovesa a případně předložky. Takovéto konstrukce     

se v jistém smyslu blíží tvaru plnovýznamového slovesa – česká hispanistika                

je  na základě teorie Jana Šabršuly někdy označuje jako tvary prémorfologické. 

J. Šabršula prémorfologické útvary definuje jako útvary stojící na přechodu mezi 

syntaktickým spojením a analyticko-morfologickými tvary. Za důležité považujeme 

upozornit na problém morfologičnosti. Poněvadž je možné nahradit víceslovný výraz 

jednoslovným tvarem, dojde pak nutně k posunu časové interpretace. Jak autoři 

Mluvnice současné španělštiny upozorňují, někdy dochází homomorfii ingresivních

perifrází: to je případ konstrukce ir + infinitiv, která může být perifrází, ale také 

morfologizovaným tvarem futurálním (viz dále kapitola Rozdělení ingresivních 

perifrází do podskupin). Dále je třeba rozlišovat slovesné perifráze od tranzitivních 

sloves s valenčním předmětem. Vhodný příklad uvádí prof. Zavadil (1995):                 

Me pongo a leer – vyjadřuje časové hledisko, syntakticky se přibližuje 

plnovýznamovému slovesu. Věcný význam byl však formalizován (podobně jako u voy 

a leer). Me pongo je zde analytickým morfologickým tvarem věcně významového 

slovesa leer. Toto tvrzení nemůžeme zcela uplatnit vždy, např. u empezar a + infinitiv 

funguje sloveso empezar i jako tvar plnovýznamových sloves. Proti tomu stojí výrazy 

me pongo el abrigo (= předmět) či me pongo a la mesa ( = complemento 

circunstancial), kdy se nejedná o slovesnou perifrázi!

Zavadil (1995) perifráze rozlišuje na:

Fázové perifráze:

a) ingresivní čili perifráze počáteční

b) durativní  (průběhové)

c) terminativní (koncové)

Kvantitativní perifráze:

a) iterativní – perifráze vyjadřující opakovatelnost

b) frekventativní -  perifráze vyjadřující  násobenost 

c) habituální –  perifráze vyjadřující obvyklost



9

My se budeme v této práci – jak již jsme upozorňovali v úvodu – zabývat perifrázemi 

fázovými, a to konkrétně ingresivními. 

Zavadil-Čermák (2010) si jsou vědomi, že jejich rozdělení vychází z osobně pojaté 

terminologie. Dále pak budeme mít možnost porovnat jejich názor s pohledem    na naši 

problematiku španělských gramatiků.

O fázových perifrázích, tedy nadskupiny těch ingresivních, se vyjadřují následovně: 

Fázovost eminentovi umožňuje vyjadřovat se o jednotlivých fázích pojmenovávaného 

procesu – tzn. o jeho počátku, průběhu nebo konci. V rámci každého významu 

(ingresivního, durativního či terminativního) jsou patrné jisté odstíny vázané              

,,na specifické výrazové prostředky a vytvářející spolu s nimi bilaterální subkategorie“

(Zavadil-Čermák, 2010, s. 316).  Názvy těchto podkategorií se zatím nesjednotily           

a jejich názvy se liší podle jednotlivých autorů.

Nyní se podíváme, jak vymezují pojem slovesné perifráze španělští gramatikové, 

abychom se poté mohli přesunout ke konkrétním definicím jednotlivých ingresivních 

perifrází.

Leonardo Gómez Torrego (1988) ve své publikaci Perífrasis verbales vyčleňuje jiné 

slovesné výrazy od perifrází následovně: 

„Si los verbos que preceden a las formas no personales seleccionan sujeto                    

y complementos, no serán verdaderos auxiliares y, por tanto, no podrá hablarse           

de perífrasis verbal“ (Goméz Torrego, 1988, s.10).

Obecně se uznává tvrzení, že aby výraz mohl plnit funkci pomocného slovesa musí být 

zcela gramatizovaný – tzn. ztratit svůj původní význam. Avšak tento názor se ne vždy 

musí ukázat jako pravdivý. Existují slovesné perifráze, jejichž pomocná slovesa si zcela 

ponechávají svůj původní význam (např. empieza a llover, sigue lloviendo, etc.).

Je však třeba uznat, že ve většině případů se u perifrází pomocné sloveso 

gramatizovalo, a to buď zcela (hay que trabajar, hemos de trabajar) či jen částečně 

(andamos discutiendo).

Sloveso v perifrázi nesmí konmutovat, nominalizovat se či pronominalizovat.
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Dále Gómez Torrego (1988) rozlišuje perifrázi (perífrasis) a slovní obrat (locución 

verbal):

-u perifráze lze ke slovesu přidat jen sloveso, u slovního obratu je možné přidat cokoliv 

(Darse cuenta – slovní obrat).

-ve slovním obratu není možné části syntakticky rozdělit. U perifráze vždy víte, co je 

sloveso pomocné a co hlavní (Echarse a reír - perifráse).

-ve slovních obratech není možná konmutace lexikální ani strukturální. V perifrázích je 

vždy možná ta lexikální (Empezó/Comenzó a gritar - perifráse).

- slovní obrat získává zcela nový význam. Zato perifráze má význam slovesa hlavního. 

(Echar de menos – locución x Echarse a llorar- perífrasis)

- u slovního obratu podmět a jiné větné členy vybírá pomocné sloveso, u perifráze 

sloveso hlavní.

Gómez Torrego je rovněž autorem monografické kapitoly na naše téma v GDLE 

(Gómez Torrego, 1999). Perifráze zde definuje takto:

„Una perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos que constituyen un sólo 

“núcleo” del predicado. El primer verbo, llamado “auxiliar”, comporta                      

las informaciones morfológicas de número y persona y se conjuga en todas (o en parte 

de) las formas o tiempos de la conjugación. El segundo verbo, llamado “principal”       

o “auxiliado”, debe aparecer en infinitivo, gerundio o participio, es decir,                    

en una forma no personal.

Cuando decimos – constituyen un solo núcleo del predicado – queremos dejar 

claro que ninguno de los verbos desempeña función complementaria o coordinadora 

con respecto al otro. Lo único posible en una perífrasis verbal es la segmentación        

en componente auxiliar y auxiliado. Se trata de la misma segmentación que habríamos 

con un tiempo compuesto de la conjugación.”
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Ve větě Los alumnos tienen que estudiar dos lecciones más, u výrazu tienen                

que estudiar není možné rozlišovat syntaktické funkce, zda je některý ze členů 

nadřazený či podřazený tomu druhému. Musíme je chápat jako základní jednotku. Tím 

máme na mysli, že i když jsou to dvě slovesa, dohromady tvoří pouze jeden predikát.

Ese piso viene costando treinta millones de pesetas. – tvoří dohromady jeden přísudek -

un núcleo de predicado. 

Proti tomu:

Juan viene a estudiar a mi casa todos los días; viene = hlavní člen přísudku - núcleo     

de predicado principal, estudiar = podřížený člen přísudku - núcleo de predicado 

subordinado.

Fakt, že slovesa perifráze tvoří jeden predikát, ještě neznamená, že se mezi ně nemůže 

vložit další větný člen. Ve vetšině případů se může mezi nimi objevit příslovce             

(či příslovečné výrazy – Empezó de repente llover), vsuvka či podmět. Jak sami 

můžeme vidět, spojení mezi jednotlivými členy perifráze není tak pevné jako např.         

u složených časů.

Abychom mohli slovesnou konstrukci považovat za perifrastickou, musí být splněny 

jisté podmínky: “lo fundamental es averiguar la naturaleza sintáctica de la forma        

no personal. Si esta posee exclusivamente carga verbal, formará, junto con el otro 

verbo, una perífrasis. Si a dicha carga verbal se le añade carga nominal                     

(en los infinitivos), adjetival (en los participios y gerundios), y adverbial                      

(en los gerundios), no debemos hablar de perífrasis verbal, pues esas formas              

no personales se subordinan al verbo anterior como lo hacen los sustantivos                 

y pronombres en el caso del infinitivo, y los adjetivos y adverbios en el caso                  

de participios” (Gómez Torrego, 1999, s. 3325).

To znamená, pokud infinitiv může být nahrazen nějakým jmenným výrazem, 

nemůžeme mluvit o slovesné perifrázi.

Perifráze, které se v české hispanistice označují jako fázové, nazývá Perifrasis 

aspectuales a dále je rozděluje na následující podtypy: perífrasis incoativas e ingresivas, 

durativas, reiterativas, perfectivas a puntuales.
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Fente-Fernández-Feijóo (1972) se při definici slovesných perifrází opírají o Roky

Ponse, který říká: 

„Las perífrasis verbales consisten en la unión de un verbo auxiliar y el infinitivo, 

gerundio, o participio de  otro verbo“ (Gili Gaya, S, s. 105, Roca Pons, J, s. 10.           

In Fente-Fernández-Feijóo, 1972, s. 15).

Sami k tomu dodávají: „Hay que considerar como perifrásticos todos los tiempos 

compuestos, la voz pasiva y la forma progresiva“

(Fente-Fernández-Feijóo, 1972, s. 15).

Slovesa, která mohou tvořit součást perifrází – tzn. gramatikalizovaná (verbos 

gramaticalizados) – tedy ta, jež částečně ztratila původní význam, rozdělují do dvou 

skupin:

a) na slovesa pohybu (verbos de movimiento)- ir, venir, andar, salir, llevar, seguir, 

pasar, volver, llegar

b) na slovesa rozličné povahy (verbos de naturaleza diversa) - tener, dejar, quedar, 

acabar, dar, romper, poner, echar

Dále je podobně (avšak ne zcela stejně) rozdělují jako Zavadil – Čermák (2010),           

a to na:

Aspecto – incoativo, terminativo, durativo, acumulativo, iterativo, frecuentativo

Nová gramatika španělské královské akademie (RAE, 2009) říká v podstatě to samé,    

co jsme již uvedli u ostatních autorů.

Na konec této kapitoly představíme názor A. Yllery (1999). Ten se věnuje především 

perifrázím s gerundiem. Poněvadž se naše práce orientuje na ingresivní perifráze 

s infinitivem, pouze si stručně shrneme, zda existují ingresivní perifráze i s gerundiem   

a případně jaký mají význam.

Dle Yllery se kritéria pro perifráze rozdělují sémantické a syntaktické (Yllera, 1999,     

s. 3395). Gramatikové řídící se jen sémantickým kritériem považují za perifráze             
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s gerundiem jen ty, jež mají jako pomocná slovesa estar, andar, ir, venir a llevar.       

Ty výrazy, jež se pojí se seguir či continuar chápou jako semiperifráze.

Za to ti, kteří zohledňují pouze syntaktická kritéria (a chápou perifrázi jako jediný 

celek) mezi  již zmiňované perifráze zahrnují ještě acabar, seguir, continuar, terminar, 

empezar a comenzar. Avšak jako perifrázi nechápou quedar(se) + gerundium a salir + 

gerundium.

U perifrází klademe otázku pomocí qué a daný tvar gerundia nahradíme tvarem 

haciendo. Za to u neperifrastických konstrukcí se tážeme pomocí cómo. 

Existují i případy, kdy se můžeme ptát na perifrázi pomocí obou zájmen.

Empezar / comenzar + gerundio –  značí počátek děje nahlížený v jeho vývoji.             

Ve vztahu s jiným dějem či řadě dějů následujících, explicitních, či implicitních (visión 

iniciativo-sucesiva). Odpovídají perifrázi empezar por + infinitiv a comenzar por + 

infinitiv. Stejně jako u acabar + gerundium či terminar + gerundium mohou vznikat 

pochybnosti, zda se skutečně jedná o perifrázi, neboť si zachovaly povahu adverbiální.

Následně Yllera definuje obecnou klasifikaci perifrází: „Las perífrasis de gerundio 

expresan una acción vista en su desarrollo, en curso – aspecto cursivo. Aspecto 

incoativo-progresivo es contextual“( Yllera, 1999, s. 3423). Dále je možné nazírat 

činnost, jejíž vývoj je zachycen v počáteční chvíli – to Yllera nazývá visión ingresivo-

extensiva (např. quedarse + gerundium). 

Jako ingresivní (inchoativní) je možné  podle autorů Fente-Fernández-Feijóo (1972)

chápat i perifrázi salir + gerundio, která může vyjadřovat prudký či nečekaný,               

až překvapivý, počátek děje. Je možné ji však použít jen u sloves vyjadřující pohyb 

(correr, volar)  a řeč (decir). Častěji má tato perifráze povahu terminativní, a proto je 

sporné ji řadit i mezi ty ingresivní.
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2.2. Ingresivní slovesné perifráze

V této kapitole již přistoupíme ke konkrétnějšímu popisu a následnému rozdělení 

ingresivních perifrází. Nejdříve si přestavíme způsoby nazírání různých gramatiků, 

nakonec se však přikloníme k – dle našeho názoru nejsystematičtěji propracovanému –

systému, který najdeme u Zavadila a Čermáka (2010), autoři vycházejí z Nelsona 

Cartageny a k němu přidáme případné odlišnosti, jež se vyskytují v pracích ostatních 

gramatiků, ze kterých jsme čerpali (V případě, že by nebylo jasné, kdo byl 

parafrázován, bude se jednat o tyto dva autory).

Jako první uvedeme charakteristiku Gómeze Torrega, již uvádí ve své monografii 

Perífrasis verbales (Gómez Torrego, 1988). Název ingresivní perifráze pro celek v této 

publikaci neužívá a nazývá je inchoativní perifráze. Mezi rozlišovací znaky řadí:

a) následnost děje (continuidad de la acción - valor incoativo-progresivo)

b) prudkost (brusquedad – valor puntual, záleží na momentě, ve kterém činnost 

propukne)

c) bezprostřednost (inminencia – una acción a punto de ocurrir – tedy rys ryze 

inchoativní)

Ir a + infinitivo má dle jeho názoru vlastnost ingresivní. Může mít však vlastnosti          

i modální a časové.

Týž autor v jiné práci (Gómez Torrego, 1999) ingresivní perifráze popisuje takto:

„Un grupo de perífrasis verbales del español tiene que ver con la acción verbal           

en sí misma. Esta puede concebirse en su inicio o en un punto inmediatamente anterior 

a su inicio – perífrasis incoativas e ingresivas” (Gómez Torrego, 1999, s 3323-3390).

Jako hlavní rysy této skupiny vyzdvihává:

a) neslučitelnost se složenými infinitivy (su incompatibilidad con infinitivos 

compuestos - *Empezaba a haber llovido.)

b) slučitelnost s imperativem (su compatibilidad con imperativos - Empieza tú a leer.)



15

Nová gramatika španělské královské akademie (RAE, 2009) tyto perifráze označuje 

jako perífrasis de fase y escalares. A jako jejich podtyp perífrasis de sentido incoativo 

o ingresivo.

Dále je definuje takto:

„Perífrasis de fase – se caracterizan por parcelar el estado de cosas designado          

por  el infinitivo y sus complementos, focalizando un punto o un estadio de la evolución 

temporal de este. Algunas de ellas, como estar a punto de + inf. o estar por + inf.,          

se llaman a veces perífrasis de fase preparatoria porque focalizan un estadio previo          

a la realización o al inicio del estado de cosas que se presenta. Lo hacen en ocasiones 

expresando matices de inminencia que se acercan a los que caracterizan a ir + 

infinitivo” (RAE, 2009, s. 2063).

Podle systému užívaného autory Mluvnice současné španělštiny kterým se budeme řídit, 

význam povahy slovesného děje charakterizuje pojmenovaný proces z hlediska jeho 

počátku. V jejím rámci rozlišují 4 dílčí významy: inminentní, dispozitivní, iniciální      

a inceptivní (Zavadil-Čermák, 2010, s. 316)

2.3. Rozdělení ingresivních perifrází do podskupin

Na základě klasifikace ze všech výše uvedených gramatik si nyní rozdělíme ingresivní 

perifráze do podskupin. Snažili jsme se zachytit co nejvíce existujících variant 

pomocných sloves a kombinací s infinitivy ingresiv. Jsme si vědomi, že není možné 

zachytit všechny. Ať už pro lokální užití, konkrétní skupiny uživatel jazyka, či existenci 

nových kombinací, které se v gramatikách neobjevují. Věříme, že se nám podařilo 

shromáždit ty nejčastěji užívané. Příklady si budeme uvádět až v praktické části této 

práce. Zde je uvedeme jen tam, kde to bude nutné pro správnou interpretaci.
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a) inminentní ingresivnost – označuje bezprostředně očekávaný děj.

Mezi takové patří především estar por / estar para / estar a punto de + infinitiv

U estar para je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k záměně s konstrukcí, která má 

účelový význam (Zavadil-Čermák, 2010).

Está para llover (Déšť je na spadnutí.) – inminentní perifráze.

X

Estoy aquí para ayudarte (Jsem tady, abych ti pomohl.) – věta vedlejší účelová.

Inminentní perifráze nepřipouštějí negaci.

Estar a punto de + infinitiv

Podle RAE (2009) existují argumenty pro a proti, zda se estar a punto de + infinitiv má 

chápat 

jako slovesná perifráze. Argumentem pro to, aby se za ni nepočítala, je fakt, že a punto 

de + infinitiv se může užít i jako víceslovná předložka (grupo preposicional                 

de intrepretación predicativa). To znamená, že je možné ji použít i s jinými slovesy, 

nejen s estar. Protiargumentem může být to, že estar a punto de + infinitiv připouští 

antepozici nepřízvučných zájmen (ačkoliv se v enklitickém postavení vyskytují 

mnohem častěji).

Estar a punto de + infinitiv – vyjadřuje bezprostřednost vyššího stupně                       

než ir a + infinitiv a nemá temporální charakter. Tato perifráze připouští kombinaci     

jak s aktivním infinitivem, tak s pasivním tvarem infinitivu - estar a punto de + inf /        

estar a punto de + ser + participium. Na druhou stranu nebývá slučitelná                          

či kombinovatelná s predikáty, jež vyjadřují činnost či stavy. Až na ty, které mají 

inchoativní charakter.

Estar al + infinitiv

Se užívá podobně jako estar a punto de + infinitiv. Často se však zde klade otázka, zda 

se vůbec jedná o perifrázi, především kvůli výskytu členu staženého s předložkou a.

Skupina kombinovatelných plnovýznamových sloves je dosti omezená                

(Gómez Torrego, 1988).
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Estar por + infinitiv

Tato perifráze je vlastní latinskoamerické španělštině (oblast Río de la Plata, Chile, 

Andská oblast). Můžeme ji kombinovat s jakýmikoli predikáty, které nejsou nějak 

omezeny. Výjimkou nejsou ani ty, jež vyjadřují atmosférické jevy. V klasické literatuře 

byla tato perifráze často užívána. V současné evropské španělštině není již tak hojná

(Zavadil, 1995).

Po této vazbě následuje intransitivní sloveso. Často se však i objevuje pouze předložka 

por s intransitivním infinitivem bez slovesa estar. Nezřídka kdy vzniká diskuze, 

především kvůli v některých případech možné záměně estar por + infinitiv s pouhým 

por + infinitiv (grupo preposicional atributivo), kde vytyčit hranice slovesné perifráze.

Důležitá je v tomto ohledu možnost antepozice nepřízvučného zájmena (stejně jako 

v případě estar a punto de + infinitiv), kdy se dokazuje stupeň lexikální koheze 

konstrukce (RAE, 2009).

Tato vazba může kolidovat s ir a + infinitiv (temporální neingresivní) či estar a punto 

de + infinitiv. Perifráze estar a punto de + infinitiv a estar por + infinitiv mohou 

následovat po časových perifrázích (temporales o tempoaspecutales) acabar + infinitiv

a ir + infinitiv - Vamos a estar por salir (RAE, 2009, s. 2171). Na druhou stranu 

nenásleduje jiné fázové perifráze.

Inminentní povaha často bývá spjatá s úmyslem, a to především tehdy, když se pojí       

s dějovými slovesy a podmětem jsou osoby. Zvláště patrné je to u záporných vět         

(La niña no está por estudiar) – podobný význam má i estar por + jmenná skupina

(RAE, 2009).

Estar para + infinitiv

Tato perifráze je široce zastoupena jak v textech starých, tak i moderních. Vyjadřuje 

bezprostřednost, náklonnost či dispozici k dané činnosti. V případech, kdy se dá 

nahradit perifrází a punto de, se nezřídka tato perifráze váže s intransitivními slovesy 

(inacusativos).

Jak jsme již uvedli – estar para + infinitiv také vyjadřuje dispozici či příznivý postoj    

ve vztahu s něčím. V tomto druhém významu je blíže slovesu querer či také výrazům 

jako estar dispuesto  apod. Možné zaměňovat s jmennými skupinami (RAE, 2009).
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Gómez Torrego (1988) k tomu dodává, že estar para + infinitiv má sice více možností 

kombinací než u estar al + infinitiv, avšak nevyjadřuje takovou bezprostřednost.

Decir a + infinitiv

Nová gramatika španělské královské akademie (RAE, 2009) tvrdí, že se v lidové 

mluvené španělštině Střední Ameriky, Antil a pevninské karibské oblasti používá decir 

a + infinitiv jako perifráze bezprostřednosti a to především v přítomném a minulém 

jednoduchém čase – pretérito indefinido. Nahrazuje tak perifrázi estar a punto              

de + infinitiv (i co se týče atmosférických jevů).

b) dispozitivní ingresivnost – označuje bezprostředně zamýšlený proces, k jehož 

realizaci je agens odhodlán (do českého jazyka často překládáno jako chystat se apod.)

Ir a + infinitiv

Zavadil (1995) uvádí příklady, kdy má ir + infinitiv význam dispozitivní ingresivnosti 

a ne temporální:

Va a disparar. - Chystá se vystřelit.

Íbamos a comer en este momento. - Zrovna jsme se chystali k obědu.

Fui a decírselo en ese momento, pero no me dejó. -V té chvíli jsem mu to užuž chtěl 

říct, ale nenechal mě.

U této konstrukce postupně dochází k morfologizaci a dispozitivní perifráze se stává 

časovým prostředkem (postprézens). Podle tvaru je nerozeznáme, neboť jsou 

homomorfní. 

Mohli bychom si vytvořit takovou rovnici:

Když se ir + infinitiv významově rovná budoucímu častu (futurum), pak se jedná          

o funkci temporální. Na druhou stranu, když se ir + infinitiv významově rovná          

estar a punto de + infinitiv, mluvíme pak o funkci dispozitivního charakteru.



19

Zavadil-Čermák (2010) dodávají, že morfologizované ir + infinitiv s temporálním 

významem převládá oproti tomu dispozitivnímu. Z téhož důvodu se jím nebudeme 

zabývat v praktické části. 

Fente-Fernández-Feijóo (1972) tuto perifrázi považují za nejčastěji užívanou, snadno 

přeložitelnou do cizích jazyků, a především jako nejryzejší ve významu ingresivním. 

Dodávají však, že v složených časech ztrácí svůj perifrastický charakter,                       

ale i tak se zcela negramatikalizuje.

c) inchoativní ingresivnost –  označuje začínající proces. Každé pomocné sloveso 

– ať už ztratilo svůj původní význam, či si ho zachovalo – se liší mírou prudkosti           

a očekávanosti začátku děje. Rozdíly můžou být nejen v odstínu významu,               

nýbrž i v užití. To především z hlediska gramatického, diatopického a diastratického.

Empezar a + infinitiv

Dle  Zavadila a Čermáka (2010) tvoří empezar a + infinitiv, comenzar a + infinitiv     

a principiar a + infinitiv významově velmi podobnou trojici lišící se, podle četnosti 

užití v hovorové španělštině. Empezar a + infinitiv hodnotí jako nejužívanější, jako 

druhé následuje comenzar a + infinitiv. To považují jako méně užívané a knižnější.      

Se třetím členem našeho triumverbiátu principiar a + infinitiv se v hovorovém jazyce 

de facto nesetkáme. Žádné z těchto tří sloves se nestalo zcela gramatikalizovaným 

pomocným slovesem a jejich význam je sám o sobě inchoativní, a tak v perifrázích

zůstává plně zachován (Zavadil-Čermák, 2010, s. 317).

Gómez Torrego (1988) k tomu dodává, že tím, že je comenzar a + infinitiv méně 

hovorové, tím bude i jeho užití méně časté a ne tak obecné jako u empezar a + infinitiv. 

Dále vyjadřuje jisté pochybnosti ohledně gramatičnosti antepozice enklitického zájmena 

lo. U empezar a + infinitiv s tím není žádný problém. Obě perifráze se mohou pojit       

se slovesy vyjadřujícími atmosférické jevy (ve tvaru neosobního slovesa - verbos 

unipersonales). V perifrastických složeninách vystupuje pomocné sloveso empezar      

až na posledním místě (Voy a tener que empezar/comenzar a reñirte). Kromě pasivních 

výrazů (Van a tener que empezar a ser discutidos estos temas), kde vystupují jako 

předposlední.
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Gómez Torrego (1999) dále upozorňuje na to, 

že empezar  a + infinitiv / comenzar a + infinitiv – nepřipouští nominalizaci slovesa 

(*Empecé a eso) ani emfatické vzažné struktury (*A lo que empezé fue a sacar           

los muebles). Plnovýznamové sloveso může být v trpném rodě. Stejně tak klitika mohou 

být anteponována i postponována (Se lo empecé a decir / Empecé a decírselo). Tato 

perifráze má i rysy idiosynkratické. To znamená, že připouští elipsu infinitivu,         

který už byl zmíňěn v předchozím kontextu. Např.: ¿Ha empezado a llover?                

Sí, ya ha empezado.

Nová gramatika španělské královské akademie (RAE, 2009) tvrdí, že tato perifráze      

se kombinuje i se stavovými slovesy. Označuje nejen počátek jedné konkrétní činnosti, 

nýbrž i počátek nějakého pravidelného zvyku (Empezó a ver la película i Empezó a ver 

las películas antiguas). To však vyžaduje tvar množného čísla předmětu. Předmět může 

být v jednotném čísle, pokud se jedná o nepočitatelné podstatné jméno (Empezó a ver 

cine negro), či pokud jej povaha přísudku povolí rozložit do dílčích událostí (Empezó /

Comenzó a perder el sentido de la orientación). Tento význam mohou vyjadřovat          

i ostatní slovesné perifráze. Predikáty, které vyjadřují opakovanou činnost či schopnost,

ji zároveň umožňují interpretovat i jako dílčí jednotky události, na kterou poukazuje 

(Empezó a fumar / nadar / leer / viajar). Kromě několika málo výjimek (jako Estuvo     

a punto de caerse) fázové perifráze se často pojí s událostmi, které trvají jistou dobu. 

Není možné rozlišovat počáteční či závěrečnou část nějakého děje, který by takové fáze 

neměl. Když se řekne – Empezó a escribir a una carta - chápeme to tak, že někdo 

započal jistou činnost, která bude jistou dobu trvat. Avšak s podstatným jménem 

nepočitatelným, kolektivním či v plurálu působí durativnost započatého děje přirozeněji 

(*Eva empezó a llegar a la estación x La gente empezó a llegar a la estación).

Ponerse a + infinitiv

Tato perifráze – jak se jistě shodnou všichni gramatikové – značí náhlý začátek děje. 

Hojně se užívá v mluvené řeči. Oproti empezar a + infinitiv je expresivnější a – jak říká 

dvojice autorů Zavadil-Čermák (2010) – implikuje záměrnost.

Zavadil (1995) k této perifrázi dodává, že inchoativní perifráze se nedají volně 

kombinovat s plnovýznamovými slovesy. Nemožné je to především se slovesy 

konkluzivními. Není tedy možné říct: *Se puso a llegar.
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Dle Gómeze Torrega je u této perifráze patrný odstín subjektivity. Podmět dá znát svou 

svéhlavost, vůli, rozhodnutí či úsilí (Gómez Torrego, 1988, s 110).

U neosobních sloves značí energičtější počátek nežli perifráze s comenzar a empezar

(pojí se s výrazy de repente, cuando menos lo esperábamos atd.).Avšak nemůže            

se například pojit se slovesy typu amanecer, salir el sol. Gómez Torrego usuzuje,        

že za nemožností spojení těchto sloves stojí pomalý proces vycházení slunce.

Týž autor (Gómez Torrego 1999) jinde upozorňuje na častou mylnou interpretaci           

a připomíná, že je nutné dbát opatrnost při rozlišovaní vazeb, kdy výraz puso a hervir    

el agua nemůžeme chápat jako perifrázi, neboť el agua doplňuje sloveso poner. Fakt,   

že pomocné sloveso může být zvratné pouze u sloves dějových (acción continuada), 

zabraňuje pasivizaci perifráze (*Una historia se puso a ser contada por mí).

RAE (2009) mimo jiné dodává, že o perifrastické povaze tohoto výrazu existují jisté 

pochybnosti, neboť může být použit i jako transitivní (Se puso a estudiar ~ Lo puso      

a estudiar) a nepřijímá antepozici nepřízvučných zájmen (*Se lo puso a leer).             

Na druhou stranu má ponerse a + infinitiv společné rysy s empezar a + infinitiv. 

Největším rozdílem mezi těmito perifrázemi by byl v tom, že ponerse a + infinitiv 

nejvíce zdůrazňuje přesnost a dochvilnost (carácter puntual). Vyjadřuje přesný a náhlý 

začátek dané činnosti bez přechodu či postupnosti. 

U empezar a llover by adverbia jako poco a poco či suavemente působila přirozeně, 

kdežto u ponerse a llover by zněla dosti nuceně. Ačkoliv je možné tuto perifrázi 

vyjádřit neosobně (Se puso a nevar), mnohem častěji se tvoří se známým agentem, který 

započne situaci trvající jistou dobu. Ponerse a + infinitiv má i neagentní podměty, 

především pokud pojmenovávají osobu či předmět (rostlinu) zažívající nějakou vnitřní 

změnu fyzické povahy, která náhle propukne na povrch a trvá nějakou dobu (Se puso    

a temblar). Oproti empezar a + infinitiv a comenzar a + infinitiv u perifráze ponerse a + 

infinitiv nemůže jmenná skupina fungovat jako podmět, který je v roli pacienta 

(trpitele):

Las solicitudes empezaron a ser estudiadas x *Las soliscitudes se pusieron a ser 

estudiadas), ani stavovými slovesy Comenzó a ser dócil. x *Se puso a ser dócil.
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Echar a + infinitiv – Stejně jako dvojice autorů Zavadil-Čermák, tak i ostatní 

gramatikové se shodnou, že tato perifráze vyjadřuje náhlý začátek děje, a to zejména 

v kombinaci se slovesy v pohybu.

Gómez Torrego (1988) ve své publikaci Perifrasis verbales uvádí, že perifráze 

echar(se) a + infinitiv nese znaky prudkosti a vznětlivosti (brusquedad, fuerza               

o violencia. U této perifráze je výrazná okamžitost (valor puntual). Náhlost může být 

znásobena příslovci s podobným významem: Se echó a reír estrepitosamente /

sonoramente, echó a correr como un galgo / de repente/ de pronto atd. (Goméz 

Torrego, 1988, s. 112).

Mnohem častěji se vyskytuje v minulém jednoduchém čase (preterito indenfinido)      

než v jiných časech.  Z toho důvodu jsme v korpusu vyhledávali pomocná slovesa 

v tomto čase, aby naše výsledky získaly co nejširší platnost. Stejně jako u ponerse          

a + infinitiv pokud vyžaduje sloveso echar přímý předmět, nejedná se o slovesnou 

perifrázi.

Gómez Torrego (1999) rozlišuje echar a + infinitiv a echarse a + infinitiv. K echar a + 

infinitiv dodává, že má velmi omezenou kombinatoriku. Pomocné sloveso echar           

se může dle jeho názoru pojit jen s plnovýznamovými infinitivy andar, correr, volar. 

Není možné jej pasivizovat, ani nominalizovat infinitiv, ani vytvářet enfatickou 

strukturu (*A andar es a lo que echó).

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat slovesným obratům jako echar a perder: Eché      

a perder mi carrera – La eché a perder – *Eché a perderla. Nejedná se totiž o perifrázi.

Kdyby jí byla, dovolila by enklitické připojení zájmena (členu) lo/la k infinitivu.

Stejně jako v předchozích případech se nejedná o perifrázi ve větě: Eché a rodar        

una moneda, protože una moneda je přímým předmětem slovesa echar a výraz a rodar

je příslovečné určení - La eché a rodar = La eché para que rodara.

K echarse a + infinitiv pak Gómez Torrego říká, že se perifráze objevuje pouze           

se slovesy reír, llorar a temblar. Podmětem vždy musí být životný agens. Nevyžaduje 

to pomocné sloveso echarse, nýbrž infinitiv toho významového.

I zde musíme odlišovat konstrukce neperifrastické jako např.: A las ocho me eché           

a dormir. V momentě, kdy se sloveso echar váže s příslovečným určením místa,            
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či je možné infinitiv vynechat, znamená to, že echarse se stává plnovýznamovým 

slovesem   a už nadále nefunguje jako perifráze. Především na slovesa s takto omezenou 

kombinatorikou, jakou má toto pomocné sloveso (echar i echarse), se  zaměříme            

v praktické části naší práce, abychom tak mohli posoudit, zda korpus s výčtem možných 

variant, které gramatikové uvádějí ve svých publikacích, souhlasí, doplňuje                

ho, či některé varianty ani nezaznamenává – ať už kvůli nízké frekvenci užívání,           

či z důvodu jejich archaizace.

Romper a + infinitiv

Podle Zavadila (1995) se tato perifráze chápe ve Španělsku jako zcela familiární           

a běžná v mluvené řeči s významem dlouho odkládaného děje. Za to v Chile je 

považována za knižní výraz s významem děje prudce započatého děje. Jak takové 

perifráze v daném konkrétním překládat do češtiny, můžeme vidět v praktické části naší 

práce. 

Gómez Torrego (1988) upozorňuje na omezenou kombinabilitu této perifráze,               

a to na plnovýznamové infinitivy: reír, llorar, hablar, andar, gritar, chillar, výjimečně 

také cantar a escribir. Stejně jako u předchozího případu toto tvrzení porovnáme 

s korpusem. Podobně jako u echar a + infinitiv tato perifráze nese význam prudkosti     

a nedobrovolnosti. Dává najevo, že jsme se činnosti, jež představuje plnovýznamový 

infinitiv, snažili zabránit, oddálit ji či zadržet. Stylistická příznakovost a expresivnost

této perifráze má původ v metaforickém přenesení jejího pomocného slovesa. Má           

i jistou onomatopoickou výmluvnost. Již v lidové latině existoval výraz erumpunt 

dicere (Väänanen, 1968. In Gómez Torrego, 1988, s. 114) tedy obdoba španělského 

rompen a decir. Stejně jako ponerse + infinitiv se s ní nejčastěji setkáme v jednoduchém 

minulém čase (preteritu indefinitu).

Gómez Torrego (1999) dodává, že přes podobnost významů s echarse a + infinitiv        

se z důvodů metaforické povahy může kombinovat i se slovesy, se kterými se echarse   

a + infinitiv pojit nemůže. 

Fente-Fernández-Feijoo (1972) nacházejí u romper a + infinitiv rozdíly stylové            

a sémantické.

Romper a + llorar či  + reír se užívá zcela běžně jako prudký začátek děje. Podobně 
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se slovesem llover značí neočekávanost děje. Za to romper a + cantar se užívá spíše jen 

v psaných textech. Kromě významu prudkého a neočekáváného děje může vazba nést 

význam jednorázovosti, prvotnosti - romper + a hablar či andar znamená, že ona 

činnost se stala poprvé. Např.: rozmluvit se, začít mluvit, stejně tak začít chodit, udělat 

první kroky.

Entrar a + infinitiv - značí počátek abstraktních dějů, a to především procesy myšlení.

Podle Nové gramatiky španělské královské akademie (RAE, 2009) se tato perifráze 

užívá v hovorové španělštině Latinské Ameriky. Především v karibské oblasti, Chile      

a oblasti Río de la Plata. Setkáme se s ní v podobných kontextech jako u empezar a + 

infinitiv. Tato konstrukce se používá jak s rodem činným (La maquinaria entró              

a fallar.), stejně jako s rodem trpným (Las solicitudes entrarán a ser estudiadas 

próximamente.).

Entrar a + infinitiv se užívá s plnovýznamovými infinitivy analizar, considerar, 

discutir, juzgar a jím podobnými kromě ve zmíněných oblastí také v Mexiku, Španělsku 

a ve Střední Americe. Jako neperifrastické se hodnotí výraz entrar a + infinitiv,          

kdy entrar získá význam pohybu a předložka a s infinitivem příslovečného určení 

způsobu. Oba významy se však přibližují v případě, že nejde o fyzické vstupování.

Pasar a + infinitiv - značí počátek děje po ději předcházejícím.

Nová gramatika španělské královské akademie (RAE, 2009) pasar a + infinitiv

popisuje jako perifrázi, která značí přestup k novému stavu či nové situaci. Také může 

vyjadřovat změnu okolností, zároveň však označuje následnost fází či etap jisté lineární 

situace. Stejně jako u entrar a + infinitiv je třeba rozlišovat perifrázi pasar a + infinitiv 

od konstrukce, ve které se sloveso pohybu pasar pojí s příslovečným určením účelu. 

Pomocné sloveso v této perifrázi se běžně pojí i se slovesy − infinitivy, které vyjadřují 

stálý a neměnný děj (Tenía utilitario y pasó a conducir un coche de lujo.). Přestože tato 

perifráze vyjadřuje změnu stavu, většinou se nepojí s jinými slovesy, které vyjadřují     

to samé (*La hierba pasó a crecer.). Možná je však kombinace s některými slovesy 

vyjadřujícími změnu jako pasar a convertirse en + podstatné jméno.
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Fente-Fernandez-Feijoó (1972) chápou pasar a + infinitiv jen jako částečnou perifrázi 

(semiperifrasis incoativa), poněvadž neztrácí svůj původní význam přechodu z jednoho 

stavu k druhému. Řadí ji spíše ke knižnějším perifrázím. Jako nejčastější 

plnovýznamové infinitivy, které se pojí s tímto pomocným slovesem uvádějí: pasar a +

estudiar, analizar, leer, decir, contar, relatar, interpretar a comunicar.

Meterse a + infinitiv - značí počátek děje s odstínem despektu.

Podle Gómeze Torrega (1988) sloveso meterse netvoří slovesnou perifrázi, pokud         

se infinitiv dá pronominalizovat či se verbum meterse pojí se slovesem ser −                 

ve významu dát se do nějaké činnosti jako zaměstnání. Tato fráze vyjadřuje, jak jsme              

si již řekli, počátek děje stejně jako ponerse a + infinitiv. Rozdíl tví v tom,                   

že se na činitele poukazuje jako na někoho, kdo se do činnosti dal z nerozumnosti.

Fente-Fernandez-Feijoo (1972) k tomu dodávají, že meterse a + infinitiv se užívá          

v případě, že činitel děje nemá dostatek schopností (no está capacitado) či si není jist, 

že vykonávanou činnost dovede do zdárného konce. Toto se především vztahuje           

na někoho, kdo není subjektem děje. Celá konstrukce poté nabývá sarkastického               

či vyčítavého významu a nebo také vyjadřuje nesouhlas. V imperativu se užívá            

jen v záporu.

Liarse  a + infinitiv

Jak uvádí Fente-Fernandez-Feijoo (1972), jedná se o velmi často užívanou – snad zcela 

výhradně v mluvené španělštině − perifrázi, která nese známky popletenosti. Uchovává 

se částečně původní význam „zaplést se do něčeho“. Subjektu děje se přikládají často 

humorné až despektivní konotace.

Soltarse a + infinitiv - značí prudký počátek děje, který byl započat s přehnanou 

horlivostí – snad až bláznivě.

Gómez Torrego (1988) tvrdí, že se tato perifráze často podobá romper a + infinitiv.
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Fente-Fernandez-Feijoo (1972)  ji vykládají jako perifrázi, která vyjadřuje něco,          

co se dělá poprvé. Vyskytuje se především v kombinaci s plnovýznamovými infinitivy 

andar, hablar, bailar, nadar či escribir.

Abrir a + infinitiv

Podle RAE (2009) se tato perifráze používá v několika zemích karibské oblasti,              

a to především s pohybovými slovesy. V Chile a v oblasti Río de la Plata se často 

používá abrirse a + infinitiv místo empezar a + infinitiv.

Pegar(se) a + infinitiv

Tato perifráze podle RAE (2009)  užívá jen v antilské španělštině a také v mluvené 

španělštině Kanárských ostrovů. Má stejný význam jako empezar a + infinitiv.

Darse a + infinitiv - značí počátek děje s odstínem překotnosti nebo neuváženosti. Tato 

perifráze se užívá spíše jen ve Španělsku.

Lanzarse a + infinitiv - nese význam prudkého začátku děje s vehementním průběhem 

(vrhl se, začal zběsile – více viz praktická část naší práce).

Arrojarse a + infinitiv – podobně i arrojarse a + infinitiv vyjadřuje prudký začátek 

děje.

Arrancar(se) a + infinitiv

Podle RAE (2009) je tato perifráze mnohem obecnější. Může získat neosobní tvar, 

kterým se vyjadřují atmosférické jevy. Mnohem více se však objevuje spolu s řečovými 

slovesy (verba dicendi), tzn. s contar, decir, hablar apod. Může se však vyskytovat 

spolu i s pohybovými či dějovými slovesy. Stejně jako ostatní zvratná slovesa, která 

fungují jako pomocná slovesa perifrastická, odmítá antepozici nepřízvučných zájmen.

Darle a alguien por + infinitiv

Jak říká RAE (2009), tento výraz je tématem mnoha diskuzí, neboť se gramatikové 

jednoznačně neshodli, počítá-li se mezi perifráze či ne. Odmítá antepozici 

nepřízvučných zájmen a je možné nahradit infinitiv jmennou skupinou. Nicméně tato 
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konstrukce se může pojit se slovesy vyjadřujícími atmosférické jevy, tím pádem může 

být považována za slovesnou perifrázi. Tuto vlastnost sdílí společně například s ponerse 

a + infinitiv. Stejně tak odmítá pasivní tvar svého pomocného slovesa                          

(*A las solicitudes les daba por ser estudiadas). Tato perifráze vyjadřuje získání nového 

návyku (za nějaké okolnosti). Zvláště pak, pokud se jedná o zvyk neobvyklý (Dar        

se por hablar con sus muertos). Jedná se tedy o perifrázi jak ingresivní, tak zvykovou. 

Trvání děje je závislé na významu predikátu.

Precipitarse a + infinitiv – nese význam prudkého začátku děje a přitom implikuje 

zmatenost. Nějaká činnost, která by musela začít horem pádem.

Largarse a + infinitiv – i tato perifráze značí náhle započatý děj. Jak uvádí Zavadil 

(1995), používá se především v Latinské Americe. 

Largarse a agarrar mají (zvláště v Chile) familiární ráz, zato perifráze s pomocným 

slovesem romper působí zcela knižně a jako stylově neutrálnější se  používají 

konstrukce s ponerse a + infinitiv.

Coger a + infinitiv a agarrarar a + infinitiv – značí děj náhle započatý, tyto perifráze 

se diatopicky  omezují na oblasti Latinské Ameriky (N. Cartagena, 1978, s. 398).

V Mexiku se též užívá ještě explotar a + infinitiv a  aventar a + infinitiv. Obě 

perifráze značí prudký začátek děje.

d) inceptivní slovesné perifráze – podle rozdělení dvojice autorů Zavadil-Čermák 

(2010) značí tento podtyp ingresivních perifrází počáteční děj v řadě jiných dějů, který 

těmto dějům předchází. Takovéto perifráze se neváží s předložkou a nýbrž prepozicí 

por.

Mezi ty se řadí empezar por + infinitiv, comenzar por + infinitiv a principiar        

por + infinitiv. Četnost a způsob užítí je analogický k empzar, comenzar a principiar    

a + infinitiv.
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RAE (2009) k empezar por + infinitiv dodává, že tato perifráze srovnává činnosti

podle hierarchie a vyjadřuje první v řadě činností. Tuto perifrázi může často 

nahrazovat empezar + gerundium. Vyjadřuje opak terminar por + infinitiv, acabar     

por + infinitiv či teminar + gerundium a acabar + gerundium.

Podle Roky Ponse se za inceptivní perifráze považují empezar, comenzar, principiar     

a +  infinitiv (Zavadil-Čermák, 2010).
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3. PRAKTICKÁ ČÁST

3.1 Vymezení 20 ingresivních slovesných perifrází

Jsme si vědomi toho, že není možné se zaměřit na všechny existující ingresivní 

perifráze, a proto jsme se rozhodli, jak jsme již několikrát zmiňovali, pro 20 

konkrétních perifrází, které se užívají nejčastěji a u kterých budeme zkoumat (popřípadě 

porovnávat s variacemi uvedenými v teoretické části) jejich existující kombinace         

za účelem usnadnit studium a  jejich užívání nerodilými mluvčími španělského jazyka.

V korpusu CREA, budeme vyhledávat následující perifráze: 

abrir a + infinitiv, arrancarse a + infinitiv, coger a + infinitiv, comenzar                  

a + infinitiv, echar a + infinitiv, echarse a + 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 a vzápětí budeme 

analyzovat jejich překlady do češtiny v korpusu InterCorp.

3.2 Zaznamenání jejich výskytu a možných kombinací v CREA

Jak jsme se již zmínili v teoretické části naší práce, v CREA budeme vyhledávat 

perifráze (resp. jejich pomocná slovesa) v jednoduchém minulém čase (pretérito 

indefinido), 3. osoby singuláru, oznamovacího způsobu, aktiva,  a to ve snaze zachytit 

co nejobjektivnější obraz skutečnosti, neboť mnohé z vyhledávaných perifrází              

se ve složených časech buďto nevyskytují, nebo jejich výskyt není tak hojný, a to by 

mohlo zkreslit naši představu o jejich skutečném užívání. U perifrází, které se mohou 

pojit s libovolným infinitivem, zaznamenáme jen ty nejčastější (minimální počet 

výskytů je 5). 

abrir a + infinitiv: 0

V CREA se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.
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arrancarse a + infinitiv

cantar (3) / trotar (klopýtnout) / escribir /  gritar

Jak můžeme vidět, podle CREA se tato perifráze pojí pouze s plnovýznamovými 

infinitivy: cantar, trotar, escribir a gritar. Vždy se jedná o slovesa pohybu či činnosti. 

Počet výskytů je však natolik nízký, že se nedá tvrdit, že má daná perifráze takto 

omezenou kombinatoriku. Možná je to způsobeno vůbec nízkou frekvencí užití 

perifráze s pomocným slovesem arrancar. Všechny nálezy pocházejí ze Španělska.

coger a + infinitiv: 0

V CREA se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

comenzar a + infinitiv

Z důvodu přílišné obsáhlosti záznamů jsme se museli omezit na období mezi lety 2000 

a 2011. Domníváme se však, že pro nepříznakovost této perifráze nám toto omezení 

nezkreslí představu o jejím užívání.

Užití comenzó a + infinitiv je velmi rozmanité. Může se pojit v podstatě s jakýmkoliv 

slovesem. Nejčastější kombinace podle našich výsledků z korpusu jsou 

s plnovýznamovými infinitivy - dar (6), trabajar (6) – to však nám o ničem 

nevypovídá, neboť je logické, že se tato slovesa užívají mnohem častěji, než slovesa    

se specifickým významem, která se dají použít jen v konkrétních situacích. Tato 

perifráze se užívá ve všech španělsky mluvících zemí (včetně Spojených států 

Amerických).

echar(se) a + infinitiv

1) echó a + infinitiv

andar (11), correr (21), lidiar (bojovat), caminar, volar

Jak si můžeme všimnout, potvrdila se teze, kterou jsme uváděli v teoretické části. A to, 

že se pomocné sloveso echar nejčastěji pojí s infinitivy andar a correr. Všechny 

uvedené jsou slovesa pohybu.
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2) se echó + a infinitiv

andar (16), bailar, caminar (9), cantar, cazar, descansar, disgregar (rozptýlit), leer, 

llorar (127), gritar, jugar, meditar, nadar, padecer , pasear, rodar, reír (275), remar, 

temblar, volar, vivir.

Zde si můžeme povšimnout naprosté převahy užívání této perifráze s infinitivy reír a 

llorar.

empezar a + infinitiv

Podobně jako comenzar a + infinitiv se toto pomocné sloveso kombinuje prakticky      

se všemi infinitivy. Nejčastěji se však v CREA vyskytuje s: dar, funcionar, hablar, 

hacer. Avšak opět je to proto, že jsou tato slovesa častěji užívaná než nějaká méně 

běžná.

empezar por + infinitiv

Tato perifráze nemá žádné omezení v kombinatorice. Nejčastější infinitivy,              

které se v této perifrázi vyskytují jsou decir (11), hacer (7), reconocer (6), ser (7).

entrar a + infinitiv

batear (5), buscar (7), comprar (5), dar (6), estudiar (8), formar (parte, 54), matar (10), 

regir (8), tomar (5), trabajar (39), ver (12)

Pozoruhodným zjištěním je výskyt kombinace entró a formar, kdy ve většině případů    

se s touto perifrází vyskytovalo i podstatné jméno parte.

estar a punto de + infinitiv

Podobně jako u comenzar a + infinitiv jsme se museli omezit kvůli četnosti výskytů     

na rozmezí let 2000 až 2010. Stejně jako v předchozích případech nepříznakových 

perifrází i zde se domníváme, že to na celkovým pohled nebude mít výrazný vliv.

Toto pomocné sloveso se podle CREA v jednoduchém minulém čase vyskytuje 

s infinitivy: caer(se) (7), convertir(se) (5), costar (8), dar (7), decir (7), hacer (6), 

matar (6), morir (7), perder (7), provocar (7), ser (20)
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estar por + infinitiv

Toto pomocné sloveso se podle CREA v jednoduchém minulém čase vyskytuje 

s infinitivy: adueñarse, buscar, cumplirse, incorporar, invocar, pedir, precipitarse, 

rechazar, suspender, vender.

Žádný z nich se tam však nevyskytuje četněji.

explotar a + infinitiv: 0

V CREA se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

lanzarse a + infinitiv

Tato perifráze nemá žádné kombinatorické omezení. Nejčastější infinitiv,                     

se kterým se v CREA vyskytuje je hablar (5).

liarse a + infinitiv

Kvůli velmi malé škále vzorků si nemůžeme udělat skutečnou představu                        

o kombinatorice této perifráze. V CREA se pomocné sloveso se lió (a) vázalo 

s infinitivy – adornar, contar, criticar, dar, dar golpes, pedir a recitar.

meterse a + infinitiv

I zde nebylo dostatek výsledků na to, aby se dal udělat nějaký konkrétní a jasný závěr      

o kombinatorice této perifráze. Se metió a + infinitiv se podle CREA váže s andar, 

bañar, cabalgar, dar cuenta, domar, escribir, estudiar, jugar, recordar, renovar, robar, 

sacar, sanear, ser, trabajar, vender.

I přes tak malý vzorek můžeme vypozorovat, že se často jedná o činnosti (infinitivy), 

které vyžadují nějakou schopnost, aby mohli být správně vykonány a právě meterse a + 

infinitiv, jak jsme již uvedli v teoretické části, signalizuje neoprávněnost subjektu k této 

činnosti či nepřiměřenou horlivost − například se metió a cabalgar y domar.

pasar a + infinitiv

I zde jsme vycházeli kvůli přílišnému počtu nálezů v CREA z rozmezí mezi lety 2000 

až 2010. Neobáváme se však, že by toto omezení mělo na naše zkoumání mělo nějaký 

dopad. Tato perifráze – jak vidno podle CREA - je velmi frekventovaná a zdá se,          

že nemá omezenou kombinatoriku. Nejčastěji se váže s těmito plnovýznamovými 



33

infinitivy: buscar (10), controlar (5), convertirse (15), denominar(se) (7), depender (6), 

desempeñar (6), engrosar (5), formar (15 – z toho většinou formar parte), llamarse 

(21), ocupar (8), ser (129), tener (16).

ponerse a + infinitiv

Stejně jako v předchozím případě jsme zde museli omezit rozsah nálezů na období mezi 

lety 2000 a 2010. S žádným omezením vázání s různými infinitivy jsme se nesetkali. 

Nejčastěji se váže s těmito plnovýznamovými infinitivy: bailar (8), cantar (8), contar 

(6), estudiar (5), gritar (8), hablar (9), hacer (7), jugar (juguetear) (6), llorar (24), 

mirar (9), reír (6), silbar (5), trabajar (8).

precipitarse a + infinitiv

U této perifráze neshledáváme nápadně četnější výskyt kombinace s konkrétním 

plnovýznamovým infinitivem. Je dosti možné, že je to způsobené příliš malým 

vzorkem, který nám CREA nabízí. V korpusu se objevily tyto infinitivy: abrir, agarrar, 

besar, caer, comprar, cantar, declarar, explicar, extender, formar, hacer, intentar, 

levantar, preguntar, recoger, revolver, tomar.

romper(se) a + infinitiv

a) romper a + infinitiv

Tato perifráze se nejčastěji pojí s plnovýznamovými infinitivy: aplaudir (5), contar (5), 

hablar (13), llorar (86) – infinitiv, který naprosto převažuje, a reír (30, z toho jednou 

reírse). V CREA však nalezneme ojedinělé perifráze se infinitivy: alumbrar, andar, 

bailar, dar, diluviar (hustě pršet), glosar, gritar, lanzar, llover, sollozar, sonar, sudar, 

tamborilear a tocar. Infinitivy jako llorar a reír sice převládají, avšak to neznamená,     

že by se toto pomocné sloveso - jak tvrdí někteří gramatikové - vázalo jen s těmito 

infinitivy a s žádnými jinými.

b) romperse a + infinitiv: 0 – zvratná podoba tohoto pomocného slovesa se v CREA 

nevyskytuje vůbec. Buďto se užívá jen v mluvené španělštině, či je její užití málo 

frekventované.
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soltarse + infinitiv

Podle CREA má tato perifráze velmi omezenou kombinatoriku a to na infinitivy: decir, 

hablar, llorar (7), llover a reír. Avšak kvůli nízkému výskytu této perifráze v korpusu, 

nemůžeme tvrdit, že jsou to jediné možné varianty.

3.3. Ekvivalenty vybraných perifrází v češtině

Stejně jako při vyhledávání existujících kombinací v CREA, i zde budeme zadávat      

do korpusu slovesa v 3. osobě, singuláru, indikativu, aktiva, jednoduchého perfekta       

a budeme porovnávat nalezené překlady daných perifrází.

abrir a + infinitiv: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

arrancarse a + infinitiv: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

coger a + infinitiv: 0 - v InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto 

se užívá jen v mluvené španělštině, či je její užití málo frekventované.

comenzar a + infinitiv

Je nepříznaková perifráze, proto by se měla překládat také nepříznakově.

V InterCorpu se vyskytují takovéto možné překlady perifráze comenzó a + infinitiv:

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje : 

dal se na/do + podstatné jm., jal/a se do + infiniv, nastalo + podstatné jm., 

nastával + infinitiv, nezačala + infinitiv, počal (se) + infinitiv, pustil se do + infinitiv, 

počal + infinitiv, začal/a/o + infinitiv, začínal + infinitiv, zahájila + podstatné jm.

Comenzó a + infinitiv bylo nejčastěji překládáno slovním spojením začal + infinitiv.
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b) vyjádření prefixem: 

pro- + min. (jakmile pro-), roz- + min. čas, vy- + min. čas z- + min. čas, za- + min. čas

Z prefixů se k překladu zcela jasně nejčastěji používá předpona roz-.

c) vynecháno:

Někdy nebylo třeba pomocné sloveso k úplnému pochopení překládat, jindy byla dle 

našeho názoru chybně celá perifráze vynechána.

d) jinak:

Překladatel se uchýlil k opisu (např. adverbiem, od mládí, chystal, přestávat apod.), jeho 

volba je dosti individuální dle každého překladatele.

echar(se) a + infinitiv – tato perifráze je podstatně příznakovější ve srovnání s tou 

předchozí. Značí – jak jsme již uvedli v teoretické části naší práce – prudký začátek 

děje.

1) se echó a + infinitiv

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje : 

dal se do + infinitiv, začal/o + infinitiv

b) vyjádření prefixem: 

roz(e) + min. čas – tato předpona je nejužívanějším způsobem překladu, za + min. čas

- v překladech se často objevují adverbia, aby dodala příznakovosti jinak 

nepříznakovým překladům – např. hlasitě, chladně, ironicky. V korpusu se však             

i objevil příklad, kdy překladatel pozměnil či přímo obrátil smysl perifráze: Se echó      

a reír sin alegría přeložil jako Vesele se zasmál.

c) vynecháno:

U překladů této perifráze nalezených v korpusu nedocházelo k vynechávkám.
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d) jinak:

Většinou byla použita jedna z prvních dvou metod (a či b). Snad až na výjimku Se echó 

a nadar en un remanso del río − Vrhl se na zpáteční cestě v říční zátoce do vody.

Toto pomocné sloveso se podle InterCorpu nejčastěji používá s infinitivy llorar a reír. 

Nezapomeňme, že spojení typu echarse a perder / descansar / dormir / reposar           

se neřadí mezi perifráze.

2) echó a + infinitiv

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje: 

začal + infinitiv, dal se do + podstatné jm.

b) vyjádření prefixem: 

roz- + min. čas – za pomocí této předpony se překládá většina perifrází s pomocným 

slovesem echar, na- + min. čas, pře- + min. čas, vy- + min. čas, vz- + min. čas. 

K zesílení příznakovosti se užívá příslovce prudce (jiné v korpusu v tomto kontextu 

nebylo nalezeno).

c) vynecháno:

U této perifráze se pomocné sloveso zcela vynechá a španělský infinitiv se jednoduše 

převede na české verbum finitum v daném tvaru (echó a correr – běžel), i když je        

to stylisticky nepřesné.

d) jinak:

Například perifráze echó a andar se nejčastěji překládala jako dostával do obrátek,

klopýtal, vlekl, vydal se, vyrazil/a, zamířil.

- příznakovosti a významu prudkého začátku překladatelé povětšinou nedosáhli.

empezar a + infinitiv – je nepříznakovou perifrází, podobně jako comenzar                   

a + infinitiv. Vyhledávání variant překladu tohoto pomocného i když 

negramatizovaného – tzn. se zachovalým původním významem – slovesa s infinitivy je 

poněkud ztíženo množstvím nálezů (1934). Nevylučujeme možnost, že jsme mohli 

http://korpus.cz/Park/context?queryid=e094a8FdEedEDD67&corpname=intercorp_es&pos=4066714&hitlen=3
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nějakou variantu přehlédnout. Stalo-li se tak, pak však se takový překlad v korpusu 

vyskytovala pouze jednou či velmi zřídka, a tudíž by byla irelevantní pro náš výzkum.

Tím, že se jedná – jak již jsme uvedli – o nepříznakovou perifrázi, nepřekvapí nás tedy, 

že její překlad bude nepříznakový a ani české pomocné sloveso (dá-li se za to označit) 

neztratí svůj původní význam.

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje :

dal se do/na + podstatné jm., nezačala + infinitiv, počal + infinitiv, přestalo + infinitiv 

(stejně jako u nezačala + infinitiv byl obrácen význam, často kvůli obligatornímu 

dvojitému záporu v češtině), pustil se do + podstatné jméno, pustil se na + příslovečné 

určení místa, začal/a/i + infinitiv (tato varianta je bezpochyby ze všech překladů 

nejčastější), začínalo + infinitiv

b) vyjádření prefixem:

Prefixace se pro překlad této perifráze často neužívá. A pokud ano, tak: pro- + min. čas, 

při- + min. čas. , o- + min. čas, roz- + min. čas, u- + min. čas, za- + min. čas

c) vynecháno:

Dochází k tomu, že z řady sloves bylo přeloženo jen jedno a ostatní opomenuta – např.:

[…] salió y empezó a pasear bajo la lluvia. - […] vyšla do deště.     Či se vynechá 

pomocné sloveso a ani k prefixu se nesáhne a z infinitivu se jednoduše stane verbum 

finitum, a to ve tvaru, který by mělo pomocné sloveso. V korpusu jsme se však také 

setkali i s opačným jevem, kdy bylo přeloženo pomocné sloveso a infinitiv vynechán.

d) jinak:

Kromě opisu se v korpusu také můžeme setkat s užitím adverbia, kdy se empezó a + 

infinitiv přeloží jako náhle / rychle + infinitiv. Zde však může dojít k intenzifikaci 

původně nepříznakového významu. Často bylo užito i sloveso chtít (chce) k naznačení 

intence agenta děje.
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empezar por + infinitiv

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje: 

nezačal + infinitiv, začal/a + infinitiv, začínal + infinitiv

b) vyjádření prefixem: 

velmi zřídka po- + min. čas

c) vynecháno:

Případně řešeno opisem, ale k úplné elipse nedochází.

d) jinak:

- adverbiem:  nejdřív + min. čas, nejprve + min. čas (tímto adverbiem spolu s začal/a + 

infinitiv se tato perifráze překládá nejčastěji), zpočátku + min. čas

entrar a + infinitiv

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje :

Překládáno výhradně: začal/a + infinitiv. Není však vyloučeno, že neexistují překlady 

s jinými pomocnými slovesy vyjadřujícími počátek děje. V korpusu však byl celkový 

výskyt této perifráze velmi nízký.

b) vyjádření prefixem: 

na- + min. čas – užíváno velmi zřídka

c) vynecháno:

Případně řešeno opisem, ale v úplné elipse nedochází.

d) jinak:

- opisem či také i pasivem. Pomocné sloveso je vypuštěno a z infinitivu se stane minulé 

pasivum.
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estar a punto de + infinitiv: 0

K našemu překvapení, neboť se jedná o perifrázi hojně užívanou i nerodilými 

španělskými mluvčím, tato perifráze nebyla v korpusu nalezena.

estar por + infinitiv

I tato perifráze má v InterCorpu velmi nízký výskyt i přes její hojné užívání v mluvené 

španělštině.

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje:

V tomto případě bychom mohli spíše mluvit o intenci či upozorňování na možný 

počátek děje:  už se chtěl + infinitiv, měl chuť + infinitiv.

b – d) v korpusu jiné možnosti než výše uvedené dvě nebyly zaznamenány.

explotar a + infinitiv: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

lanzarse a + infinitiv

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje:

jal se + infinitiv, pouštěl se do + podstatné jm., pustil se do + podstatné jm., pustila      

se do toho a začala + infinitiv, začal (se) + infinitiv (Jako u mnoha jiných překladů 

perifrází je i zde tento nejčastější.)

b) vyjádření prefixem: 

Tato perifráze nebyla v korpusu překládána prefixem.

c) vynecháno: 

I u překladu této perifráze může dojít k vypuštění pomocného slovesa, kdy 

se z infinitivu stane verbum finitum ve tvaru, které by mělo pomocné sloveso.
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d) jinak:

V korpusu byl nalezen překlad přiskočil + vedlejší věta účelová.

Když porovnáme expresivitu této perifráze ve španělštině a její překlad do češtiny, 

může se nám jevit mnohem méně příznaková.

liarse a + infinitiv: 0

Tato perifráze bohužel nebyla v korpusu nalezena. Bylo by jistě zajímavé, pokud          

by se překladatelé opět neuchýlili k neutralizaci expresivity,  porovnat české výrazy.

meterse a + infinitiv

U této perifráze byl nalezen pouze jeden překlad: začal + infinitiv, z čehož nemůžeme 

dělat jakékoliv konkrétní závěry, které by o expresivitě a přesnosti překladu do češtiny 

něco vypovídaly.

pasar a + infinitiv: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

ponerse a + infinitiv

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje :

dal/a se do + podstatné jm., jal se do + podstatné jm., nepustil se do + podstatné jm., 

přešel do + podstatné jméno, přikročil k + podstatné jméno, pustil se do + podstatné jm., 

začal/začala + infinitiv

b) vyjádření prefixem:

o- + min. čas, po- + min. čas, pro- + min. čas, pře- + min. čas, roz- + min. čas / 

přítomný čas, u- + min. čas, vy- min. čas, za- + min. čas

c) vynecháno: 

I u překladu této perifráze může dojít k vypuštění pomocného slovesa,                        

kdy se z infinitivu stane verbum finutum ve tvaru, které by mělo pomocné sloveso.
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d) jinak:

Kromě opisu − ať už z nutnosti, či z vůle překladatele − byly v korpusu nalezeny 

překlady, kde bylo pomocné sloves perifráze nahrazeno čili přeloženo adverbiem. 

Např.: hlavně, náhle, dychtivě – kvůli čemuž získalo i jistý rys příznakovosti. Dále byla 

k překladu užita slovesa s významem intence: chtěl/a + infinitiv či chystal se + infinitiv.

Zajímavým faktem je, že stejně jako ve španělštině, tak i v češtině (respektive v českých 

překladech) jsou jisté kombinace ustálenější. Např. Se puso a trabajar bylo téměř      

bez výjimky překládáno jako Dal se do práce.

precipitarse a + infinitiv

Od této perifráze jsme v korpusu nalezli jen pár překladů a to pouze z  první skupiny. 

Za to neztratily ani expresivitu ani příznakovost originálu: přispěchal a + min. čas         

a střemhlav se vrhl k + podstatné jméno.

romper(se) a + infinitiv

a) se rompió a + infinitiv: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

b) rompió a + infinitiv

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje :

dal se do + podstatné jméno, načal + podstatné jm., propukl/a v + podstatné jméno, 

spustil se + podstatné jm, (znenadání) začal (se) + infinitiv

b) vyjádření prefixem: 

Jako jediný prefix užívaný pro překlad této perifráze bylo nalezeno: roz- + min. čas.
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c) vynecháno:

K výpustkám pomocného slovesa při překladu této perifráze (v korpusu) nedochází.

d) jinak:

V korpusu jsme nalezli i originální překlady: rompió a reír – zaklokotala se smíchy. 

K překladu byl použit – sic velmi zřídka –   i přechodník.

Tato perifráze měla zatím stylisticky nejadekvátnější překlady.

soltarse + infinitiv

Tato perifráze má v korpusu velmi nízký počet nálezů. K překladu této perifráze bylo 

vždy užito prefixu roz- + min. čas. Proto nemůžeme dělat nějaké ucelené závěry.

3.4. Varianty perifráze pomocné sloveso a (por) + llorar

Abychom si ukázali i konkrétní možnosti překladu, rozhodli jsme se vyhledat možné 

varianty překladu námi vybraných perifrází s infinitivem llorar. Toto sloveso jsme 

vybrali, poněvadž se podle CREA může vázat snad se všemi námi vybranými 

perifrázemi (neznamená to ovšem, že všechny budou vyskytovat i InterCorpu) a také je 

jeho výskyt nejčetnější. Tudíž si budeme moc vytvořit nejúplnější představu o užívání 

této perifráze v běžné komunikaci. Opět budeme vyhledávat pomocné sloveso              

ve 3. osobě, singuláru, indikativu, aktiva, jednoduchého perfekta.

abrir a + llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

arrancarse a + llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.
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coger a + llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

comenzar a + llorar

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje: 

začala plakat, začala vzlykat

b) vyjádření prefixem: 

rozplakal/a se

c) vynecháno:

vzlykala (Z infinitivu se stalo verbum finitum a pomocné sloveso bylo vypuštěno.)

d) jinak:

Zřejmě je tato perifráze dosti snadno přeložitelná, aby nebylo třeba se uchylovat 

k opisům.

echar(se) a + infinitiv:

1) echó a llorar:

pouze (b) vyjádření prefixem: rozplakal

2) se echó a llorar:

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje : 

dal/a se do pláče, po tváři se jí začaly řinout slzy, začala plakat,  ([…] a pulmón abierto) 

začalo plakat a křičet z plných plic

b) vyjádření prefixem:  

rozbrečel/a, rozeštkala se, (hlasitě) rozplakala se, rozvzlykala se

c) vynecháno:

Nedošlo k žádné výpustce.
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d) jinak:

štkala, vytryskly slzy

Na rozdíl od neutrálního comenzó a llorar jsou i překlady perifráze se echó a llorar

expresivnější a příznakovější. Můžeme tedy říct, že překladatelé se snažili − ať už více 

či méně úspěšně − dodržet stylistikou rovinu originálu.

empezar a llorar:

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje : 

dal se do pláče, začala plakat, začal vzlykat

b) vyjádření prefixem: 

rozplakala se

c) vynecháno:  

plakal (Z infinitivu se stalo verbum finitum a pomocné sloveso bylo vypuštěno.)

d) jinak:

Zřejmě je tato perifráze dosti snadno přeložitelná, aby nebylo třeba se uchylovat 

k opisům.

Jak si můžeme všimnout, překlady této perifráze jsou de facto totožné s překlady 

perifráze comenzó a llorar.

empezar por llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

entrar a llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.
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estar a punto de llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

estar por llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

explotar a llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

lanzarse a llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. 

liarse a llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. 

meterse a llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. 

pasar a llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

ponerse a llorar:

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje : 

se dala do (hlasitějšího) pláče, začala plakat

b) vyjádření prefixem: 

(najednou / prudce) rozplakal/a se, rozbrečela se
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c) vynecháno: 

plakala, brečela (Z infinitivu se stalo verbum finitum a pomocné sloveso bylo 

vypuštěno.)

d) jinak : 

měla slzy v očích ([…] a lágrima viva); mňouká ostošest; smál se , až slzel;

Překladatelé použili v podstatě tatáž slovesa jako u empezó a llorar či comenzó a llorar, 

avšak je často doplnili nějakým příznakovým (expresivně silnějším) adverbiem.

precipitarse a llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. 

romper(se) a llorar:

se rompió a llorar: 0

V InterCorpu se nevyskytuje žádný případ této perifráze. Buďto se užívá jen v mluvené 

španělštině, či je její užití málo frekventované.

rompió a llorar: 

a) vyjádření pomocným slovesem vyznačující počátek děje :  

propukla v pláč

b) vyjádření prefixem: 

rozbrečel se, rozplakala se, rozkřičela se

c) vynecháno: 

U této perifráze k žádné vynechávce nedošlo.

d) jinak : 

v tu ránu se zhroutila […]
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Na rozdíl od většiny překladů perifrází, u nichž převládají začal + infinitiv či roz- min. 

čas, u této perifráze převažuje překlad propukl/a v pláč. Bezpochyby tomu tak je pro její 

příznakovost a expresívnost.

soltarse a llorar:

U této perifráze jsme našli jediný překlad a to: rozplakala se.
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4. ZÁVĚR

Uzavřít tuto studii několika řádky není snadné. Pokusíme se ji tedy shrnout,                 

co nejstručněji. Nemůžeme zde uvést všechny výsledky jednotlivých nálezů u námi 

zkoumaných perifrází. K většině z nich jsme se navíc již vyjádřili pár řádky pod každou 

z nich. Zkusme si tedy studii ve stručnosti rekapitulovat a zhodnotit, zda naše se splnila 

naše očekávání, či nikoliv.

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 a 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 + podstatné jméno, 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.
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5. 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.
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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.
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Resumen 

Las perífrasis verbales aspectuales ingresivas

Este trabajo trata sobre el tema: las perífrasis verbales aspectuales ingresivas.        

La mayor diferencia entre el español y el checo es que en español las perífrasis 

pertenecen al sistema ligüistico. No se trata de una unidad léxica. El grupo de perífrasis 

tiene unas reglas bastante firmes e invariables. » Una perífrasis verbal es la unión       

de dos o más verbos que constituyen un sólo “núcleo” del predicado. El primer verbo, 

llamado “auxiliar”, comporta las informaciones morfológicas de número y persona      

y se conjuga en todas (o en parte de) las formas o tiempos de la conjugación.               

El segundo verbo, llamado “principal” o “auxiliado”, debe aparecer en infinitivo, 

gerundio o participio, es decir, en una forma no personal « (Gómez Torrego, 1999).

El verbo auxiliar perdió todo el significado original (excepto los verbos comenzar, 

empezar  y principiar). Como ya hemos dicho se trata de un sistema y por eso podemos 

encotrar analogías en él (no obstante con el significado contrario – por ejemplo empezar 

por / acabar por). Incluso en este grupo podemos tener problemas con los falsos amigos 

(esta vez no con los léxicos sino con los gramaticales o sistemáticos).

Por supuesto no nos da tiempo ni es posible en un tipo de trabajo como éste 

dedicarse a todas las perífrasis verbales. Por eso nos dedicaremos solo a las perifrasis 

verbales aspectuales. En lo concreto a las perífrasis verbales aspectuales ingresivas, 

sobretodo de infinitivo. En nuestro estudio primero describimos su carácter. Luego 

tratamos de hacer la lista más extensa de las perífrasis verbales más usadas. Nos damos 

cuenta de que no es posible incluir todas y que seguramente hemos omitido algunas –

ora por su frecuencia baja, ora por el uso meramente regional, las cuales dividimos 

en los subgrupos.

El objetivo de este trabajo no es encasillar las perífrasis sino buscar las variantes 

de los verbos auxiliares que forman parte del núcleo de las perífrasis con diversos 

infinitivos de los verbos que llevan el significado.

Nos damos cuenta de que averiguar todas las  combinaciones de los verbos 

auxiliares con los infinitivos no es posible. Por eso hemos elegido solo veinte verbos 

auxiliares particulares a los cuales dedicamos la parte práctica del nuestro trabajo.     

Ésta se divide en dos. Primero, utilizando el Corpus de Real Academia Española 

(Corpus de Referencia del Español Actual) hemos encotrado las variantes posibles 
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de las combinaciónes de los verbos auxiliares particulares con los infinitos y luego       

las hemos comparado con sus equivalentes en checo utilizando InterCorpus que es      

un corpus de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina de Praga.

Es posible que las variantes checas nos parezcan bastante similares. Eso será debido 

a  los recursos limitados de la lengua checa. Seguramente no somos capaces de crear    

un sistema analógico al español.

Tramamos de dedicarnos a los grupos perifrásticos según el tema y no según        

los autores. Deseamos conseguir una clasificación clara y de fácil orientación           

para no tener la necesitad de hacer las referencias de los capítulos anteriores                 

o siguientes.

Por supuesto nos dimos cuenta de que la selección de los gramáticos era subjetiva. 

Por eso no es imposible que hayamos omitido algunos puntos de vista de los otros 

autores. Sin embargo, tratamos de hacer una selección bastante amplia, extensa             

y variada para abarcar todas las opiniones posibles.

Como punto de partida hemos elegido los trabajos de algunos hispanistas checos 

(Zavadil (1995) a Zavadil-Čermák (2010)). Con ellos comparamos las opiniones          

de los gramáticos espñoles (Gómez Torrego, R. Fente, J. Fernández, L. G. Feijóo, A.

Yllera) y con el punto de vista de la Nueva gramática de la lengua española. Donde    

las opiniones estaban de acuerdo, elegimos y comentamos solo la que era más precisa, 

extensa y mejor definida. No es necesario mencionar varias veces la misma definición.

Por contra, donde los autores tenían otra opinión, mencionamos todos para que sea 

posible mirar el problema objetivamente.

En el Corpus de la Real Academia Española buscamos estas perifrasis (en la tercera 

persona de singular, indicativo, voz activa, preterito indefinido):

abrir a + infinitivo (0 resultados)

arrancarse a + infinitivo (Se arrancó a cantar (3) / trotar / escribir /  gritar).

coger a + infinitivo  (0 resultados)

comenzar a + infinitivo  (se combina con todos infinitvos, los resultados más 

amenudos dar (6), trabajar (6))

echar a + infinitivo (Andar (11), correr (21), lidiar (bojovat), caminar, volar)

echarse a + infinitivo (andar (16), bailar, , caminar (9), cantar, cazar, descansar, 

disgregar (rozptýlit), leer, llorar (127), gritar, jugar, meditar, nadar, padecer , pasear, 

rodar, reír (275) remar, temblar, volar, vivir)
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empezar a + infinitivo (se combina con todos infinitvos, los resultados más amenudos

dar, funcionar, hablar, hacer)

empezar por + infinitivo  (se combina con todos infinitvos, los resultados                 

más amenudos decir (11), hacer (7), reconocer (6), ser (7)).

entrar a + infinitivo Batear (5), buscar(7), comprar (5), dar (6), estudiar (8), formar 

(parte, 54), matar (10), regir (8), tomar (5), trabajar (39), ver (12)

estar a punto de + infinitivo Caer(se) (7), convertir(se) (5), costar (8), dar (7), decir 

(7), hacer (6), matar (6), morir (7), perder (7), provocar (7), ser (20)

estar por + infinitivo (adueñarse, buscar, cumplirse, incorporar, invocar, pedir, 

precipitarse, rechazar, suspender, vender)

explotar a + infinitiv (0 resultados) 

lanzarse a + infinitivo (se combina con todos infinitvos)

liarse a + infinitivo (adornar, contar, criticar, dar, dar golpes, pedir y recitar)

meterse a + infinitivo (andar, bañar, cabalgar, dar cuenta, domar, escribir, estudiar, 

jugar, recordar, renovar, robar, sacar, sanear, ser, trabajar, vender)

pasar a + infinitivo (buscar (10), controlar (5), convertirse (15), denominar(se) (7), 

depender (6), desempeñar (6), engrosar (5), formar (15 – z toho většinou formar parte), 

llamarse (21), ocupar (8), ser (129), tener (16))

ponerse a + infinitivo (se combina con todos infinitvos, los más amenudos son: bailar 

(8), cantar (8), contar (6), estudiar (5), gritar (8), hablar (9), hacer (7), jugar (juguetear) 

(6), llorar (24), mirar (9), reír (6), silbar (5), trabajar (8))

precipitarse a + infinitivo (abrir, agarrar, besar, caer, comprar, cantar, declarar, 

explicar, extender, formar, hacer, intentar, levantar, preguntar, recoger, revolver, 

tomar.)

romper(se) a + infinitivo (aplaudir (5), contar (5), hablar (13), llorar (86), aisladamente 

con alumbrar, andar, bailar, dar, diluviar, glosar, gritar, lanzar, llover, sollozar, sonar, 

sudar, tamborielar a tocar).

soltarse + infinitivo. (decir, hablar, llorar (7), llover a reír)

Nuestra búsqueda en el corpus (CREA) en la mayoría de los casos confirmó          

las tesis de los gramáticos en lo que concierne a la combinabilidad de los verbos 

auxiliares con los infinitivos particulares que llevan el significado.                               

Lo que nos sorprendió más eran las traducciones al checo del corpus de la Facultad     

de Filosofía y Letras de Universidad Carolina de Praga. En ninguno de los dos 

encontramos todas las perífrasis verbales que habíamos puesto en la búsqueda. Fue        
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a causa de la extensión del corpus (en realidad ambos corpuses son bastante amplios)     

o por la baja frecuencia del uso de la perífrasis particular (sobre todo en el español 

escrito).

Creemos que, a pesar de que el español es un idioma más apto para el uso                    

de las perífrasis verbales, el checo es un idioma bastante desarollado para crear           

los equivalentes de ellas. Por eso, según nuestra opinión, no era necesario traducir        

las perifrasis de maneras muy semejantes. 

Si el traductor no puede encontrar un verbo auxiliar apto, es posible utilizar alguno 

con significado neutral y añadir un adverbio a la expresión correspondiente                    

a la del verbo auxiliar español.

Desgraciadamente, no hemos encontrado este tipo de solución. ¿Es suficiente 

comprender al texto original y sólo traducir el contenido o preferimos que el texto 

traducido tenga el mismo efecto  en lector que el texto original? Es decir, que se van     

a traducir también los valores estilísticos y expresivos.

Crear nuevas traducciones estilisticamente y expresivamente más apropiadas         

de las perifrasis verbales del español al checo no es el objetivo de este trabajo.             

En este campo de la lingüistica todavía queda mucho por hacer.
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Abstract

The ingressive verbal periphrasis in Spanish and their equivalents in Czech 

language

This work deals the ingressive verbal periphrasis in Spanish and their equivalents   

in Czech language. The main difference we can see between these two languages           

is    that in Spanish we speak about a system. It is not a lexical unit. It has its own fixed 

rules.

The verbal periphrasis is a compound of an auxiliary verb and an indefinite verb 

(verbum infinitum) – that means of an infinite, participle or gerund. The auxiliary verb 

is totally grammaticalized (except - comenzar, empezar, principiar).

In our work we study the combinations of auxiliary verbs with infinitive.             

It’s impossible to describe all of the verbal periphrasis indeed, so we focused            

only on the ingressive ones.

Firstly we defined the character of the verbal periphrasis. Then we tried to make      

a summary of the auxiliary verbs with higher frequency. We keep in mind                  

that it is not possible to mention all of them. As follows we classified them                 

into the groups. 

Nevertheless the main goal of the work is not only to classify them but also to find 

the existent variants of the auxiliary verbs and their combinations with infinitives.       

To find out the combinability of all of the auxiliary verbs is impossible, so we decided 

to choose twenty of them (abrir a + infinitive, arrancarse a + infinitive, coger a + infinitive, 

comenzar a + infinitive, echar a + infinitive, echarse a + infinitive, empezar a + infinitive, empezar 

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

infinitive, lanzarse a + infinitive, liarse a + infinitive, meterse a + infinitive, pasar a + infinitive, 

ponerse a + infinitive, precipitarse a + infinitive, romper(se) a + infinitive a soltarse + infinitive).    

To the searcher we input the verbs in a form of a 3rd person in singular in past tense   

and active voice.

In the practical part of our study we searched the auxiliary verbs using the corpus   

of the Spanish Royal Academy (CREA) to compare them with the results (translation) 

from the Czech corpus of the Faculty of Philosophy and Art of Charles University        

in Prague - InterCorp.

In the theoretical part of our study we compared the work of some of the Czech 

hispanists - Zavadil (1995) and Zavadil-Čermák (2010) - with some Spanish authors 
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like Gómez Torrego, R. Fente,  J. Fernández, L.G.Feijóo, A. Yllera or with the point     

of view of Nueva gramática de la lengua española (New grammar book of the Spanish 

Royal Academy).

The results of the searching in most cases confirmed the thesis of the authors. 

Nevertheless we didn’t find exactly what we had expected. We keep in mind              

that Spanish has more evolved system for using the verbal periphrasis. However we are 

sure that the Czech language has reached the level to describe it appropriately and find 

proper translations for it. We do not need to use three or four verbs (phrases) again     

and again as we can see in the results of our study. If a translator couldn’t find a proper 

(with the same expressional and stylistic value)  auxiliary verb in Czech, he could use   

a neutral verb plus an adverb with the same meaning that has the Spanish auxiliary verb.

Nevertheless to create new translations of the ingressive verbal periphrases is not 

the goal of this work.
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