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Úvod 

Tato bakalářská práce se zaměří na zvláštnosti aktuálního větného členění 

v češtině 16. století. Toto téma jsem si pro svou práci vybrala proto, že mě zaujala 

historická mluvnice češtiny, historický vývoj a míra toho, jak ovlivňuje jazyk, který dnes 

běžně používáme. Přes předmět historické mluvnice také vedla má cesta od současné 

literatury až k četbě textů psaných sice česky, ale jazykem, kterému ne každý dnešní čtenář 

rozumí. 

Dalším faktorem byl i můj zájem o syntax současné češtiny. V tomto tématu se 

tak spojily mé dva zájmy v téma, kterému zatím nebylo věnováno moc prostoru. Doufám 

tedy, že má práce bude přínosná a že v ní čtenář zajímající se o podobné disciplíny najde 

informace, které hledá. 

Pohled současného recipienta jsem zvolila proto, že o aktuálním členění 

v 16. století zatím nikdo zevrubně nepojednával, nebylo tedy dost dobře možné nastudovat 

soudobou normu, od které by se pak odvozovaly odchylky. Navíc mě zajímala 

problematika toho, jakými obtížemi bude procházet čtenář dnešní doby, když si za četbu 

zvolí takto starý text. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. 

Teoretická část poskytuje čtenáři základní povědomí o termínech z oblasti aktuálního 

větného členění i výpovědi samotné, jejich vymezení a také různost přístupů lingvistů. 

Kromě terminologického pozadí se teoretická část zaměřuje i na stručnou historii 

zkoumání aktuálního větného členění, vzhledem k tomu, že výzkum výpovědí z tohoto 

pohledu rozhodně není v lingvistice novou oblastí. Důležité bylo zmínit v teoretické části 

i prostředky výstavby aktuálního větného členění. 

Dalším kapitolou teoretické části je přehled o stavu českého jazyka v 16. století, 

kdy vznikla předloha pro text, ze kterého jsou čerpány příklady v praktické části. Tato část 

zahrnuje popis stavu pravopisu, jenž je nezbytný pro pochopení příkladů uvedených 

v praktické části, protože zahrnuje i grafémy, které dnes již v abecedě nejsou. Obsahuje 

také část věnovanou vývoji umístění slovesného přísudku a souvětí. 
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V praktické části se práce zabývá hlavně analýzou příkladů v Ezopových bajkách, 

které by demonstrovaly rozdílnosti mezi dnešní tématicko-rématickou stavbou věty a tou 

v 16. století, a to v různých aspektech. 
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1 Aktuální členění výpovědi jako lingvistický problém 

Tato část bakalářské práce se zaměří na teoretický základ, a to hlavně na 

vysvětlení termínu, které nejsou tak jednoznačné, jak by se mohlo na první pohled zdát, 

a na popis stavu a vývoje jazyka. Bez těchto základů není možné se zabývat odchylkami od 

normy, resp. k tomuto výzkumu je třeba znát normu, aby bylo možné odhalit její 

zvláštnosti. 

1.1 Vymezení termínů 

1.1.1. Vysvětlení pojmu aktuální větné členění 

Nejprve je třeba vysvětlit samotný pojem aktuální větné členění. Definic toho, co 

je aktuální větné členění (dále také AČV), je v odborné literatuře několik, čímž se 

demonstrují různé možnosti pohledu na tento jev v českém jazyce. Tak například brněnští 

jazykovědci Bauer s Greplem definují aktuální větné členění jako modifikaci věcné 

informace dané lexikálním obsazením větného vzorce, a to v závislosti na konsituaci 

a podle sdělného záměru mluvčího (Bauer, Grepl, 1975, s. 176). Jinými slovy je AČV 

způsob, jak přizpůsobit a pozměnit informaci, kterou chce mluvčí říci, v závislosti na jeho 

záměru (čeho chce svou promluvou dosáhnout) a situaci, ve které má výpověď použít. 

Konsituace zahrnuje soubor všech fyzických i psychických podmínek, v nichž 

probíhá konkrétní komunikační akt
1
. Větným vzorcem se rozumí obecné zachycení větné 

stavby pomocí symbolů.  

Kolektiv lingvistů, pracujících pod Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity 

Karlovy, Sgall, Hajičová a Buráňová, ve své knize Aktuální členění věty v češtině (1980) 

navrhují pojetí výzkumu aktuálního větného členění na základě kontextového zapojení 

nebo stupňů výpovědní dynamičnosti. Teorie výzkumu na základě kontextového zapojení 

se opírá o testovatelná kritéria – například otázkový test a testy s negací. Vychází 

z dichotomie, tedy z myšlenky, že základní složky jsou dvě – východisko a jádro, případně 

téma a réma, jinak také presupozice a ohnisko. Na rozdíl od výše zmíněných autorů Grepla 

                                            
1
 Zouharová, Marie: Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého 

jazyka na základní škole [online]. 2005 [cit. 2013-11-20]. ISBN 80-244-1017-6. Dostupné z: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/1940/SLOVNIK-FREKVENTOVANYCH-SYNTAKTICKYCH-

TERMINU.html/ 

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/1940/SLOVNIK-FREKVENTOVANYCH-SYNTAKTICKYCH-TERMINU.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/1940/SLOVNIK-FREKVENTOVANYCH-SYNTAKTICKYCH-TERMINU.html/
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a Bauera, kteří posuzují AČV spíše z formálního hlediska, se tato skupina zaměřuje více na 

pohled funkční. 

Otázkový text je jedním z neúčinnějších prostředků, které umožňují při 

dodržování podmínek testovat rozložení prvků AČV v dané větě. Při tomto přístupu je 

třeba pracovat s otázkou, která splňuje dvě podmínky – může být zodpovězena danou 

větou a musí plně reprezentovat rysy konsituace (kontextu), ve kterém může být věta 

použita. Pokud může zkoumaná věta posloužit jako odpověď na více otázek, pak není 

jednoznačná. Plným reprezentování konsituace se rozumí, že představuje celou situaci 

v okamžiku promluvy a že odpověď neobsahuje žádné prvky kontextu, které nejsou 

obsaženy v otázce (Sgall, Hajičová, Buráňová, 1980, s. 46–48).  

Tato metoda vychází z předpokladu, že pro každou větu je možné vytvořit určité 

množství otázek, které mohou být právě tou větou zodpovězeny. Prvky věty, které se při 

otázkovém testu objeví v každé otázce množiny, patří k základu věty. Ty prvky, které se 

nevyskytují v žádné otázce z tohoto množství, patří ve všech významových zápisech věty 

do ohniska (většinou je to však jediný prvek, a to vlastní ohnisko). Prvky, které se 

vyskytují v některých otázkách (ale ne ve všech), ukazují potenciální rozsah základu věty 

(Sgall, Hajičová, Buráňová, 1980, s. 48–49). 

Jako příklad užití textu uvádějí Sgall, Hajičová a Buráňová (1980) větu Karel 

posílal balíček DO HRADCE. Relevantní otázky jsou v tom případě čtyři: Co dělal Karel?, 

Co kam Karel posílal?, Kam posílal Karel balíček? a Co dělal Karel s balíčkem?. Dle 

pravidel otázkového testu je možné zjistit, že Karel bude ve významových zápisech věty 

východiskem, zatímco do Hradce bude náležet do jádra a posílal balíček do potenciálního 

rozsahu základu (Sgall, Hajičová, Buráňová, 1980, s. 49). 

S touto teorií otázkového testu se ztotožňuje i akademická mluvnice (1987), která 

připomíná, že tato metoda je vhodná při situacích bez kontextu a za předpokladu 

bezpříznakové intonace obou vět – otázky i odpovědi (Daneš, 1987, s. 568). 

Mluvnice také navrhuje postup, jak vytvořit otázku s co nejvyšší korespondencí 

s odpovědí. Je třeba nahradit některou část oznamovací věty (odpovědi) tázacím výrazem. 

Réma pak bude v odpovědi člen stojící na místě tázacího výrazu. Tematickou část lze 

pouze parafrázovat, například větou co se týče + téma (Daneš, 1987, s. 566). 

Daneš a kol. také upozorňují na fakt, že ne vždy je vztah otázky a odpovědi 

stejný. Například otázka Co se děje? také může přinést určité informace o aktuálním 
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členění věty, avšak nebudou nikdy tak detailní jako otázka s větší korespondencí 

s odpovědí. Otázka takového typu přináší informace, že výpověď je buď kontextově 

zapojena minimálně, nebo vůbec. Také nelze předpokládat, že odpověď bude mít stejnou 

strukturu jako otázka. Umělé otázky typu Co kdo komu udělal? navrhují autoři akademické 

mluvnice z testovacích kritérií předem zcela vyloučit. (Daneš, 1987, s. 57–8) 

Stejně jako otázkový test se i test s negací zaměřuje na míru kontextového 

zapojení elementů ve větě. Test vychází z přesvědčení, že umístění negace ve větě má jen 

několik variant. Pokud je negace brána jako operátor, jehož dosah z levé strany ohraničuje 

jeho vlastní umístění a z pravé konec věty nebo klauze, je možné rozlišit tři možnosti 

umístění negace. (Sgall, Hajičová, Buráňová, 1980, s. 53–54) 

Prvním je varianta, kdy je dosah negace shodný s ohniskem věty a predikát je 

kontextově nezapojený. V dosahu působnosti negace se pak nachází sloveso a všechna 

doplnění s větší měrou výpovědního dynamismu. I když je sloveso kontextové zapojené, 

jak je tomu u druhé varianty, může být negací zasaženo ohnisko, protože zpravidla 

obsahuje pouze jeden větný člen. Nelze potom mluvit o negaci větné, ale již jen o členské. 

V třetím případě je sloveso kontextově zapojeno, ale v dosahu negace není ohnisko, ale 

sloveso jako část základu. Věta tedy vypovídá něco o základu, ve kterém je negativní 

predikát (Sgall, Hajičová, Buráňová, 1980, s. 54). Z těchto tří možných pozic vyplývá, že 

negace může zasáhnout buď ohnisko, nebo sloveso. Negace slovesa však může vzniknout 

pouze tehdy, je-li sloveso v základu.  

Tento test najde uplatnění při zkoumání, zda existují věty bez základu. Vede 

k výsledku, že konatel je vždy mimo dosah negace, a tím pádem v základu, patiens vždy 

v ohnisku (a tím pádem je i nedynamičtějším členem ve větě), zatímco sloveso a adresát 

mohou náležet jak do ohniska, tak do východiska. Oproti otázkovému testu má tento 

nevýhodu, že je třeba pracovat i s možným pokračováním věty a nebo hledat lexikální 

obsazení nespojené s presupozicemi. Právě z těchto důvodů je většinou primárně používán 

otázkový test a negační se používá pouze v situacích, kdy otázkový nedává přesvědčivé 

výsledky (například při výzkumu toho, na které straně hranice mezi ohniskem a jádrem 

stojí sloveso). (Sgall, Hajičová, Buráňová, 1980, s. 56–58) 

 

Zkoumání stupňů výpovědní dynamičnosti vychází z teorie trichotomické – 

základní složky jsou tři, a to základ, přechod a jádro. Tomuto přístupu se věnuje hlavně 
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bohemista a anglista Jan Firbas (1990 a další práce). Jeho pojetí je založeno na tom, že 

sdělení není statické. V průběhu jeho rozvíjení pak můžeme sledovat bezprostřední 

komunikativní záměr mluvčího a jeho snahu jej splnit. Stupni výpovědní dynamičnosti pak 

rozumíme přínosy jednotlivých složek výpovědi ke splnění záměru (Firbas, 1990, s. 7). 

V souladu s touto teorií rozumí aktuálnímu větnému členění i lingvistka Libuše Dušková – 

podává ho jako rozložení stupňů výpovědní dynamičnosti (jinými slovy sdělné 

a informační hodnoty) na jednotlivé prvky věty (Dušková, 2006, s. 528). V této teorii je 

tedy zřejmé, že každý prvek svou informační hodnotou přispívá k celkovému významu 

výpovědi a záleží nejen na umístění takového prvku ve větě, ale například i na intonaci, jak 

bude zmíněno dále. V porovnání se Sgallem, Hajičovou a Buráňovou, kteří vycházejí 

z dvousložkové teorie, se zabývají Firbas a Dušková přístupem, kdy k tématické 

a rématické složce přidávají ještě složku tranzitovou. 

Naopak druhá generace Pražského lingvistického kroužku, Miloš Dokulil 

a František Daneš (1958), vycházejí z dichotomní teorie a tvrdí, že má tato myšlenka dvojí 

opodstatnění – za prvé je to projev aktuálního myšlenkového členění a postupu, za druhé je 

to prostředek zapojení výpovědi do kontextu (vycházíme od věci známé a něco nového o ní 

vypovídáme). Pokud mluvčí použije opačný postup, tedy od jádra k základu, vyjadřuje tím 

určitou příznakovost. Aktuální členění se realizuje pořádkem slov ve větě a také (jak je 

sami nazývají) „hudebními“ prostředky (Daneš, Dokulil, 1958, s. 236). Mezi ně zahrnují 

intonaci a rytmus, čímž myslí to, že jedna věta různě vyslovená (s jinou intonací 

a důrazem) může mít jiný význam, ačkoliv si bude s jinou takovou možností podobná – 

jako příklad poslouží výpověď Včera jsem nevzal Janu do bazénu. Podle toho, kam dá 

mluvčí největší důraz, může tato věta vypovídat o tom, že ji například vzal někam jinam, 

nebo že to dokonce vůbec nebyla Jana. 

1.1.2. Vymezení výpovědi 

Dále je také třeba vymezit větu jako takovou, a to vzhledem k tomu, že stejně jako 

definování aktuálního větného členění není ani vymezení věty něco, v čem by se odborná 

literatura naprosto shodovala. Podle Daneše a Dokulila je definice věty složitá zejména 

proto, že se do pojmu zahrnují dvě různé věci: definice podle obsahu a vymezení podle 

syntaktických forem. Je třeba odlišit od sebe větu jako nejmenší situačně zakotvený 

jazykový projev a větu jako typizovanou gramatickou formu takového projevu. V prvním 

smyslu používají termín výpověď, pro druhý volí označení věta (Daneš, Dokulil, 1958, 

s. 234). Za stavební kámen věty považují verbum finitum, tedy sloveso ve finitní neboli 
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určité formě schopné vyjádřit mluvnické kategorie (je vyloučen infinitiv) (Dokulil, 1958, 

s. 108–109). Tím se staví proti teorii brněnského bohemisty Františka Trávníčka, který 

tvrdí, že věta je cokoliv, co „má větný úkon“ – tedy například Praha! je podle něho větou 

(Trávníček, 1954, s. 46). Podle Dokulila však nelze dát rovnítko mezi „mít větný úkon“ 

a „být větou“. Právě proto, že ne každá výpověď mající větný úkon obsahuje verbum 

finitum – a tím pádem není podle Dokulila větou (Dokulil, 1958, s. 109). 

U Sgalla, Hajičové a Buráňové (1980) má přednost ta varianta, kdy je věta brána 

jako jednotka jazykového systému, a nikoliv textu. Význam věty se ale neabstrahuje 

od intonace nebo lexikálního obsazení, užívají tedy termínu věta spíše v tom významu, 

jaký chápou Dokulil a Daneš termín větné výpovědi – tedy jako nejmenší jazykový projev 

zakotvený v určité situaci. (Sgall, Hajičová, Buráňová, 1980, s. 12) V souvětí má pak 

každá klauze své vlastní aktuální členění. (Sgall, Hajičová, Buráňová, 1980, s. 25) 

K obdobnému závěru došli také Bauer a Grepl, kteří definují větu jako jednotku 

jazykového projevu, která vyjadřuje jednu myšlenku a je intonačně uzavřena – jedná se 

tedy vlastně o výpověď. Zmiňují také, že se lingvisté snaží pro nejmenší jednotku 

jazykového projevu ustálit označení výpověď. Termín věta pak označuje spíše obecné 

abstraktní větné typy jakožto jednotky systému (Bauer, Grepl, 1975, s. 14–15). 

Pro své zkoumání aktuálního větného členění budu vycházet z termínu výpověď 

a jeho definice Dokulila a Daneše (1958), vzhledem k tomu, že ve výpovědích bez verba 

finita (například již zmíněné „Praha!“) nelze dobře zkoumat rozdělení a pozici tématu 

a rématu. Používám nicméně i termín věta, a to v případech, kdy je příklad vytržen 

z kontextu a není jasné, na čem je dán důraz intonací.  

1.2 Prvotní zkoumání aktuálního členění 

Zkoumání tohoto fenoménu rozhodně není v hledáčku jazykovědců novým 

tématem, aktuální větné členění výpovědi jako součást zkoumání významové stavby textu 

má v českém prostředí bohatou tradici založenou ve 20. letech Vilémem Mathesiem a stále 

patří k živým problémům i světové lingvistiky (Firbas, 1990, s. 3). Mathesius sám 

upozorňuje, že zkoumání AČV není nový lingvistický problém, ale že nebylo zkoumáno 

soustavně, protože nebyl jistý jeho vztah k formálnímu členění. Uvádí také, že o AČV 

(i když se v té době tohoto termínu ještě neužívalo) se psalo již v třetině 19. století. Pro 

východisko výpovědi používá termín východiště výpovědi, jádro nazývá stejně jako dnes. 

(Mathesius, 1947, s. 90). Ač je vázáno na kontext a na situaci, ve které je věta použita, 
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někteří lingvisté je řadí do oblasti sdělovacího procesu a ne do vlastního jazykového 

systému. 

Mathesius ovšem nebyl první, kdo se touto oblastí jazyka zabýval. Vůbec první 

zmínil problematiku aktuálního členění výpovědi neboli také funkční perspektivy větné 

Josef Zubatý v roce 1901 (Firbas, 1078, s. 3). To znamená, že se již skoro dvacet let před 

Mathesiem mohl dostat termín aktuální větné členění do povědomí jazykovědců. 

Jak již bylo řečeno, hlavní zásluhu má v českém prostoru Vilém Mathesius, a to 

hlavně díky tomu, že položil základ zkoumání aktuálního větného členění jakožto čistě 

lingvistické disciplíny tím, že odstranil ve své době tradiční pseudopsychologickou 

interpretaci. Ve svém postupu ukázal, že dvě základní složky věty – tedy to, o čem se 

mluví (téma), a to, co se o tom vypovídá (réma) – mají mnohostranné vztahy k mluvnické 

stavbě věty – například chápal první složku jako jednu z funkcí podmětu. (Firbas, 1978, 

s. 5) Touto teorií potvrzuje, že do doby, než přispěl svým úhlem pohledu Firbas, není 

uvažována přechodová část, jak bude vysvětleno později. 

V tomto směru Mathesiem vytyčeném pokračovali ve studiu aktuálního větného 

členění další čeští lingvisté. Například Daneš (1957) se zabýval větnou intonací, která, jak 

již bylo ukázáno výše, může přispět k rozeznání toho, co je ve větě důležité. Základ pro 

poznání různých rovin stavby věty pak přinášejí Dokulil a Daneš (1958) – aktuální členění 

začleňují do soustavy rovin vztahů mezi obsahem, výrazem a významem. 

Nejrozsáhlejší přínos přinesl ve svých statích Firbas (1978 a další), který uvádí, že 

vedle členění na dvě složky – základ a jádro – je třeba pracovat se stupnicí výpovědní 

dynamičnosti. Rozlišuje vlastní základ (jako nejméně dynamický prvek věty) od ostatních 

(dynamičtějších) prvků základu, které jsou přechodem odděleny od jádra, v něm opět má 

zvláštní postavení krajní, tedy nejdynamičtější prvek (vlastní jádro) (citováno podle Sgall, 

Hajičová, Buráňová, 1980, s. 5). Tímto přístupem navrhl další možnou variantu zkoumání 

aktuálního větného členění a všeobecně i jiný pohled na větu, která podle něj už nemá jen 

dvě složky. Skládá se z několika elementů, které mají různou výpovědní dynamičnost a 

dají se seřadit podle informačního přínosu k významu věty. Také naznačuje, že kromě 

východiska a jádra se mezi těmito dvěma částmi nachází jakýsi přechod. O tom do té doby 

nikdo neuvažoval. 
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1.3 Výstavba roviny aktuálního větného členění 

Aktuální větné členění je vnitřní struktura výpovědi a systém skládání jejího 

významu. Tato kapitola se bude zabývat tím, jak se rovina výstavby AČV vytváří a jaké 

jsou prostředky její výstavby. 

Proces výstavby roviny aktuálního větného členění lze sledovat hlavně ve 

výpovědích bez elipsy. Každá taková výpověď se dělí na část východiskovou (jinak také 

téma, základ, východisko) a jádrovou (réma, jádro nebo ohnisko výpovědi). Tyto termíny 

nelze zaměňovat za dělení na část přísudkovou a podmětovou, protože dělení na téma 

a réma se provádí na konkrétních promluvách v určitých situacích – se změnou kontextu 

dochází i ke změně aktuálního členění, ale část podmětová a přísudková se změnit nemusí 

(Bauer, Grepl, 1975, s. 175). Každý z těchto termínů (rozdělení na části a AČV) popisuje 

jinou rovinu zkoumání a rozboru věty. Zatímco podmětová a přísudková část jsou 

teoretičtější a obecnější termíny, AČV se soustředí vždy pouze na konkrétní příklad, u 

kterého je určitelná situace, v níž byla výpověď použita. U určování počtu složek záleží na 

teorii, ze které se vychází – buď dvě podle teorie dichotomní, nebo tři podle trichotomní. 

Zpravidla je prvním elementem ve větě téma, a to vzhledem k důvodům, které 

budou vysvětleny později. Téma je část výpovědi vyjadřující to, co je z kontextu již 

známé. Navazujeme jím na předešlé výpovědi. Z hlediska komunikačního dynamismu jde 

o nejméně dynamickou část věty. Jádrem se rozumí co do sdělnosti nejzávažnější, nové 

informace – je tedy nejdynamičtější. (Bauer, Grepl, 1975, s. 176) Každá část se pak dá 

samostatně dělit podle kritéria výpovědní dynamičnosti, což znamená, že v tématu i rématu 

jsou části více a méně informačně přínosné. 

Přechod je potom část věty mezi východiskem a jádrem, nejčastěji to bývá 

verbum finitum. Funkci slovesa v určité formě může například přejímat i citoslovce – 

nejznámějším příkladem takové věty je nejspíše Žába hop do vody. 

Jak z tohoto vyplývá, je aktuální větné členění vlastně způsob, jakým se dívat 

na strukturu věty nebo výpovědi. K poznání toho, co je ve výpovědi téma a réma (případně 

tranzit) pomáhají prostředky jeho výstavby. Prostředky se v různých jazycích liší, ačkoliv 

aktuální členění patří mezi jazykové univerzálie (Sgall, Hajičová, Buráňová, 1980, s. 12). 

Jeho projevy se nutně v různých jazycích musí odlišovat, vzhledem k tomu, že každý jazyk 

má svůj vnitřní systém, který určuje, kdy a kam je umístěno například jádro, ale také má 

vlastní sémantickou a gramatickou strukturu. Aktuální větné členění lze zkoumat 
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v jakékoliv situaci, kdy se jazyk používá za nějakým záměrem. Záleží pouze na tom, jaké 

prostředky a postupy jsou pro daný jazyk zvoleny. 

1.3.1 Prostředky výstavby aktuálního větného členění 

Tato kapitola se zabývá prostředky, kterými se v češtině realizuje aktuální větné 

členění. Kapitola je strukturována podle toho, jakou váhu mají jednotlivé prostředky 

v procesu budování AČV v české větě a jak ovlivňují pořadí elementů ve větě. 

Čeština má poměrně volný slovosled, není však úplně libovolný. To umožňuje 

velkou variabilitu vět. Právě proto je základním prostředkem, pomocí kterého se aktuální 

členění v češtině realizuje, slovosled. Je přirozené (při citově nevzrušených promluvách) 

používat pořadí východisko – jádro, protože odpovídá povaze lidského myšlení 

a lineárnímu charakteru výpovědi (Bauer, Grepl, 1975, s. 176). Znamená to, že slovosled 

sleduje vývoj myšlení mluvčího, který může postupně navazovat další a další myšlenky 

a významy. Tento postup je nazýván slovosledem objektivním. 

Předchází-li jádro východisku, pak je slovosled označen jako subjektivní. Ten je 

používán při vzrušených a citově zabarvených promluvách. V psaném projevu se 

signalizuje vykřičníkem, vzhledem k tomu, že slovosled může být stejný jako 

v promluvách s nižší mírou emočního zabarvení. Je-li vysledovatelná motivace 

subjektivního slovosledu, není považován za chybu. Pokud se mluvčí od objektivního 

slovosledu odchýlí, může tato změna narušit vnímání celého obsahu výpovědi, nicméně 

budou-li odchylka a její důvod snadno vysledovatelné a pochopitelné i pro recipienta, pak 

mu bude jasný i význam. 

Prostředky výstavby AČV nejsou čistě formální a vysledovatelné jen z psaného 

projevu. Někdy je třeba do zkoumání zahrnout i mluvený projev. Další prostředek realizace 

aktuálního větného členění je totiž větný přízvuk. Ten bývá umístěn na jádru věty, obvykle 

na jeho posledním taktu. Jádro je nositelem větného přízvuku i tehdy, je-li postaveno na 

začátek výpovědi. Tento případ nastane u subjektivního slovosledu. 

Stejně jako větný přízvuk je i následující prostředek vázán na mluvený projev. 

Upozornil na něj Daneš ve své práci Intonace a věta ve spisovné češtině. Tímto neméně 

důležitým prostředkem je úsekový předěl, který bývá kladen mezi část základovou 

a jádrovou, pokud je výpověď tak dlouhá, že dochází k frázování (k rozčlenění promluvy 

na jednotlivé úseky pomocí pauz a melodie). Tento předěl je signalizován pauzou, intonací 
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a předělovým přízvukem, který bývá na posledním taktu úseku. (Bauer, Grepl, 1975, 

s. 179).  

1.3.2 Syntaktická závislost 

Jak již bylo zmíněno, hlavním prostředkem a projevem aktuálního větného 

členění v psaném projevu v češtině je slovosled. Vzhledem k tomu, že je čeština jazyk 

flektivní, má možnost vyjádřit několik kategorií pouze jedním slovem nebo dokonce jen 

jeho koncovkou. Syntaktická závislost může určovat postavení členu závislého a řídícího, 

čímž může posouvat větné členy nalevo nebo napravo ve větě, a tím blíže k jádru nebo 

východisku. 

Závislost určuje formy a tvary slov, která chce mluvčí použít. Pouze v případě 

adjunkce neboli přimykání (kdy se na sloveso váže příslovečné určení nebo na podstatné 

jméno bezpředložkový neshodný atribut) není tvar determinujícího větného členu určován 

členem řídícím. Slovosled se jí musí přizpůsobit, aby se nenarušil její obsah. 

Jednotkou syntaktických závislostí jsou syntagmata. Ta bývají dvojčlenná, řidčeji 

trojčlenná. Vycházíme-li z nevalenční teorie, která uvažuje doplněk, pak je trojčlenné 

spojení právě spojení podmět – přísudek – doplněk nebo kombinace s objektem. 

V akademické Mluvnici češtiny (1987) není oproti tomu doplněk uvažován a určuje se 

v největším počtu případů jako adverbiale (příslovečné určení), z čehož plyne, že v tomto 

přístupu patří mezi syntagmata dvojčlenná. 

Syntaktická závislost ukazuje na sémantickou determinaci – člen závislý 

determinuje, to znamená blíže určuje, člen řídící, dominující. Toto pravidlo nemusí platit 

vždy, například chlapci s děvčaty (přišli) jsou syntakticky hypotaxí, sémanticky jde však 

o koordinaci (má stejný význam jako chlapci a děvčata), což by ovšem neplatilo při 

existenci dvou skupin, a to jedné čistě složené z chlapců a druhé smíšené, to znamená 

skupina chlapců a děvčat – například u věty Připoj se k chlapcům s děvčaty. 

Syntaktická závislost má své vlastní prostředky vyjadřování. Jsou to ty, jež 

recipientovi pomohou porozumět tomu, co které slovo determinuje, případně která další 

jsou na něm závislá. 

Mezi prostředky vyjadřování závislosti patří slovnědruhová charakteristika 

pojmenování. U neohebných slovních druhů (příslovce, predikativa) se nerealizuje 

tvarovou diferenciací, jako je tomu u druhů ohebných – u těch jsou to pak koncovky 

pádové (u jmen) nebo osobní (u sloves). Dalšími prostředky jsou spojovací výrazy, 
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(spojky, předložky a vztažná slova), slovosled a dále potom grafické a fonické projevy. 

Všechny tyto výše zmíněné se mohou spolu navzájem kombinovat (např. pád 

s předložkou) (Hausenblas, 1958, s. 13–14) 

Syntaktická závislost se ve větách projevuje vztahem dominace, což je základní 

syntaktický vztah. Jejím základním stavením kamenem je fakt, že použití dominovaného 

členu je umožněno pouze za předpokladu, že bude ve větě zastoupen i člen dominující – 

jinak také řídící (Daneš, 1987, s. 16). Jinými slovy nelze z věty vyjmout pouze členy 

dominované a z nich vytvořit smysluplnou větu. Například z věty Naše kočka pořád ztrácí 

svoje hračky. nelze vynechat dominující větné členy a spojit tak dohromady větu Naše 

pořád svoje. 

Dominace podle této definice je identifikovatelná na rovině syntaktické formy, 

znázorňuje ale vztahy sémantické. V mnoha případech se dominace odrazí 

i v morfologických tvarech dominovaných členů. V případě shody (kongruence) se 

morfologické kategorie členu dominujícího s dominovaným shodují – například ve spojení 

náš dům. Další variantou vyjádření dominace je rekce (řízenost), při které sloveso vyžaduje 

určitý pád nebo omezuje jejich výběr. Není-li dominace vyjádřena morfologicky, jedná se 

pak o vztah adjunkce (přimykání) (Daneš, 1987, s. 16) Vztah kongruence se realizuje mezi 

přísudkem a podmětem nebo dominujícím substantivem a shodným přívlastkem. Rekce 

probíhá mezi slovesem a předmětem, případně mezi substantivem a neshodným 

přívlastkem ve tvaru bezpředložkového genitivu. Adjunkci lze nalézt mezi 

slovesem a příslovečným určením, adverbiem a příslovečným určením nebo substantivem 

a neshodným přívlastkem vyjádřeným předložkovým genitivem. 

Vztah dominace je zároveň charakterizován tím, že člen dominující omezuje 

a předurčuje volbu členu dominovaného (a to jak po stránce formální, ale i sémantické). 

Formální omezení lze chápat jako systém možných kombinací slovních druhů. Někdy je 

ale vhodnější charakterizovat syntaktickou pozici šířeji, bez zřetele na slovnědruhovou 

příslušnost. Například jakákoliv pozice ve větě dominovaná substantivem je atributem 

(přívlastek) (Daneš, 1987, s. 16–17). 

Sémantická omezení jsou dvojího druhu. Zaprvé se o omezení daná kategoriálním 

významem členu dominujícího (je-li možné takový člen například identifikovat jako 

dvouintenční predikát, pak nutně musí být jeden z participantů agens). Zadruhé vycházejí 

omezení z toho, jakým lexémem je vyjádřen člen dominující, což omezuje výběr 
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lexikálních jednotek pro dominovaný člen (Daneš, 1987, s. 17) Není tedy možné spojovat 

náhodně vybraná slova a vytvářet mezi nimi vztah dominace (například spojení zatloukat 

květiny). 

Dominační vztah může být založen na principu valence, nebo rozvíjení. Valencí 

se rozumí schopnost řídícího členu vyžadovat určitý počet rozvíjejících členů (většinou i 

jejich tvary) a projevuje se tak jeho intence na úrovni gramatické formy. Především je to 

vlastnost slovesných predikátů. Rozvíjejícím členům dominují různé slovní druhy a jejich 

počet není omezen. Zároveň nepodléhají takovým restrikcím jako členy, které jsou 

vyžadovány valencí (Daneš, 1987, s. 18). 

Podle akademické Mluvnice češtiny (1987) je na nejvyšším stupni dominace 

predikát. Pro tuto teorii je jeden hlavní důkaz – volbou predikátu zároveň produktor 

(mluvčí) určuje budoucí strukturu věty jako celku (Daneš, 1987, s. 16). Oproti tomu 

v nevalenční syntaxi jsou hlavní členy ve větě dva, predikát a subjekt, a tvoří spolu 

základní skladební dvojici. 

1.4 Čeština v 16. století 

Ve vývoji jazyka není možné uměle ohraničit období na základě začátku a konce 

století, pokud pro to není důvod kvůli kulturním a politickým okolnostem. Proto tato 

kapitola spíše popisuje vývoj a stav jazyka v 15., 16. a 17. století, a to především proto, že 

v 17. století končilo mnoho procesů, které v jazyce do té doby probíhaly. Tento vývoj je 

demonstrován na několika jazykových jevech. Jsou to takové případy, které buď souvisí se 

slovosledem, nebo se syntaktickou závislostí. 

Nejucelenějším celkem pro zkoumání vývoje jazyka v tomto období je doba 

ohraničená z jedné strany mezníkem začátku 16. století, tedy rokem 1500, což je hranice 

vytvořená nezávisle na historickém a literárním dění. Konec tohoto období pak ohraničuje 

rok 1620 – rok bitvy na Bílé hoře. Na rozdíl od počátečního mezníku je tento zvolen proto, 

že jde především o výraznou historickou a politickou událost, která má vliv na vývoj 

literatury a jazyka. Na této hranici se víceméně shodují periodizace historického vývoje 

češtiny. Začlenění počátku 17. století do této periodizace má své opodstatnění, protože na 

konci 16. století a na počátku 17. docházelo v českých zemích k rychlému rozvoji tištěné 

produkce, který později zastavila až již výše zmíněná bitva na Bílé hoře. Uměle vytvořený 

mezník (například rok 1600) by tento vývoj uměle přetrhl (Zikánová, 2009, s. 11). Zvolené 

mezníky vystihují jedno období výrazného vývoje jazyka, kdy už se sice neměnily pro 



15 
 

čtenáře výrazné jevy jako hláskový systém, zato však docházelo k proměnám například 

souvětí. 

Sledované období tedy nelze jednoduše označit stoletím, je třeba najít jiný 

výstižný název. Tuto fázi vývoje českého jazyka označuje odborná literatura jako období 

humanistické (Zikánová, 2009, s. 11). Například Cuřín mluví o humanismu jako o směru, 

který se u nás začal projevovat po potlačení husitského hnutí a přetrval až do začátku 

17. století (Cuřín, 1983, s. 38). 

Spojení humanismu s obdobím 16. století a počátku 17. však není úplně ideální – 

neodpovídá přesně skutečnosti – v jazykovědě je pojem humanismus užší než v historii 

a v literární historii (kde se jeho počátek klade dokonce již do 14. století), navíc není jasné, 

zda jsou všechny projevy jazyka v období humanistické. Nejlépe by toto období vystihl 

Křístkův termín „jazyk století 16. a první čtvrtiny stol. 17“ (Křístek, 1979, s. 12). Označení 

je ovšem poměrně dlouhé a v textech by se s ním špatně pracovalo, proto se čtenář může 

setkat s označením „starší čeština“, jímž se ovšem obvykle myslí spíše čeština středověká. 

Výstižnější je termín „střední čeština“, resp. čeština doby střední. Zikánová ještě uvádí 

termín „raná čeština střední doby“, se kterým je ovšem stejný problém jako s Křístkovým 

vymezením. (Zikánová, 209, s. 12) Pro označení toho období je, jak vyplývá z výše 

zmíněného, několik termínů, nicméně každý má nějakou nevýhodu, kvůli které by bylo 

napadnutelné jeho použití. Záleží pouze na pisateli, který termín se mu hodí do kontextu 

práce, a bude ho tedy používat. Důležitý je také fakt, o jakém období práce pojednává – je-

li to například období humanismu, pak může být termín humanistická čeština naprosto 

vyhovující. 

Jak již bylo zmíněno výše, z vývoje jazyka nelze udělat jasný výsek, proto zde 

bude okrajově zmíněn i vývoj pozdější. V období po Bílé hoře, v sedmnáctém století 

a první polovině osmnáctého docházelo k vyčleňování českého jazyka z veřejné 

komunikace ve vyšších společenských vrstvách ke ztrátě, resp. omezení některých jeho 

funkcí. Popisů jazyka této doby stále ještě není dostatečné množství, mnohem větší 

pozornost byla věnována středověkým textům. 

 Od roku 1627, kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské, je úředním jazykem 

němčina, nicméně čeština zůstává až do poloviny 18. století úředním a jednacím jazykem. 

Čeština byla i v této době jazykem schopným kultivovaného psaného projevu. (Michalová, 
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1998, s. 143) Není tedy důvod se domnívat, že jazyk v té době nefungoval, ačkoliv se plně 

nerozvíjel. 

Při zkoumání vývoje jazyka je třeba rozhodnout, za jakých pramenů bude výzkum 

vycházet. Jako v každé době, je i v tomto období třeba rozlišit texty spisovné a nespisovné, 

také literaturu původní a překladovou. (Hausenblas, 1958, s. 55) A to především proto, že 

u překladové literatury se může překladatel více či méně nechat ovlivnit originálem a jeho 

strukturou – jako například u Bible Kralické. 

1.4.1 Pravopis 

První zvláštností, se kterou se čtenář českých textů z tohoto období setká, je 

pravopis. Tato práce se sice pravopisem nezabývá, nicméně i pro pochopení ukázek, které 

budou použity v praktické části, je třeba alespoň nastínit jeho stav a vývoj. 

V 15. století došlo ke změně spřežkového pravopisu na diakritický. Tento mezník 

je připisován Janu Husovi, předložil jej ve svém traktátu De orthographia bohemica. 

Navrhl diakritická (jinak také rozlišovací) znaménka, později označená jako nabodeníčka. 

Byly jimi gracilis virgula a punctus rotundus. První z nich byla čárka značící délku 

samohlásky, druhé pak tečka, která signalizovala měkkost souhlásky. Zavedl také 

diferenciaci i a y, a to podle původní výslovnosti těchto hlásek. Právě psaní i/y se udrželo 

až do dnešní doby. Tento pravopis vcházel v používání velice pomalu, kvůli tomu, že 

souběžně s ním byl používán ještě pravopis mladší spřežkový. Definitivně se ujal až 

v 16. století, a to v úpravě známé jako bratrský pravopis. 

Tento pravopis sice zachovává převážně diakritický způsob psaní, nicméně 

obsahuje i několik spřežek. Tečka (punctus rotundus) se změnila v háček, délka 

samohlásek se označovala čárkou (kromě ů). Dále se v analyzovaném textu objevují 

grafémy, které dnes už používané nejsou – například spřežka ∫∫ používaná pro š uprostřed 

slova. Dalším takovým příkladem je grafický záznam í – nejprve se zdvojovalo, později se 

pak zapisovalo jako ij, nakonec jen jako j. Pro foném j se používalo buď g, y, pro g to pak 

byl grafém ǧ. Používalo se i psaní w pro hlásku v, grafém v označoval u na začátku slova. 

Dvojhláska ou se zapisovala pomocí au. Po c, z, s se vždy psalo y. (Marešová, 2009, s. 9–

11) Některé z těchto grafických projevů starší češtiny mohou být pro současného čtenáře 

problematické, záměrem této kapitoly bylo hlavně vyhnout se případnému nedorozumění 

či nepochopení ukázek. Ačkoliv pravopis neovlivňuje aktuální členění, je především třeba 

zkoumanému textu rozumět, aby bylo možné jej podrobně analyzovat.  



17 
 

1.4.2 Postavení slovesného přísudku 

Vzhledem k tomu, že přísudek neboli predikát je ve valenčním přístupu k syntaxi 

základním stavebním kamenem věty, je třeba nastínit možné vlivy ovlivňující jeho pozici – 

a tím pádem mohly zasáhnout do stavby celé české věty. 

1.4.2.1 Možné vlivy na pozici přísudku 

V období 16. a 17. století není příliš sporu o tom, zda na češtinu působily 

cizojazyčné vlivy. Například se za jeden z vlivů může považovat koncové umístění 

přísudkového slovesa v psaném textu, protože mluvený zachycen není (pouze zápisy 

mluveného slova např. pro soudní účely). Možné cizojazyčné zdroje tohoto jevu jsou dva, 

a to němčina a latina. 

Co se latiny týče, vyvstává několik problémů. Například není jisté, kam se vůbec 

v latině umisťovalo přísudkové sloveso. Je také třeba zjistit, zda se sloveso na konec věty 

umisťovalo v češtině za stejných podmínek a se stejnou frekvencí jako v latině. Možná je 

také varianta, že se vliv nemusel v některých typech textů vůbec objevit, avšak ty by se 

také v popisu problému měly objevit. V neposlední řadě je pro výzkum nutné určit, která 

latina měla mít na češtinu vliv – jestli klasická, nebo ta z 16. století (Zikánová, 2009, s. 12–

13). 

U němčiny je problémů ještě více. K výše zmíněným se přidávají ještě dva. První 

z nich je, že se v němčině tohoto období neobjevovalo sloveso v koncové pozici s takovou 

pravidelností jako dnes – pro porovnání by bylo třeba porovnat starší němčinu a její 

slovosled. Druhým problémem je fakt, že v této době podléhala i němčina latinským 

vlivům (Zikánová, 2009, s. 12). Z toho je možné vyvodit, že latina na češtinu působila skrz 

němčinu a německé vlivy jsou tím vlastně latinské. 

Problémem takového zkoumání je hlavně fakt, že nebyly vypracovány podrobné 

práce věnované latinskému slovosledu. Je třeba napřed hloubkový průzkum podobností 

v obou jazycích (jak latiny a češtiny, tak i češtiny a němčiny), teprve pak bude možné o 

teorii vlivu latiny na koncové postavení přísudku uvažovat jako o pravdivé. 

Ke koncovému postavení přísudku mohl přispět ještě jeden vliv, a to mnohem 

komplexnější než vliv jednoho jazyka. Jedná se o klasický evropský stylistický úzus. 

K jeho vytvoření pomohla nejen církev a univerzity, ale také státní správa. K jeho 

vytvoření došlo například tím, že kněží navštěvovali podobná rétorická školení (ačkoliv ta 
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mohla probíhat v jiných jazycích) nebo že se po celé Evropě psaly listy podle stejné normy 

(takzvaných listářů), která se překládala z jednoho jazyka do druhého. Administrativní 

zápisy se (stejně jako dnes) také neobešly bez určitých formulí, které se mohly do různé 

míry shodovat (Zikánová, 2009, s. 12). Tato teorie je lépe zkoumatelná než vliv jednoho 

jazyka (obzvlášť, pokud jde o latinu, která ovlivnila velké množství evropských jazyků), a 

to díky tomu, že při porovnávání podobných dokumentů v různých jazycích není třeba 

tolik textů jako při výzkumu vlivu jednoho jazyka na druhý, navíc úřední dokumenty mají 

větší šanci, že budou zachovány kvůli své informační hodnotě. 

Koncové postavení přísudku v češtině 16. a první poloviny 17. století je tedy 

poměrně záhadnou záležitostí, která ještě nebyla úplně vyřešena. Ani přesto však nelze vliv 

latiny nebo němčiny zcela vyloučit, pravděpodobnější však možná bude teorie 

o evropském stylistickém úzu – do kterého jistě i latina a němčina mohly zasáhnout. 

1.4.2.2 Umístění přísudku 

Tato kapitola se zaměřuje na pozici slovesného přísudku ve větě, s ohledem na 

jeho funkci a postavení v aktuálním větném členění. 

Pozice přísudku ve větě v češtině doby střední nezáleží jen na vlivech z cizích 

jazyků, do procesu umístění přísudku do věty vstupuje i několik dalších činitelů stejně jako 

v současné větě. Některé funkce přísudku (například větná negace) a jejich zdůraznění 

nebo aktualizace mohou ovlivnit jeho umístění ve větě (Zikánová, 2009, s. 14).  

Dalším faktorem, který je společný současné češtině i té doby střední, který na 

pozici přísudku působí, je jeho morfologický tvar (to hlavně znamená rozdíl mezi tvary 

syntetickými a analytickými). Umístění přísudku také ovlivňuje slovosledný významový 

činitel, gramatický činitel a rytmický činitel. Těmi se rozumí aktuální větné členění, pozice 

pomocných sloves blízko u plnovýznamových a příklonky, případně předklonky 

(Zikánová, 2009, s. 14). Z tohoto vyplývá, že funkce přísudku není jediný rozhodující vliv, 

záleží také na několika dalších okolnostech.  

Jak již bylo řečeno, jedním z těchto faktorů je i aktuální větné členění. Ve střední 

češtině se kladl přísudek na konec věty častěji, než je tomu dnes. Pokud je přísudek 

v koncovém postavení a zároveň je součástí ohniska, pak porušuje stupnici výpovědního 

dynamismu, protože vlastní ohnisko, tedy část věty s nejvyšším informačním přínosem, jej 

předchází. Je-li naopak částí tématu, pak je porušena linie východisko – jádro, protože část 
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východiska stojí na konci v podobě přísudku. Přísudek však může fungovat i jako vlastní 

ohnisko, a to například ve větě On tam nepřišel. Tento případ však není v reálném jazyce 

příliš častý (Zikánová, 37). To jinými slovy znamená, že není mnoho příkladů, kdy by 

predikát v koncovém postavení neporušoval stupnici výpovědní dynamičnosti 

U jednotlivých příkladů je pak důležité rozlišit, zda je přísudek součástí tématu, 

nebo rématu. Případně zda není vlastním jádrem, což by znamenalo, že je výpověď 

v souladu s výpovědním dynamismem. 

1.4.3 Vývoj českého souvětí 

Aktuální větné členění lze zkoumat nejen ve větách jednoduchých, ale také 

v souvětích. Pozici tématu a rématu v jednotlivých klauzích mohou ovlivnit i spojovací 

prostředky a jejich vývoj. Dalším faktorem, ovlivňujícím AČV, je odraz humanistické 

doby ve stavbě věty. 

Souvětí, jinými slovy spojení jednotlivých vět ve vyšší celky, se vyvíjí stejně jako 

ostatní jevy v jazyce. Ve svém vývoji má souvětí tři velká období – první začíná v době, 

kdy vznikl spisovný jazyk, vrchol má v 15. století a končí o století později. Druhé probíhá 

v 16. až 17. století a doznívá po Bílé hoře. Třetí, poslední, začíná v době obrození a trvá 

dodnes (Bauer, 1960, s. 19). Tato kapitola se nicméně zaměří pouze na období 16. a 17. 

století, s drobnými odchylkami mířenými spíše do období starších než mladších. 

Ve 14. století započalo mnoho změn, některé z nich se dokončovaly až v průběhu 

16. století. Například se projevila výměna spojek relativního původu a začal ústup 

vztažného zájmena jenž. Do souvětné stavby pronikaly prvky z živé řeči, díky některým 

z nich vznikaly nové spojky (například citoslovce ba získávalo stupňovací význam). 

Docházelo také k zpřesňování významu mnohoznačných prostředků. 

Souvětí se v češtině doby střední ustálilo, souvětné typy byly již hotové, 

prostředky a jejich význam byly již stabilní. Spisovný jazyk se vzdálil od živé řeči a začal 

napodobovat syntaktickou stavbu klasických jazyků, a to hlavně latiny. To se nevyhnutelně 

projevilo komplikací souvětných konstrukcí, vytvářením složitých souvětí, použitím 

kondicionálu ve vedlejších větách (podle latinského konjunktivu), vkládáním vedlejších 

vět do vět řídících a podobně. Vlastnosti spisovného jazyka mu umožňují zachovat některé 

prostředky, které se již v živém jazyce nepoužívají (jenž, ješto) nebo se nikdy nerozvinuly 

(například spojky s –brž). Mimo tyto památky existují také zdroje s daleko jednodušší 

a živější skladbou. Příkladem obou těchto textů je Kralická bible. V samotných biblických 



20 
 

textech bylo třeba se držet poměrně prostých schémat originálu a navazovat tak i na starší 

tradici biblických textů. Ačkoliv se nemohla projevit vyumělkovanost humanistické 

skladby, odrazilo se v něm alespoň zpřesnění spojovacích prostředků nebo jasnější stavba 

vět (Hausenblas, 1960, s. 24). 

Ve stavbě souvětí se odráží i stav jazyka po Bílé hoře – spisovný jazyk, jak již 

bylo řečeno, byl zatlačován do pozadí. Z části se držel stav starší, z části docházelo k jeho 

zjednodušování. Nenastalo však sblížení s lidovým jazykem, ale ustálily se některé 

prostředky, kterých bylo třeba v jednodušších spisovných projevech, například v knížkách 

lidového čtení se často objevuje navazovací relativ. Docházelo 

k nesystematickému střídání těchto prostředků s hovorovými, nebo dokonce lidovými 

(Bauer, 1960, s. 22–23). Při zkoumání souvětí je tedy třeba nejprve určit, co bude cílem 

výzkumu – podle toho je pak možné zvolit zdroje. A to především proto, že v každém 

druhu textů se projevuje jiný soubor vyjadřovacích prostředků a také odlišná skladba – jak 

již bylo zmíněno výše, například rozdíl mezi Biblí kralickou a původní humanistickou 

tvorbou. 

2 Analýza jazykového materiálu 

2.1 Zdroj jazykového materiálu 

 Materiál k analýze aktuálního členění výpovědi jsme získávali z knihy Ezopovy 

fabule a brancovy rozprávky. Jako zdroj nám sloužilo vydání z roku 1901. Toto vydání 

vychází z tzv. Prostějovského sborníku z roku 1557 a Strahovského zlomku. 

První částí knihy je předmluva vydavatele, výše zmíněného Antonína Truhláře. 

Pojednává zde o nesnázích knihu vydat, a to z důvodu necelistvosti předlohy a také kvůli 

jistým morálním zásadám vydavatele, které se zcela neslučovaly s některými texty v knize 

otištěných. Problémy však nakonec částečně dílem náhody překonal a dílo vydal. Druhá 

polovina předmluvy je věnována poděkování všem, kteří s vydáním pomohli, ať 

zapůjčením materiálem, či radou. Jedním z adresátů je například Česká Akademie, která 

svolila k reprodukcím dřevořezeb a příloh, čímž knize přidala další estetickou a literárně-

historickou hodnotu. 

Dále následuje úvod, ve kterém Truhlář zmiňuje čtvero různé vydání Ezopových 

bajek. První z nich je ze 14. století a v rýmovaných verších zachycuje 60 Anonymových 
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bajek, což jsou tři knihy. Bajky jsou zachovány přepisem ve Lvově. Druhé vydání pochází 

z 15. století, je známo z prvotisku a v době vydání bylo ve Strahovské knihovně. Třetí je 

pouze částečné, vepsané mezi řádky latinského tisku z roku 1517, které se nacházelo 

v Klementinské knihovně. Čtvrté vydání je nejrozsáhlejší, bylo vytištěno v Prostějově roku 

1557 a pojí se se jménem Jana Albína. Je také z těchto čtyř vydání nejlepší ukázkou 

překladatelské práce, stejně jako vlastní zdroj pro další produkci. 

Úvod dále zahrnuje popis Strahovského zlomku, který obsahuje dva malé 

čtvercové souvislé listy zprostřed druhého archu, které jsou umístěny v příloze. Prvotisk 

byl vzácností již v 16. století a nejstarší zmínka o něm pochází z roku 1523 z dopisu 

Zdeňka Lva z Rožmitálu. Sledovat dále putování inkunábule je problematické, protože je 

zde použito nepřeložených latinských a německých citací z dalších dokladů.  

Prvotisk byl nalezen v roce 1779 Josefem Dobrovským, který jej rozpoznal a 

datoval tisk mezi roky 1488 a 1489. O dataci se vedly spory, Jungmann jej posouval 

v souladu s pozdějším Dobrovského názorem do rok u1480, avšak ve své další práci ho již 

umístil do let 1487–8. Hanka naopak klade tisk do ještě dřívější doby, a to do let 1479–80, 

nicméně v pozdějších pracích se přiklání k prvnímu odhadu Dobrovského a řadí tisk do let 

1487–88. Další přezkoumání podobnosti liter Ezopa s Biblí Kutnohorskou, Biblí Pražskou 

a Martimiani vedlo k závěru, že zlomek byl vytištěn roku 1488. Bylo také zjištěno, že 

překladu sloužil jako předloha latinský text. Tomu zůstával překladatel věrný i po stránce 

formální, hlavně častým použitím přechodníků (Ezop
2
, s. X–XIV). 

Prvotní překlad krom Ezopova života obsahoval ještě Knihy Ezopovy (4 knihy po 

20 bajkách). Ačkoliv se badatelé snažili vypátrat kompletní prvotisk, nikomu se to do 

vydání této knihy nepodařilo, není tedy jisté, jaké části ještě obsahoval. 

Další částí tohoto oddílu je Překlad meziřádkový, který se zabývá nejspíše 

laickým překladem latinských bajek, který nějaký žák vytvářel patrně jako svou domácí 

přípravu. Latinské bajky sloužily od roku 1514 jako učebnice. Nicméně díky 

překladatelově neznalosti je jeho práce zajímavá a přínosná – ukazuje dialektické odchylky 

a jiné variace pravopisu. Tento překlad je také umístěn v Přílohách (Ezop, s. XVII–IX). 

                                            
2
 Odkaz Ezop v analytické části práce zastupuje celý název díla – Ezopovy fabule a Brantovy 

rozprávky (dle sborníku Prostějovského z r. 1557). 
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Co se sborníku Prostějovského týče, je oproti starším překladům o polovinu 

rozšířený, obsahuje 53 archy malé čtvercové formy (212 listů a 127 dřevorytů). Na každé 

straně je záhlaví podle oddílu. Celý první list zaujímá titul, na druhém až čtvrtém je 

předmluva Jana Albína (překladatele). Na poslední straně se nachází informace o výtisku 

(místo, rok apod.). 

Tento překlad původně náležel piaristské koleji v Mikulově, od roku 1772 však 

byl ztracen a další zmínka o něm je až z roku 1782, kdy se výměnou dostal do 

Klementinské knihovny. Jiný exemplář překladu Prostějovského se díky Hankovi dostal 

také výměnou do Českého Musea. Chybí mu však celkem 67 listů a je potrhán. (XIX– 

XXII) 

Značný prostor je také věnován částečným vydáním. Sborník prostějovský nikdy 

nebyl zcela obnoven, ale různé jeho části se objevovaly až do 19. století. Jeho částečná 

vydání byla Žiwot Ezopa z roku 1567. Toto vydání je sice zapsáno v Kroměříži, nicméně 

výtisk je ztracen. Informace o způsobu vydání a tisku obsahuje patisk z roku 1613. 

Dalším částečným vydáním je Ezopa Kniha s fabulemi a básněmi, do které 

spadají i staré a nové fabule. Obsahuje také Amyanovy fabule, které byly přeloženy 

z němčiny roku 1579.. Toto vydání bylo zaznamenáno v Klementinské knihovně roku 

1791. Kniha neměla ni začátek, ani konec a místo titulu byl do katalogu zapsán obsah 

podle jiného vydání. 

Celkem je uvedeno jedenáct částečných vydání, chronologicky za sebou. 

U většiny je udán přesný rok, někde s uvedenou možnou odchylkou. Nechybí ani místo 

vydání, počet listů, formát a co bylo v kterém vydání vytištěno, případně co chybí. 

V některých případech jsou na příkladech uvedeny podobnosti a odchylky od původního 

Prostějovského vydání. (Ezop, s. XXII–XXXII) Strany XXXIII–XLVIII bohužel 

v exempláři, který byl pro výzkum použit, chybí, takže není možné říci, zda původně 

nebylo částečných vydání více. Kvůli této neúplnosti také chybí kapitola o překladateli 

Janu Akronu Albínovi a začátek velké kapitoly Jak se má český překlad k originálu, a to 

její části Rozsah vnější a Podrobnosti v provedení. 

Další stranou, která ve vydání následuje, je počátek podkapitoly Nové fabule, 

která spadá do části o vztahu překladu k originálu. Truhlář zde hlavně porovnává řecký 

originál s českým překladem, a to na mnohých příkladech. Zdůrazňuje, že ačkoliv se 
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překladatel snažil zůstat věrný struktuře originální textu, nemůže to tak být vždy kvůli 

ohledu na čtenáře a ustálenému zvyku. Uvádí také významové odchylky od originálu 

a rozvolnění textu vsuvkami a vysvětlováním (Ezop, s. XLIX–LIV). 

V části o tiskovém způsobu a pravopisu jsou zmíněny hlavně odchylky od normy 

pravopisu, které často způsobuje lidová výslovnost. Tyto odchylky jsou opět ukázány na 

množství příkladů i s odkazy na strany a řádky. Zmiňuje také tiskové chyby, které narušují 

význam a porozumění textu, a opravuje je. (Ezop, s. LIV–LVII) 

Sborník Prostějovský obsahuje 127 dřevořezeb, z toho 30 připadá na Život 

Ezopův. Oproti tomu ve vydání Olomouckém z roku 1584, který neobsahuje Ezopův 

životopis, jich na bajky připadá o 16 více. Na Jedné z nich je vyryt letopočet 1555, z čehož 

je zřejmé, že rytiny byly vyrobeny právě pro Prostějovský sborník, ale byly použity až 

později. Došlo k tomu kvůli rozdílnosti textů v němčině a češtině, kvůli kterým se 

dřevořezby vyhotovené podle německého textu do překladu nehodily (Ezop, s. LIV–LIX). 

Dále je pojednáno o způsobu vydání knihy roku 1901. Vydavatel se snažil podat 

text co nejpodobněji Prostějovskému sborníku, zároveň ho chtěl ale opatřit poznámkami, 

které by usnadnily porozumění a porovnání s originálem. Základní text vzal 

z Prostějovského sborníku a dále doplnil o relevantní varianty pozdějších vydání. Na textu 

nic neměnil, kromě tiskových omylů, které by mohly rušit – vše ostatní je vysvětleno 

v poznámkách pod čarou. Poznámky jsou v knize dvojího druhu. První mají za úkol 

ukazovat originál a spolehlivost českého překladu, zatímco druhý druh míří hlavně na 

původ fabulí, dokladům a citátům. V této části je také uveden seznam zkratek, které byly 

použity pro prameny a pomůcky. (Ezop, s. LIX–LXI) 

Další oddíly již nejsou fabule Ezopovy, ale v pátém oddílu Anyanowy (v obsahu 

vedené jako Avianovy), je jich 27. Šestý oddíl zabírá 24 fabulí snesených a v sedmém 124 

fabulí Šebestyana Branta (ten je v obsahu jmenován jako Šebestian Brant). Osmý oddíl 

zabírají přílohy – rytiny jak česky, tak i latinsky a německy, meziřádkový překlad bajek 

a Bajku o vlku, který se postil. Ta je zaznamenána latinsky a německy, dále je k ní připojen 

Albínův komentář. Devátý oddíl slouží jako seznam slov a věcí, v dnešní době označován 

jako jmenný rejstřík, zde jsou ještě u některých slov připojeny jejich významy, například 

obštikati = okusovati 341, 21 (Ezop, s. 395). Na konci je teprve obsah, za kterým ještě 

následují Dodatky a opravy. 
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2.2 Cizojazyčné vlivy 

Jak již bylo řečeno, v tomto období je možné v jazyce pozorovat vliv latiny 

a němčiny, ačkoliv jejich dopady nejsou tak snadno zpozorovatelné, vzhledem k tomu, že 

na jazyk a vyjadřování působil ještě stylistický vzor fungující po celé Evropě. Navíc kniha, 

na kterou se tato část zaměří, není původním dílem, ale je překladovou prací, kde se také 

mohla uplatnit syntax základního, originálního textu, kterému se chtěl překladatel svým 

překladem přiblížit.  

Dle poznámek pod čarou, kde vydavatel Antonín Truhlář (také opatřil vydání 

úvodem, poznámkami a přílohami) uvádí někdy vzorový text, který překládal, někdy 

opravy v interpunkci nebo překladu, je zřejmé, že překládal text z němčiny, vzhledem 

k tomu, že nejvíce těchto poznámek ukazuje německý text. Dále jsou pak některé i v latině, 

nicméně jsou to nejčastěji názvy jednotlivých bajek. Pro ilustraci tohoto problému uvedu 

příklady těchto poznámek: pro německou je ideálním případem V orig. ještě: dasselb auch 

zu erwüschen, pro latinskou pak poznámka k názvu bajky o psu a kusu masa, kdy je 

uveden latinský ekvivalent Canis per fluvium carnem Ferenc (Ezop, s. 59). Je zajímavé, že 

i německé poznámky jsou psány tak, jako by byly v češtině – tím je myšlen systém 

grafémů – například poznámka vnd hinweggieng (Ezop, s. 19).  

Výjimečně lze v textu nalézt i poznámku v řečtině – například u slova do ʃʃachty 

je uvedeno: Řečt.: εíς τóν βάραθoν. Tato poznámka je pod jedním číslem spojena i 

s německou In die finsternus (Ezop, s. 18). Řecké poznámky jsou však ponechány 

v alfabetě. Jazyky se tedy v poznámkách mohly kombinovat, a to nejspíše proto, aby se 

čtenáři znalému těchto jazyků dostalo co nejlepšího pozadí k přeloženému textu.  

Všechny takovéto poznámky mohou čtenáři, který rozumí latinsky nebo německy, 

pomoci porovnat překladový text s originálním, což může být při četbě každého 

překladového díla přínosné. Navíc také díky těmto poznámkám se autor překladu vyhne 

možnému nedorozumění, pokud by se výrazněji odchýlil od originálu, například proto, že 

bylo třeba použít opisu, pokud by čeština pro potřebný výraz neměla slovo. Je pak tedy 

jednodušší (než nové slovo vymýšlet) přeložit text co nejvěrněji, zároveň ale upozornit na 

odchylku a ukázat čtenáři, jak text v originále vypadal. 
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Ke každé fabuli pak náleží i vysvětlení a věnování. V tomto dodatku je pak 

vysvětleno, co se tou kterou fabulí myslí, tedy jaké z ní má být vzato ponaučení, dále pak 

ještě to, komu je věnována. Nemyslí se tím tady věnování jmenné a adresné, ale spíše 

obecnější – tedy jací lidé mající jaké vlastnosti by tuto fabuli měli číst a vysvětlené 

ponaučení si z ní vzít. Ezop, potažmo jeho překladatel tedy jasně dávají najevo, ke které 

lidské vlastnosti kárají a jaké jsou možné postihy, kterým může člověk s těmito vlastnostmi 

dojít. Lidem, již žijí život naprosto bez poskvrny, nejsou tyto bajky určeny, Ezop vždy 

vypíchne nepříliš chvályhodnou lidskou vlastnost a převede ji na zvíře a pravidla zvířecího 

světa. Ukáže, jaké dopady může mít špatné chování a čeho by se měli lidé vyvarovat, 

případně jak by se měli chovat. 

2.3 Zvláštnosti 

2.3.1 Umístění přísudku 

Jak bylo řečeno výše, v češtině doby střední byly tendence umisťovat přísudek na 

konec věty silnější než dnes. Příkladů je v Ezopových bajkách nespočet. Například 

Mrawenčij pijlnoʃt při shromažďowánij to vkazuje, že lenoʃt i chauloʃtiwost mnohých 

nedoʃtatkuow příčina gest (Ezop, s 3) ukazuje, že spona verbonominálního predikátu může 

být umístěna na konci klauze, v tomto případě pak těsně za nominální částí přísudku. 

Současný mluvčí by nejspíše umístil celý predikát co nejblíže za podmět, z čehož by pak 

vyplynul následující slovosled: …ukazuje, že lenost a choulostivost je příčina mnohých 

nedostatků. 

Obdobným příkladem umístění spony hned za nominální část predikátu je věta: 

Protož potřebij gest, aby w nich, kdož by při wěcech swětʃkých pracowati chtěl, čaʃto ʃobě 

čijtal. Zde je v části protož potřebij gest stejně jako v předchozím příkladu umístěna spona 

co nejvíce v koncové části klauze. Dnes by spona nejspíše předcházela jmenné části, ale 

udržela by si s ní těsné sousedství: proto je zapotřebí, aby… 

Již druhá věta v předmluvě k vlastním Ezopovým knihám naznačuje, že 

i u dlouhých vět nebyl problém umístit přísudkové sloveso na konec věty. Fabule a nebo 

báʃně tyto podlé mnohých zdánij netoliko kratochvilné, ale y vžitečné k mnohému 

měʃtʃkému naučenij gʃau (Ezop, s. 3) je věta poměrně složitá, nicméně to vzhledem 

k jednomu predikátu ještě není souvětí. V běžném jazyce dnešní doby by věta zněla nějak 

takto: Tyto fabule a básně jsou podle mnohých zdání nejen kratochvilné, ale i užitečné 
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k mnohému městskému naučení. Přísudkové sloveso, které je součástí predikátu 

verbonominálního, kdy sponou je gʃau a nominální částí kratochwilné ale i vžitečné. 

V postavení na konci může ubírat větě na srozumitelnosti. Je to právě z důvodů, které byly 

zmíněny výše – hlavně proto, že věta tak nejde v souladu se stupni výpovědní 

dynamičnosti.  

Bylo-li by však součástí rématu, kdy tedy chce pisatel jednoznačně dát najevo, že 

jsou užitečné, pak by věta stupňům výpovědní dynamičnosti odpovídala. I takto je možné 

větu brát – není možné přesně určit, na co chtěl dát autor důraz. Tato věta demonstruje 

koncové postavení přísudku naprosto dokonale. Nejde však blíže určit, zda se do této 

pozice přísudek dostal kvůli externím vlivům, jako je latina a němčina, nebo zda to byl 

pouze autorův záměr, kterým chtěl zdůraznit sponové sloveso. 

Podle otázkového testu a jeho kritérií by otázka, na kterou by byla tato věta 

odpovědí, nejspíše byla Jaké jsou podle mnohých zdání fabule a básně?. V tom případě by 

rématem byly užitečné a kratochvilné. Věta by tím narušovala stupně výpovědní 

dynamičnosti, vzhledem k tomu, že za jádrem ještě následují další členy. 

Na druhou stranu věta nad touto vybranou, tedy Jan Akron Albijn každému, kdož 

čijʃti bude, wzkazuge pozdrawenij (Ezop, s. 3), ukazuje, že sloveso nemusí být vždy na 

konci. Kdyby tomu tak bylo, vypadal by konec věty takto: pozdrawenij wzkazuge. To 

naznačuje, že věta zmíněná v předchozím odstavci může mít takovýto slovosled pouze 

kvůli intenci (neboli záměru) pisatele zdůraznit sloveso gʃau. Nicméně i v této větě, kde, 

jak bylo zmíněno, není sloveso umístěno na konci věty, můžeme najít příklad opačný – a to 

ve vložené přívlastkové větě kdož čijʃti bude (Ezop, s. 3). Zde je naopak přísudek opět 

v koncovém postavení. Na samém konci však není sloveso významové, ale pomocné 

nesoucí gramatické kategorie, které stojí hned za plnovýznamovým. 

Stejnou intenci překladatele zdůraznit význam sponového slovesa lze vystopovat i 

ve větě A z toho giž porozuměti, že tyto rozpráwky a neb báʃně velmi vžitečné ʃau, a k tomu 

y potřebné (Ezop, s. 4). Tato věta má podobný význam jako Fabule a nebo báʃně tyto 

podlé mnohých zdánij netoliko kratochvilné, ale y vžitečné k mnohému měʃtʃkému naučenij 

gʃau (Ezop, s. 3). Obě zdůrazňují především fakt, že fabule nejsou jen pro pobavení, ale že 

je nutné je číst, aby se člověk mohl vyhnout neblahému dopadu svých špatných vlastností. 

Nicméně v části báʃně velmi vžitečné ʃau, a k tomu y potřebné se spona predikátu 
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neobjevuje na samém konci věty, ale následuje za ní ještě druhý člen jmenné části 

potřebné, který je s první částí predikativa vžitečné spojen souřadně spojkou a, čímž mělo 

být patrně dáno najevo, že fabule jsou nejenom k užitku, ale že je navíc potřeba je číst. 

V dnešní češtině by mluvčí nejspíše zvolil jiný slovosled, protože z hlediska projektivity 

by od sebe neodděloval dvě části několikanásobného větného členu a zároveň by sponu 

posunul blíže k začátku výpovědi, tam, kde by cítil předěl východiska a jádra, a to 

například A z toho již porozumíme, že tyto rozprávky a básně jsou velmi užitečné, a k tomu 

potřebné. Neliší se tedy postavení druhého elementu nominální části, ale pouze umístění 

spony predikátu. 

Opačný příklad lze najít ve větě Yako: co geʃt mi platno, že yá wijm o chudém 

cžlowěku fabuli nebo báʃeň, a o hadu, kterak ho ten chudý člověk sekerau vrazyl… (Ezop, 

s. 3) Zde je naopak spona gest umístěna více vlevo a nominální část přísudku za ní 

následuje. Tyto elementy jsou však stále poměrně blízko u sebe – odděluje je pouze 

zájmeno mi. Obdobně by byla věta vystavěna i dnes. 

Zalistuje-li čtenář knihou dále, narazí na další poměrně dlouhé větu – tentokrát již 

souvětí – Na zaytřij pak ráno, když wʃtal Xanthus a twář ʃwau vmýval, newida prʃstenu, 

s pilnoʃtij ho hledal, až se y Ezopa tázal, řka: »Newijʃʃliž ty, kde gest muog prʃten?« (Ezop, 

s. 30). Zde je naopak přísudek umístěn blíže k začátku věty, než by i v moderním jazyce 

bylo obvyklé. Dnes by věta mohla znít: Pak nazítří ráno, když Xanthus vstal… V pozici 

stejné jako v původním textu by mohl být podmět i v současné češtině, a to ve chvíli, kdy 

by bylo na výběr z více jmen. V takovém případě by byl rématem a byl by zcela správně 

umístěn na konci věty. Oproti tomu však hned její pokračování twář ʃwau vmýval má 

přísudkové sloveso umístěno na konci. Zde záleží na tom, jestli je rématem twář nebo 

vmýval. Od toho se pak také odvíjí slovosled. Pokud by rématem bylo vmýwal, pak by věta 

odpovídala stupnici výpovědního dynamismu, kdyby však byla réma twář, věta by šla proti 

této stupnici. Otázkový test by zde mohl vést k otázce Co dělal se svou tváří? Kde by 

tázací výraz zastupoval vmýval, což by pak bylo rématem. 

Toto souvětí je i skvělým případem užití přechodníkových konstrukcí, které již 

dnes nejsou příliš obvyklé. V této době to však byl jazykový jev naprosto běžný. Je to 

způsob, jak se vyhnout dalšímu predikátu, zatímco zůstane zachován význam i aktuální 

větné členění. Navíc s přechodníkem je věta kratší – pokud by autor přechodní nepoužil, 
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vypadal by věta asi takto: …když Xanthus vstal a tvář svou umýval, zjistil, že nevidí 

prsten… 

Dalším zajímavým příkladem zvláštního postavení přísudku je vybrána z Ezopova 

životopisu. Potom hned na zaytřij, když Xanthus v přátel ʃwých obědwal a pitij w ruce ʃwé 

držel, a když rozličneymi otázkami obtijžen byl, kteréž mu předmijtali, řekl k němu Ezop: 

»Pane, geʃt pʃáno w Dyonyzyowi, že třij koflijkowé wijna trogij moc magij… (Ezop, s. 29) 

Bude-li věta brána podle toho, jak je psána, pak prvním přísudkem je obědwal, což by bylo 

ve standardním postavení, pokud by byl důraz na oběd (nikoliv například na večeři), 

nicméně podle dalšího vývoje věty se nezdá časový úsek (poledne – večer) jako podstatná 

informace. Z tohoto vyplývá, že predikát je v nestandardní pozici ve větě. Jeho umístění je 

nejspíše přizpůsobeno právě pokračování věty, aby byl zdůrazněn fakt, že Xanthus 

obědval, zároveň držel v ruce víno, a navíc byl obtížen otázkami. 

Naopak v pozici více nalevo, tedy v pozici s teoreticky menší výpovědní 

dynamičností, se nachází přísudek v části »Pane, geʃt pʃáno w Dyonyzyowi, že třij 

koflijkowé wijna trogij moc magij:… Dnes by mluvčí větu přetvořil a použil nejspíše takto: 

Pane, v Dionýsovi je psáno, že tři sklenice vína mají trojí moc... Toto umístění zcela 

neodpovídá ani postavení v moderním jazyce, ani tendencím, které ovlivňovaly jazyk 

v době vzniku tohoto překladu. Tyto tendence totiž spíše diktovaly posunout predikát co 

nejvíce doprava, tedy do části s nejvyšší výpovědní hodnotou. Tady je však přísudek 

umístěn úplně nalevo. 

Dále je třeba se zaměřit i na predikát v pasivu. Vzhledem k tomu, že se nutně 

musí skládat minimálně ze dvou slov, je třeba zjistit, zda na něj budou taktéž působit 

tendence k umístění alespoň jednoho z jeho elementů až na konec věty. 

Příkladem bez umístění predikátu na konci je věta: Ale zaʃe lʃtij, chytroʃtij a 

rozličnými žerty byl obdařen tak, že wʃʃecko ʃʃtěʃtij naproʃto k tomu ho připravilo, aby 

služebnijkem byl a giné obweʃelowal (Ezop, s. 7). Zde je pomocné sloveso nesoucí 

mluvnické kategorie umístěno před participiem, navíc ještě následuje adverbiale, obě části 

složeného slovesného tvaru stojí ovšem kontaktně vedle sebe. Současný mluvčí by větu 

nejspíše úplně předělal a použil ji takto: Ale zase byl lstí, chytrostí a rozličnými žerty 

obdařen tak, že všecko štěstí… 
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Obdobnou větou je pak i: Nepřijležitá na ňekoho služba tupij ʃe na oʃlu, kterýžto 

pʃeyčku ʃe rownati chtěge, ʃluʃʃně geʃt wymlácen a ʃotwá s duʃʃij puʃʃtěn (Ezop, s. 5). I zde 

je v části ʃluʃʃně geʃt wymlácen umístěno pomocné sloveso před participiem a stejně jako 

v předchozím příkladu jsou oba členy v těsném sousedství. I zde by dnešní mluvčí nejspíše 

zaměnil pořadí adverbiale ʃluʃʃně a geʃt. Klauze by pak nejspíše vypadala takto: …který se 

psu rovnati chce, je slušně vymlácen… 

 

2.3.2 Umístění čárky 

Zvláštností, se kterou se čtenář setkává v průběhu čtení bajek, je čárka umístěná 

v názvech jednotlivých fabulí. Například v první knize Ezopově lze hned vedle sebe nalézt 

nadpisy Dewatenactá rozprávka, o dwau supijch a Gedenmecýtmá báʃeň, o wlaʃtowici 

a o giných ptácých (Ezop, s. 70–71). V dnešním běžném jazyce by tato čárka zcela chyběla 

především proto, že tento nadpis nemá v sobě žádné sloveso, a tím pádem není možné 

hovořit o větách, které by byl o nutné od sebe oddělit čárkou.  

Vzhledem k tomu, že tato ze soudobého pohledu anomálie se vyskytuje v průběhu 

celé knihy po Nové fabule, je možné z toho usuzovat, že autor tímto buď záměrně něco 

zdůrazňoval, nebo to byl rys vyjadřování, vzhledem k tomu, že Nové fabule byly napsány 

později než knihy jim předcházející. Pokud by čárku do nadpisů umisťoval záměrně, pak 

chtěl zdůraznit fakt, kolikátá zmíněná fabule je. Dával by tím najevo, že téma (zde 

myšleno spíše která zvířata se v bajce obsahují, nikoliv na škále téma – réma) není natolik 

důležité. Pokud by chtěl vyjádřit opak, vyměnil by pořadí elementů – nadpis by tedy pak 

vypadal nějak takto: O dwau supijch, dewatenactá rozpráwka.  

Ačkoliv jsou bajky vždy v každé knize číslovány znovu od jedničky, pro běžného 

čtenáře je důležité především číslo, podle kterého se i bajky lépe hledají. Toto proto, že 

některá zvířata se v bajkách objevují častěji, například liška, ovce nebo vlk. Podle názvu 

tedy nemusí být tak jednoduché nějakou fabuli najít.  

Bez čárky by se ovšem dal nadpis brát tak, že fabulí o dvou supech již bylo 

osmnáct a tato je se stejnými supy již devatenáctá. Tato varianta je pro současného čtenáře 

poměrně nepravděpodobná, první výklad tohoto nadpisu by nespíše byl, že fabule o dvou 

supech je devátá v pořadí. 
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2.3.3 Pozice atributu 

Atribut neboli přívlastek je rozvíjející (jinak také fakultativní) větný člen. Rozvíjí 

buď podstatné, nebo přídavné jméno. Sám může být dále rozvíjen také příslovečným 

určením. V dnešní češtině může být anteponovaný (to znamená před jménem, které rozvíjí) 

nebo postponovaný (v pozici za rozvíjeným jménem). Další rozdělení je pak, pokud je 

atributů více, na několikanásobný a postupně rozvíjející. Jiným kritériem pro rozdělení je 

shoda s rozvíjeným jménem, podle něhož může být atribut shodný nebo neshodný. 

Posledním ohledem, podle kterého lze atributy dělit, je těsnost vazby s řídícím členem – 

pak může být přívlastek volný nebo těsný. 

V současné češtině platí, že shodný přívlastek bývá zpravidla vyjádřen přídavným 

jménem a většinou se nachází před řídícím členem (například malý dům), nicméně může 

být vyjádřen i vlastním jménem a některými apelativy (například pan Novák), kde stojí za 

rozvíjeným členem. Oproti tomu atribut neshodný většinou následuje za členem, který 

rozvíjí, a je vyjádřen substantivem neboli podstatným jménem (kámen mudrců).  

Naopak, jak je vidět z Ezopových bajek, tendence v umístění atributu byly 

v 16. století odlišné. Již v Ezopově životopise lze nalézt tento příklad: Žiwot Ezopa, 

mudrce znamenitého (Ezop, s. 7). Na tomto nadpisu je možno pozorovat jak umístění 

přívlastku stejné jako v dnešní češtině, tak i pozici, která se s moderní tendencí neslučuje. 

Žiwot Ezopa je příkladem atributu neshodného, postponovaného. Ten svým umístěním 

zcela odpovídá současným slovosledným tendencím. Naopak část mudrce znamenitého 

odporuje přesvědčení, že by shodný přívlastek měl stát před rozvíjeným členem. I dnes je 

možné proti tendenci antepozice shodného přívlastku umístit atribut právě za rozvíjený 

člen, a to pokud chce mluvčí ve své výpovědi zdůraznit vlastnost přívlastkem vyjádřenou. 

Zde autor jednoznačně vyzdvihuje kvality Ezopa, jenž byl nejenom mudrcem, ale byl ve 

svém oboru přímo znamenitým. 

V posledním odstavci zmíněném příkladu je zachycena tendence, která provází 

čtenáře celým dílem. V této větě se objevuje přivlastňovací zájmeno v pozici až za řídícím 

větným členem. To je v současné češtině neobvyklý jev, nicméně nejen v životopisu, ale 

i v bajkách se toto umístění atributu vyjádřeného přivlastňovacím zájmenem objevuje 

často.  
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S jiným příkladem tohoto jevu se může čtenář setkat na stejné straně: Gednoho 

pak dne, když pán do wʃy wygel, sʃaffář toho dworu wočeʃal zralé fijky a dal ge pánu 

ʃwému, řka: »Pane, wezmi toto prwnij owotce roku tohoto z pole ʃwého.« Tato věta je 

dalším příkladem výše zmíněné tendence, vyskytují se v ní hned dva příklady umístění 

přivlastňovacího zájmena za řídícím větným členem, a to pánu ʃwému a pole ʃwého. Věta 

také obsahuje přívlastky, které přesně odpovídají tendencím používání a umisťování 

v současné češtině. Těmi jsou spojení zralé fijky a prwnij owotce. Oba tyto přívlastky jsou 

shodné a stojí před řídícím členem. 

Dalším příkladem postponovaného přivlastňovacího zájmena je začátek rozprávky 

o lvu, kanci, býku a oslu: Moc kdož potratj, tenť také má wyʃokomyʃlnost ʃwú s ʃebe ʃložiti, 

aby ode wʃʃech treʃtán nebyl (Ezop, s. 67). V moderním jazyce by bylo zájmeno 

v antepozici, což by podporovalo teorii o umístění shodného přívlastku před dominujícím 

členem. 

Obdobným případem zvláštního umístění atributu je tato věta: Když ʃe pak to 

ʃtalo, kněz ten pozdvihl ho za ruku, na ceʃtu dowedl (9). Zde je třeba vyzdvihnout spojení 

kněz ten, vzhledem k tomu, že je z předchozího kontextu známo, že se jednalo o jednoho 

a toho samého kněze. Není pak tedy potom třeba přidávat ukazovací zájmeno. Zde je 

přidáno a navíc je v pozici za rozvíjeným členem, takže je posunuto směrem dál ke 

koncové pozici, zatímco by mělo být umístěno spíše hned na začátku klauze, tedy co 

nejvíce v tématu. 

Skvělým příkladem postpozice shodného atributu je věta popisující vzhled Ezopa: 

Nad giné pak lidi měl dlauhau, nepodobnau twář, hlawu welikau, oči wyʃoké, a černý byl, 

lijce dlauhého, k tomu hrdla krátkého, leytky měl veliké, nohy ʃʃiroké vʃta weliká a hubatá, 

hrbowatý, břicha welikého byl, a to neyhorʃʃij so ʃebe měl, že ʃe zagikal a breptal tak, že 

neoddal tomu Teʃytowi, kteréhoř Homerus w druhých knihách wypiʃuge (Ezop, s. 7) 

Ačkoliv první dvojice přívlastku několikanásobného a substantiva zcela odpovídá 

postavení v současné češtině, kde by konstrukce vypadala měl dlouhou, nepodobnou tvář, 

tak již druhá syntagma hlawu welikau odpovídá spíše tendenci ukázané na předchozích 

příkladech, kdy se autor snaží dávat na vlastnosti (zde velikosti) větší důraz.. V dnešním 

jazyce by nejspíše Ezopův popis vypadal nějak takto: Měl dlouhou, nepodobnou tvář, 

velikou hlavu, vysoké oči a byl černý, dlouhé tváře, k tomu krátkého krku, měl veliká lýtka, 

široké nohy, velká a hubatá ústa, byl hrbatý, velkého břicha, a to nejhorší… V tomto mém 
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návrhu moderní podoby věty zůstal ve stejném pořadí atribut shodný – dominující 

substantivum pouze první dvojice, zbylé jsou v opačném pořadí. Sám popis je poměrně 

dlouhý, chvílemi až nepřehledný, a to proto, že v celém výčtu jeho vzhledu jsou pouze tři 

predikáty. Pro lepší pochopení by dnešní pisatel popis pravděpodobně rozdělil do několika 

vět, navíc je celé souvětí dlouhé a komplikované. Celá tato stavba by ukazovala na snahu o 

složitou a vyumělkovanou humanistickou stavbu věty. Samozřejmě je ovšem možné i to, 

že původní text sloužící jako předloha k překladu, měl toto souvětí postavené stejně. 

Bohužel nemohu tyto dva texty porovnat, protože nemám řecký originál. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala zvláštnostmi aktuálního větného členění 

češtiny 16. století. Vzhledem k dostupnosti materiálů sloužila jako podklad pro 

vyhledávání příkladů překladová kniha Ezopových fabulí. 

Vzhledem k tomu, že zaměření práce mířilo na současného čtenáře, často jsou 

v práci postaveny vedle sebe příklady z Ezopa a návrhy možné podoby, jakou by dnes 

zvolil současný mluvčí, a která by dnešnímu čtenáři přišla přirozenější. Vzor pro takové 

návrhy jsem volila hlavně z jazyka hovorového, běžně používaného – právě proto, aby 

byl rozdíl v uměleckém díle 16. století a možnou dnešní podobou co nejvýraznější. 

Zaměřila jsem se hlavně na postavení přísudku ve větách, vzhledem k tomu, že se 

ztotožňuji s teorií akademické Mluvnice češtiny, ze které vyplývá, že právě predikát je 

základním stavebním kamenem věty. Postavení přísudku ve zdrojovém textu většinou 

odpovídalo tendencím, které v češtině doby střední na jazyk působily – byl tedy často 

umístěn na konci, ovšem někdy jen kvůli intenci autora, který chtěl zdůraznit jeho 

pravdivost. Nicméně také mohly do umístění predikátu ve větě zasáhnout i cizí vlivy, 

jako je latina a němčina, případně sdílený evropský stylistický úzus. Problematika 

cizojazyčných vlivů však není úplně jednoznačná, a to hlavně proto, že není dostatek 

odborné literatury, která by se pro srovnání češtiny a tehdejší latiny, resp. němčiny dala 

použít. Zároveň mohl být autor také ovlivněn originálním textem, jako tomu například 

bylo v Bibli kralické, kde jednoznačně převládala snaha zachovat jednodušší stavbu vět 

v biblických textech, zatímco v ostatní literatuře byla tendence spíše používat složitá 

humanistická souvětí. Vzhledem k tomu, že originální řecký text byl přeložen do 

němčiny a z něj teprve poté přeložil Jan Akron Albín fabule do češtiny, mohl být již 

německý překladatel ovlivněn řeckým textem a přizpůsobovat mu svůj překlad. 

 Dále je pak rozebrána pozice atributu, a to hlavně z toho důvodu, že kniha je 

psána uměleckým stylem, ke kterému přívlastky neodmyslitelně patří. Při zkoumání 

postavení přívlastku vyplynulo, že byl častěji kladen až za dominující podstatné jméno. 

Záleželo však také na intenci pisatele, vzhledem k tomu, že lze najít i příklady, kdy je 

shodný atribut v antepozici. 
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Dalším okruhem zkoumání byla čárka umisťovaná do nadpisů a názvů bajek, 

vzhledem k tomu, že při hlubším zkoumání takového názvu poskytovala prostor pro 

vyvození různých možností čtení a percepce nadpisu. 
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