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Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá konstrukcemi typu naložit seno na vůz / vůz (senem), tj. alternacemi 

přímých objektů slovesa, v současné češtině. V těchto konstrukcích sloveso umožňuje dvěma 

situačním participantům střídat se v pozici přímého objektu, což s sebou může nést změny 

povrchové struktury. Tyto alternace jsou chápány jako změny metonymického charakteru, 

umožňované kombinací významu slovesa a vztahu soumeznosti mezi dvěma jeho možnými 

doplněními. Metodou korpusové analýzy je zkoumáno, spolu s jakými strukturními faktory 

(kontextová zapojenost, zájmennost, délka fráze) se jednotlivé varianty objevují a zda by na 

základě těchto faktorů bylo možné variantu těchto metonymických alternací predikovat. 

Klíčová slova 
alternace – metonymie – soumeznost – přímý objekt – situační participanty 

 



Abstract 
 

This bachelor thesis deals with constructions like naložit seno na vůz / vůz senem (to load the 

hay onto the truck / the truck with the hay), i.e. alternations of direct objects of a verb, in 

contemporary Czech. In these constructions the verb allows two situational participants to 

alternate in the direct object slot, which can be associated with changes of surface structure. 

These alternations are considered as metonymical changes, allowed by the combination of the 

verb meaning and the contiguity relation between its both arguments. The corpus-based 

analysis is used to examine the co-occurence of structural determinants (discourse 

accessibility, pronominality, phrase length) with respective variants and the possibility to 

predict the occurrence of the respective variant by employing these structural determinants. 
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Seznam použitých zkratek 
 

SSČ – Slovník spisovné češtiny 

SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého 

ESČ – Encyklopedický slovník češtiny 

SČ – Skladba češtiny 

PMČ – Příruční mluvnice češtiny 

MA – metonymické alternace 

DA – dativní alternace 

CxG – konstrukční gramatika 

FGP – funkční generativní popis 

 

 



Motto 
 

 

 

Jen refrén ohraný 

sype sůl do rány 

a pálí jako ďas 

(Hegerová, 1974) 

 

 

 

Proč kvůli Tobě mě srdce tak bolí 

 proč je to jak sypat živou ránu solí? 

(HaNNynka & MiNNynka, 2008) 

 



1. Úvod 
Pojednání o problematice ditranzitivních konstrukcí, jež dvěma doplněním slovesa 

umožňují „střídat se“ v pozici přímého objektu, bývají v české jazykovědně bohemistické 

literatuře otevírána citací příspěvku publikovaného roku 1930 v časopise Naše řeč.1 Jedná se 

o odpověď na čtenářský dopis, jehož autorka si stěžuje na užívání konstrukce navlékat jehlu, 

podle ní chybné proto, že jehla se do ničeho navlékat nedá.2 Z dopisu i z reakce redakce, která 

se na jednu stranu v konstrukci navlékat jehlu zdráhá „vidět jazykovou nesprávnost“, na 

druhou ji však sama označuje jako divnou (podrobněji v kap. 2), lze usuzovat na dosud 

neustálené chápání konstrukcí tohoto typu v době otištění příspěvku.3  

Ani v současnosti není ale přijímání podobných změn samozřejmostí. Dokazuje to 

například soutěž Ústavu pro jazyk český proběhnuvší v roce 2010 v rámci Týdne vědy a 

techniky.4 V jedné z otázek byli soutěžící tázáni na rozdíl mezi větami Jan si prohnal hlavu 

kulkou a Jan si prohnal kulku hlavou, přičemž odpovědi přímo naváděly k dvojímu možnému 

sémantickému čtení doplnění slovesa prohnat. Možnost a) – V první větě si Jan prostřelil 

hlavu, druhá věta nedává smysl (kulkou nemůže proniknout hlava) – předvádí čtení objektu 

v instrumentálu jako prostředku; možnost b) – První věta nedává smysl (hlava nemůže 

proniknout kulkou), ve druhé větě si Jan prostřelil hlavu – zas ukazuje, že objekt 

v instrumentálu lze chápat jako direkci; možnost c) pak v podstatě shrnovala – Obě věty 

znamenají totéž, Jan si prostřelil hlavu, odlišná je jen perspektiva popisu této události. I přes 

návodnost odpovědí 42 % respondentů (u nichž se navíc vzhledem k povaze soutěže dá 

předpokládat jistá míra zájmu o český jazyk) zvolilo chybnou odpověď, resp. odpověď 

označující jednu nebo druhou konstrukci za chybnou, přičemž výrazně častěji byla jako 

nesprávná vylučována možnost Jan si prohnal hlavu kulkou, tedy možnost strukturně 

korespondující s „navlékáním jehly“. 
 
 

Předmětem této bakalářské práce budou právě konstrukce typu navlékat niť (do jehly) 

– jehlu (nití). Tyto konstrukce jsou napříč teoretickými přístupy různícími se dobou a místem 

vzniku označovány různě – jako objektové diateze (PMČ, ESČ, SČ), objektové/lokativní 

1 Srov. Daneš (1985); Perissutti (2008). 
2 Navlékáme jehlu? (1930). Naše řeč [on-line], 14, s. 222n [cit. 01-07-2013]. Dostupné z: <http://nase-
rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=1784>. 
3 Na druhou stranu obě varianty, které vytvářejí slovesa stahovat (kůži ze zajíce/zajíce) a oblékat (šat/dítě), jsou 
zde prezentovány jako nesporné. 
4 Soutěžní kvíz Týdne vědy a techniky (2010). Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. [on-line, cit 07-
08-2013]. Dostupné z: <http://tvt2010.avcr.cz/Souteze/kvizy/ujc-2>; Za poskytnutí výpisu odpovědí, 
zaznamenaných v době platnosti soutěže, tj. od 1. 11. do 7. 11. 2010, děkuji Karině Novákové, tajemnici Odboru 
popularizace vědy a marketingu SSŠ AV ČR. 

10 
 

                                                 



diateze (Perissutti, 2007, 2008) lexikálně-sémantické konverze (Kettnerová, 2012),  lokativní 

sémantické alternace (Kettnerová, 2011), spray/load alternation (Levin, 1993; Goldberg, 

1995) či metonymické objektové změny (metonymic object changes; Sweep, 2012). V tomto 

textu se přikláním k poslednímu jmenovanému názvu, včetně pojetí, které z něj vyplývá. 

Poněkud jej ovšem upravuji – jednak změny, k nimž dochází na základě metonymického 

vztahu, nebudu pojmenováním omezovat na objektové,5 jednak chci zohlednit skutečnost, že 

pojem změny je, zvl. pak bez specifikace vztažením k objektu, značně široký. Dále budu 

proto jako termín referující k výše popsanému jevu užívat označení metonymické alternace. 

V zásadě však toto označení souzní s pojetím nizozemské lingvistky Josefien Sweep, kterému 

se budu věnovat podrobněji v teoretické části práce, kde vysvětlím i přiřazení sledovaného 

jevu ke změnám metonymickým. 

Problematika metonymických alternací vyvolává otázky po příčinách upřednostnění 

jedné konstrukce před druhou, nabízí prostor pro zkoumání pragmatických aspektů 

ovlivňujících volbu užití jednoho či druhého objektu v prominentní pozici akuzativu a pro 

zjišťování preferencí mluvčích řízeným výzkumem. V rámci poměrně bohaté literatury 

věnované lokativním a podobným alternacím6 jsou ovšem právě pragmatické faktory 

podmiňující užití určité konstrukce nejméně probádanou oblastí a v podstatě neexistuje 

experiment, který by se dal pro češtinu a lokativní metonymické alternace smysluplně 

replikovat. Z těchto důvodů se jako nejnosnější nakonec jevil výzkum v podobě korpusové 

sondy, nabízející možnost sledování širokého okolí již provedené volby konstrukce. Tento 

postup lze přitom chápat jako předstupeň budoucího možného experimentálního výzkumu. 

V rámci korpusového výzkumu si je možné položit otázky jako: S jakými strukturními 

faktory kookuruje? Dalo by se podle nich predikovat, jaký typ konstrukce bude v určitém 

kontextu použit? S jakou pravděpodobností? Nebo mají významové rozdíly mezi 

konstrukcemi větší váhu než různé strukturní faktory? 

Po tomto úvodním nastínění základních otázek, jež vyvstávají při zkoumání 

metonymických alternací, se v kapitole 2 budu zabývat stavem dosavadního českého bádání o 

této problematice, které doplním vybranými zahraničními přístupy, s důrazem na představení 

různých možných přístupů ke zkoumaným alternacím. V kapitole 3 popíšu metodu získávání 

vzorku a jeho stavbu, a v kapitole 4 provedu analýzu tohoto vzorku, v níž se zaměřím na 

vybrané strukturní faktory a jejich souvislost s volbou příslušné varianty alternace.  

5Stejné chování vykazují alternace typu Včely se hemží na zahradě – Zahrada se hemží včelami (srov. 
Kettnerová, 2011; 2012).  
6 Velkému zájmu badatelů se těší zvláště alternace dativní – srov. např. Malchukov, A. –  Haspelmath, M. –  
Comrie, B. (2010). 
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2. Teoretická část 
V této části zhodnotím literaturu věnovanou jevu, který v této práci označuji jako 

metonymické alternace (MA). Nejprve budu sledovat vývoj hlavní linie českého bádání o 

nich, a to nejen v rámci samostatných odborných studií, ale i v rámci drobnějších útvarů 

především ve formě odpovědí jazykovědců na dotazy uživatelů jazyka. 

Dále uvedu některé práce zahraniční, které, dle mého názoru, vytvářejí smysluplné 

teoretické rámce pro uvažování o tomto jevu, a k nim přiřadím práce české, odchylující se od 

hlavního proudu bádání. Půjde o koncept predikativní metonymie, rozvíjený na pozadí 

současné západní kognitivní lingvistiky, konstrukční gramatiku nabízející teorii slučitelnou 

s pojetím sledovaných alternací jako změn metonymických, ale i probabilistické modely 

využívající moderní statistické vícerozměrné analýzy. 

Následující kritické náhledy do literatury k tématu v žádném případě nemají ambice 

komplexní analýzy, a to ani v případě české literatury, zaměřovat se budu pouze na některé 

aspekty, a to především proto, že přehledy a rozbory jak české, tak zahraniční literatury 

věnující se tomuto tématu byly už podrobně podány v nedávno zveřejněných pracích 

(Kettnerová, 2012; Sweep, 2012). Budu se proto věnovat zvláště aspektům, které dosud 

nebyly v české literatuře příliš brány v potaz a které budou relevantní pro můj vlastní výzkum. 

Co se terminologie týče, budu v této kapitole pro sledované konstrukce umožňující 

alternaci objektu v akuzativu zachovávat pojmenování náležící do daného přístupu, vedle 

přehlednosti přinejmenším proto, že vždy do jisté míry odráží stránku u nich akcentovanou.7  

 

2.1 Hlavní linie české lingvistiky 

2.1.1 Která konstrukce je správně? 

Zřejmě nejstarší zmínkou o konstrukcích s „podvojným“ přímým objektem v českém 

prostředí je již v úvodu komentovaná reakce Naší řeči z roku 1930. Autor odpovědi, podle 

Daneše (1985, s. 52) Josef Zubatý, tu sice původní nenoremnost konstrukce navlékat jehlu 

připouští („I podmět děje může být tak divný“, „snad všechny jazyky lidské se dopouštějí 

podobných chyb, které přestávají býti chybami“), ale zároveň se od označení konstrukcí, kde 

„jako předmět děje pociťujeme věc, která vlastně jeho skutečným předmětem není“, jako 

chybných několikrát distancuje („[jazykovědec se těžce] odhodlává viděti v nich jazykovou 

nesprávnost“, „ale chránili bychom se prohlašovati to za chybu“). Pozoruhodné je také 

pragmatické vysvětlení, proč podobné chyby chybami být přestávají – „protože jinak by 

nebylo konce oprav“ (Navlékáme jehlu, 1930). 

7 Srov. Kettnerová (2011, s. 84–88), která vývoj a význam terminologie podrobně popisuje.  
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Podobně vyznívá i úvaha Ladislava Jánského v Jazykovém koutku československého 

rozhlasu z roku 1951 – jako snaha zodpovědět, resp. vyvrátit otázku, která z konstrukcí (v 

tomto případě: prohnati kulku hlavou a prohnati hlavu kulkou) je správná (s výsledem, že 

„obě mají stejné oprávnění“). V komentáři L. Jánského se již objevují teze, na kterých staví 

pozdější analýza Františka Daneše (Daneš, 1985) a které zůstanou charakteristikami těchto 

konstrukcí v české lingvistice, jsou to: 

1. zdůvodnění „střídaní nástroje a věci, na kterou působí“ odlišnými stanovisky, z nichž 

pozorujeme týž děj; 

2. u sloves takového střídaní schopných rozlišení dvou samostatných významových 

odstínů, a to na základě výkladových slovníků češtiny. V případě Jánského dle PSJČ, který 

význam „(koho n. co čím) protknouti, probodnouti, proraziti někoho n. něco něčím ostrým“ 

(např. Prohnat si kulí hlavu, na to mám času dost. Baar) odlišuje od „(co čím n. skrz co) 

proraziti, prudce nechat proběhnouti něco ostrého něčím“ (např. Třetího dne prohnal si kulku 

mozkem. Arb.). 

Tyto dva, při uvažovaní o slovesech s možností této alternace, v české literatuře 

charakteristické rysy opakuje i odpověď Ústavu pro jazyk český na otázku, zda je lepší 

prohnat si kulku hlavou, nebo hlavu kulkou (nebo také hlavou kulku, kulkou hlavu).8 Podle 

definic SSČ – prohnat (kulku hlavou / způsobit pohyb skrz něco) a prohnat (hlavu kulkou / 

způsobit proniknutí něčeho něčím) – autor odpovědi obě konstrukce rozlišuje a vysvětluje 

možností položit důraz buď na nástroj, nebo na předmět, ačkoli také konstatuje, že „význam 

celého spojení se nemění“. Malý rozdíl je možné vidět ve formulaci dotazu připouštějící 

možnou správnost i druhé alternativě – „které z uvedených spojení je správné, resp. nejlepší“. 

 

2.1.2 Typ hierarchizace propozice 

První ucelenou studii věnoval sledovaným alternacím František Daneš v publikaci Věta a 

text (Daneš, 1985), v níž je zasazuje do kontextu teorie hierarchizace propozice, která se 

v české lingvistice rozvíjela přibližně od 70. let. Pod pojmem hierarchizace propozice, 

fungující na základě možnosti propozičních členů obsazovat v různých rolích různé 

povrchové pozice, se obvykle rozumí procesy vedoucí k pasivizaci věty – obsazení pozice 

subjektu jiným členem než agentem či kauzátorem. Například ESČ v hesle hierarchizace 

sémantické struktury / propozice ani žádný jiný typ hierarchizace než deagentizaci a 

dekauzativizace neuvádí. České lingvistické bádání se primárně zaměřuje na ty hierarchizace, 

8 Hlava a kulka (2010). Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. [on-line], Dotaz týdne 2010, 1 [cit 07-
08-2013]. Dostupné z: <http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/dotaz-tydne-2010.html> 
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které jsou realizované prostředky gramatickými, hierarchizace jiného typu se v zájmu 

lingvistů ocitají až později.  

Bází Danešovy práce je materiál – množina slovesných lexémů – excerpovaný ze SSČ 

(viz také 3.1). Založení výzkumu na tomto materiálu poskytuje sice široký a různý soubor 

lexikalizovaných MA, dovoluje je ale zkoumat pouze bez kontextu, v podobě izolovaných 

lexikálních jednotek, resp. v kontextu minimálním, který nabízí mikrostruktura slovníku, 

která je ovšem v případě SSČ pojatá velmi úsporně.9 Daneš se proto soustředí zvláště na 

klasifikaci sloves do skupin vymezených dle jejich významu. 

Celkem ve své studii uvádí 276 slovesných lexémů. Analýze podrobuje ale jen ty 

spadající do početně nejširší skupiny sloves. Ta definuje Daneš jako slovesa vyjadřující 

mutační změnu (T) vztahu souvýskytu (LC) mezi dvěma entitami, a to buď rušení tohoto 

vztahu �xA �(y LC z) T (y LC z��������)�� či jeho vytváření �xA �(y LC z��������) T (y LC z)��. Skrz tyto 

skupiny vede Daneš ještě sémantickou distinkci podle toho, zda se souvýskyt entit realizuje 

uvnitř jedné z nich, či na jejím povrchu (viz tabulka 1). V souladu se slovníkovými definicemi 

je pak děj v konstrukci, v níž v pozici akuzativu stojí locatum,10 pojímán jako odstraňování 

(v případě rušení LC) nebo přidávání (v případě vytváření LC). Naproti tomu v konstrukci, 

v níž je v akuzativu vyjádřen locus, jako zbavování (při rušení LC) nebo opatřování 

(vytváření LC).  

 

 

    A b 
   kontejner a jeho obsah objekt nesoucí něco  
      na svém povrchu (podklad) 

1 odstraňování  vybrat dopisy (ze schránky) oloupat slupku (z jablka) 

  zbavování vybrat schránku oloupat jablko 

2 přidávání/dodávání dolít vodu (do chladiče) namazat máslo na chléb 

  opatřování (něčím) dolít chladič (vodou) namazat chléb (máslem) 
 
Tabulka 1 - Třídění sloves souvýskytu (Daneš, 1985, s. 53) 
  

9 O něco vhodnější materiál by k tomu poskytoval např. „citátový“ PSJČ. 
10 Tradičně se u sloves této sémantické třídy pravovalenční/intenční sémantické role označují jako locatum 
(entita měnící své místo) a lokace, příp. locus (místo/cíl umístění entity). Srov. např. Daneš – Hlavsa, 1981; 
Daneš, 1985; Kettnerová 2011; 2012. 
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Většinu Danešových závěrů lze tedy vztahovat pouze k těmto typům sloves, uvedeným 

v tabulce 1, ačkoli jsou místy formulovány jako charakteristika obecná.11 Ostatní slovesa pak 

autor pouze třídí do kategorií doprovázeje je významovými charakteristikami ze SSJČ.12 

Daneš také, stejně jako Jánský, připisuje slovesu v každé z konstrukcí jiný význam, ačkoli 

není zcela jasné, na základě čeho tak činí: „Rozdíl mezi ‚zbavováním‘ a ‚odstraňováním‘ lze 

formulovat v termínech hierarchizace tak, že v (a) [prvním] je daná událost viděna a 

prezentována z hlediska ‚kontejneru‘ (co udělal listonoš se schránkou), kdežto v (b) [druhém] 

z hlediska obsahu (co udělal listonoš s dopisy). Musíme tedy [zvýraznila MV] předpokládat, 

že tu jde o dva různé predikáty, o dva různé významy slovesa vybrat//vybírat, byť se shodným 

valenčním potenciálem VP (Nom, Acc) (pokud nepřihlížíme u typu (b) k slabě valenčnímu 

adv. určení)“ (Daneš, 1985, s. 51n). Z možností různé perspektivizace situace přitom nutnost 

rozlišení dvou významů plynout nemůže – při jiné hierarchizaci, změně hlediska aktivního na 

pasivní, je sloveso běžně chápáno jako významově totožné. 

Další důležitý rozdíle, který je činěn mezi rodovou a nerodovou hierarchizací, je ten, 

že zatímco hierarchizaci rodovou umožnují změny v přiřazení mezi členy roviny významové 

a formální, v případě hierarchizace nerodové se v tomto rovinném modelu jedná o členy 

roviny významové a obsahové. 

Kromě otázky, jak konstrukce vstupující do těchto hierarchizací, jak fungují, resp. co je 

umožňuje (polysémie; změny v korespondenci prvků roviny významové a obsahové), se 

Daneš dotýká ještě dvou zásadních problémů vyvstávajících při analýze MA ve většině prací, 

a to jednak tzv. holistického efektu a jednak otázky, která z konstrukcí je primární a která 

odvozená. Zde budou obě tyto otázky probrány až v oddíle 2.4 souhrnně s tím, jak k těmto 

problémům přistupují další autoři.   

Studie Františka Daneše je prvním systematickým příspěvkem české jazykovědy 

k problematice MA a z této své „zakladatelské“ pozice načrtává mezi příklady těchto změn 

hranice centra a periférie, kterých se přidržují i studie následné. Výsledek je ten, že pokud se 

v nějaké ze současných základních příruček o tomto jevu pojednává, je dokládán pouze 

11 V úvodu Danešovy studie např. jako obecnou charakteristiku sloves umožňujících nerodovou hierarchizaci 
čteme „tato [intrapoziční hierarchizační] změna [se] netýká participantů v pozici levovalenční (nominativní, 
subjektové), nýbrž jenom participantů v pozici pravovalenční (objektové) “ (s.51), což odporuje jedné celé 
Danešem vyčleněné kategorii neakčních mutací, a dokonce i pozorování autora výše citované reakce Naší řeči 
(1930), Danešem rovněž uváděné „I podmět děje může být tak divný. Říkáme např., že hrnec teče [...]“ (Daneš, 
1985, s. 52; Navlékáme jehlu, 1930, s. 222) 
12 Vedle čtyř, resp. šesti kategorií rozlišovaných mezi slovesy souvýskytu (z/rušení souvýskytu uvnitř; z/rušení 
souvýskytu na povrchu; vytvo/váření souvýskytu uvnitř; vytvo/váření souvýskytu na povrchu; plus „některé 
případy okrajové a přechodné“ a „případy s významem přeneseným nebo abstraktním“) jsou to: slovesa 
„pronikání“; hierarchizace typu „proděravit/vytvořit otvor“; „uspořádání něčeho do útvaru/vytvoření útvaru z 
něčeho“; slovesa založená na relaci „celek – jeho části“; další „těžko zařaditelná“ slovesa; neakční mutace a 
procesy. (Daneš, 1985) 
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příklady z oné nejpočetnější skupiny, a MA se fixuje jako občasný, osamocený jev, bez 

přechodů k jiným jevům.  

 

2.1.3 Základní příručky 

Odhlédnutí od už Danešem na okraj postavených skupin, jako např. neakčních mutací, tak 

umožňuje Petru Karlíkovi ve Skladbě češtiny klasifikovat dotyčný jev jako diateze objektové. 

Tímto označením se MA ocitají v kontextu, do něhož v podstatě nepatří, jelikož zasahují i jiné 

pozice než objektové (srov. Kettnerová, 2011), a navíc se název míjí s původním smyslem 

pojmu diateze označující slovesný rod. Tato „nepatřičnost“ je dána tím, že v SČ jsou 

teoreticky rozvíjeny hlavně tzv. diateze subjektové.  

Danešovy kategorie jsou Karlíkem shrnovány do dvou situací (s. 150n). 

 

a) „někdo (agens) – vytváří souvýskyt – něčeho (hlavní část) – s něčím (látka, materiál)“. 

Je-li v pozici Ak vyjádřena látka/materiál, je daná situace ztvárněna jako „přidávat 

něco do něčeho“: Sedlák nacpal obilí do pytlů; Sadař omotal lýko kolem roubu. Je-li 

naproti tomu v pozici Ak hlavní část, pak je daná situace ztvárněna jako „opatřovat 

něco něčím“: Sedlák nacpal pytle (obilím); Sadař omotal roub (lýkem); 

b) „někdo (agens) – ruší souvýskyt – něčeho (hlavní část) – s něčím (látka, materiál)“. Je-

li v pozici Ak vyjádřena látka/materiál, je daná situace ztvárněna jako „odstraňovat 

něco z něčeho“: Kdo ti vyčistí ze šatů tu skvrnu?; Pan Dvorský stáhl kůži ze zajíce 

velmi elegantně; Chlapec si opláchl špínu z obličeje. Je-li naproti tomu v pozici Ak 

vyjádřena hlavní část, pak je daná situace ztvárněna jako „zbavování něčeho“: Kdo ti 

vyčistí šaty od té skvrny?; Pan Dvorský stáhl zajíce velmi elegantně; Chlapec si 

opláchl obličej od špíny. 

 

Vybrané doklady navíc vyvolávají dojem, že o objektové diatezi mluvíme pouze tehdy, 

když lze „prohodit“ obě pravovalenční doplnění, když je zachován počet valenčních pozic, 

byť ne nutně obligatorních. Prakticky totéž sděluje Karlík, autor příslušné pasáže v SČ, i v 

základním kompendiu – Příruční mluvnici češtiny.13  

Toto rozlišení přebírá i ESČ – v hesle diateze staví konstrukce jako naložit vůz 

cementem / naložit cement na vůz coby diateze objektové do opozice k subjektovým, zároveň 

jimi u hesla akuzativ dokládá holistický (celostní) význam akuzativu (ESČ, s. 34).  

 

13 Jediný rozdíl tvoří drobná terminologická změna z aktantu na participant. 
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2.1.4 Lexikálně-sémantické konverze  

Nově je MA věnována zvýšená pozornost z pozice funkčně generativního popisu 

(FGP), v jehož rámci se jimi detailně z lexikografického hlediska zabývá V. Kettnerová 

(2011, 2012). Cílem jejích prací je vytvoření reprezentace změn ve valenční struktuře sloves 

podílejících se na takových alternacích, primárně pro doplnění VALLEXu,14 valenčního 

slovníku českých sloves, který z přístupu FGP vychází.  

Zajímavé je, že sama Kettnerová zkoumaný jev ve svých pracích vznikajících 

v podstatě současně pojmenovává různě. V pilotní studii jako lokativní sémantické alternace 

(Kettnerová, 2011), v následné disertační práci jako lokativní konverze, obecněji konverze 

lexikálně-sémantické. Termínem konverze rozumí takové změny ve valenční struktuře sloves, 

„které mají charakter permutace participantů situace zasahující některou z prominentních 

syntaktických pozic [...]“ a které plynou z rozdílné povrchové strukturace totožné abstraktní 

situace (Kettnerová, 2012, s. 1). Konverze Kettnerová systematicky klasifikuje do tří skupin 

podle typu prostředků, pomocí nichž jsou realizovány – konverze lexikální, lexikálně-

sémantické a gramatické. Z druhé zmíněné skupiny vybírá dva typy, jejichž možnosti 

reprezentace ve valenčním lexikonu dále podrobně analyzuje. Jsou to právě lokativní 

konverze, pokládané za prototypické, a tzv. konverze Nositel děje – místo, tj. případ, kdy onou 

prominentní konverzí zasaženou pozicí není přímý objekt, jako u konverze lokativní, ale 

subjekt (př.: Včely se hemží na zahradě – zahrada se hemží včelami).15 Zařazení lokativních 

konverzí ke konverzím realizovaným lexikálně-sémantickými prostředky podle Kettnerové 

znamená, že jsou tyto alternace umožněny „změnou lexikální jednotky téhož slovesa“ 

(Kettnerová, 2012, s. 50). 

Kettnerová tedy stejně jako Daneš – i když FGP vychází z jiných teoretických východisek 

než DVS, oba rámce se shodují jakožto „slovesocentrické“ valenční přístupy – předpokládá 

polysémii sloves vstupujících do alternací. Formulováno Kettnerovou přesněji: „Permutace 

participantů je v případě vztahu lexikálně-sémantické konverze vyvolána změnou lexikální 

jednotky slovesa“ (Kettnerová 2012:3).16  

14 Momentálně (25. 12. 2013) je jako nejnovější verze tohoto valenčního slovníku k dispozici VALLEX 2.6 – 
korekce VALLEXu 2.5, v níž návrhy reprezentace lexikálně-sémantických konverzí sice ještě zachyceny nejsou, 
ale je doplněna o korpusové doklady [cit 25-12-2013]. Dostupné z: 
http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/2.6/data/html/generated/alphabet/index.html 
15 I tomuto typu Kettnerová věnovala samostatnou studii: Kettnerová, V. (2012): Syntaktické konstrukce typu 
Včely se hemží na zahradě – Zahrada se hemží včelami. Korpus – gramatika – axiologie, 5, s. 53–71. 
16 Lexikální jednotkou se v tomto rámci rozumí lexém v určitém významu – viz např. nápověda ke slovníku 
VALLEX:  „V koncepci slovníku VALLEX reprezentují lexikální jednotky významovou složku, která spolu se 
složkou formální (s možnými lexikálními formami) vytváří lexém“ [cit 01-07-2013]. Dostupné z:  
<http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/2.6/doc/structure_cs.html#sec:lu> 
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Pro toto tvrzení má Kettnerová oporu v pojetí synonymie (tj. významové shody) 

konstrukcí. Synonymie je v rámci FGP vymezována totožností pravdivostních podmínek ve 

všech případech (tzv. kritérium salva veritate). Pokud sledované syntaktické varianty nejsou 

zaměnitelné ve všech kontextech, nemohou mít stejný význam. Z hlediska synonymie se 

případy vět, „[jejichž lexikální podoba je táž, ale ‚vyměňují se‘ aktanty“, zabývala i Panevová 

ve své publikaci o formách a funkcích české věty (Panevová, 1980, s. 3). Ta na příkladech 

jako (a) naložili cement na vůz/ (b) vůz cementem, (e) špejli nalámala na kousíčky/ (f) ze 

špejle nalámala kousíčky dokládá různost pravdivostních podmínek.17 Jedná se ovšem o tak 

striktní kritérium, že ho může splnit jen málokterá konstrukce. Jeho časté uplatňování pro 

určování „blízkosti“ významů kritizuje např. Adele Goldberg, jelikož podle ní zužuje význam 

pouze na aspekty zachytitelné pravdivostními podmínkami, což se ukazuje jako nedostatečné 

(Goldberg, 1995, s. 60).18  

Význam je podle FGP stanovován na základě situačního obsahu a strukturního 

významu (srov. Kettnerová, 2012, s. 76). Model korespondence těchto rovin je ve FGP pro 

popis změn ve valenční struktuře klíčovým nástrojem. Uplatněno na konverze lexikálně-

sémantické, jedná se o konstrukce totožné na rovině situačního obsahu, ale lišící se na rovině 

strukturního významu (jak vyplývá z výše uvedeného), tyto rozdíly se pak projeví 

v povrchové realizaci.  Zachycení vztahů mezi elementy rovin pak např. pro vyčesat (vlasy do  

drdolu/drdol z vlasů) vypadá následovně:  

 
Schéma 1 – Korespondence rovin u lexikálně-sémantické konverze (Kettnerová, 2012, s. 79) 
 

Z výše uvedených důvodů jsou konstrukce vztahu LSK popisovány jako sémanticky 

blízké – protože se liší ve významu, nemůže se jednat o synonyma, ale zároveň se k sobě 

musí nějakým způsobem sémanticky vztahovat, protože se shodují na rovině obsahové.  

17 „Věta (a) je pravdivá jen tehdy, byl-li veškerý cement naložen, věta (b) tehdy byl-li naplněn celý vůz.“ 
(Panevová, 1980, s. 60). Tento sémantický rozdíl bývá v literatuře označován jako holistický efekt a připisován 
buď sémantice akuzativu, nebo dokonavého vidu. 
18 Alternativní pojetí synonymie v české jazykovědě, jak uvádí i Kettnerová, představuje F. Štícha (Štícha, 
1984). 
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Jak ukazuje citované schéma, situační obsah i strukturní význam je stanovován 

kvalitou a kvantitou jejich prvků – sémantických rolí situačních participantů v případě prvém 

a tzv. tektogramatických rolí ve druhém (srov. Kettnerová, 2012, s. 75). Kettnerová na 

základě Danešova souboru sloves vymezuje podle rolí situačních participantů následující 

lexikálně-sémantické konverze (Kettnerová, 2012, s. 82): 

i. konverze Obsah – Kontejner (např. naložit seno na vůz – naložit vůz senem; 

vysypat odpadky z koše – vysypat koš), 

ii. konverze Pokrytí – Povrch (např. natřít barvu na zeď – natřít zeď barvou; 

očistit bláto z bot – očistit boty od bláta), 

iii. konverze Prostor – Pohybující se objekt (např. prohnat hlavu kulkou – prohnat 

kulku hlavou), 

iv. konverze Otvor – Objekt (např. propálit díru do ubrusu – propálit ubrus), 

v. konverze Materiál – Produkt (např. vyčesat vlasy do drdolu – vyčesat drdol z 

vlasů), 

vi. konverze Zdroj – Substance (např. Kalhoty pouštěly barvu – Z kalhot pouštěla 

barva), 

vii. konverze Nositel děje – Místo (např. Rosa se třpytí v trávě – Tráva se třpytí 

rosou), 

viii. některé další 

Za konverze lokativní, jež jsou definovány jako ty, v nichž jedna z pravovalenčních 

sémantických rolí může být zobecněna jako locatum, druhá jako lokace, považuje pouze první 

dva typy. Následná analýza jejich sémantických a syntaktických rysů, relevantních 

z lexikografického hlediska, těžiště práce Kettnerové, se pevně drží sémantických tříd a rolí 

navržených F. Danešem, na rozdíl od něj se však opírá o reálná data, pocházející z ČNK, jež 

umožňují některé do té doby intuitivní závěry potvrdit a podložit či vyvrátit (Kettnerová, 

2012).  
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2.2 Metonymie 

2.2.1 Metonymie v českém kontextu 

 

V západní lingvistice jsou strukturní změny, analyzované v této práci, příležitostně 

spojovány s jevem metonymie. Ostatně i řadu popisů alternací schopných doplnění (a vztahů 

mezi nimi), které předkládají dosud probrané přístupy, je možné interpretovat jako popisy 

vztahů založených na metonymii.  

Například vztahy mezi participanty v nejpočetnější skupině sloves vymezované Danešem 

a Kettnerovou (v rámci nerodové hierarchizace či lexikálně-sémantické konverze) jako 

prototypické jsou příkladem vztahů metonymických par excellence. Tato slovesa jsou 

založena buď na relaci OBSAH – KONTEJNER, nebo POKRYTÍ – POVRCH (Kettnerová, 2012, s. 

82), což odpovídá vztahům s metonymií tradičně spojovaným – ESČ např. u hesla metonymie 

jako doklad metonymie založené na prostorové souvislosti mj. uvádí: vypít sklenici (piva), 

vykouřit celou krabičku (cigaret), tedy příklady, které lze nejen klasifikovat jako typ OBSAH – 

KONTEJNER, ale přímo zařadit mezi zde sledované alternace (ESČ, s. 263).  

K metonymickému čtení navíc ukazuje už samotné Danešovo označení této skupiny jako 

sloves souvýskytu. Souvýskyt je pojem, jejž lze chápat v podstatě synonymně k termínu, na 

jehož základě se vymezuje metonymie, tj. kontiguita/soumeznost19 (viz dále), ačkoli Danešem 

ani Kettnerovou nijak upřesňován není.  

Další z Danešem vyčleňovaných slovesných skupin je dokonce charakterizována relací 

CELEK – ČÁST (Daneš, 1985:61), jež je obvykle uváděna jako typická metonymie, případně 

synekdocha20.  

V Danešem vymezených a Kettnerovou převzatých kategoriích lze tedy spatřovat 

metonymické vzorce. Ačkoli oba autoři alternace neklasifikují čistě na jejich základě, 

přibližují se pracím zabývajícím se metonymií také v tom, že jejich třídění naráží na problém 

vytýkaný často právě i studiím pracujícím se vzorci soumeznosti, tj. na různou míru obecnosti 

jednotlivých vztahů (Peirsman – Geeraerts, 2006). Do kategorie sloves souvýskytu, vymezené 

19 Pojem contiguity je jako soumeznost překládán např. ve studii Romana Jakobsona, v níž v podstatě na základě 
(ne)schopnosti metafory a metonymie vymezuje dva typy afatických poruch (poruchy v oblasti podobnosti – se 
selekcí či substitucí jednotek – a poruchy v oblasti soumeznosti – s kombinací jednotek a vytvářením kontextu), 
(Jakobson, [1956] 1971; 1995). 
Ekvivalentně jsou pojmy soumeznost a „kontigita“ uváděny také v České lexikologii (Filipec – Čermák, 1985, s. 
108). 
20 Synekdocha bývá často vymezována jako podtyp metonymie, vyznačující se práce vztahem CELEK – ČÁST 
(srov. Panther a Thornburg, 2010, s. 238), jako samostatný, od metonymie se odlišující jev ji pojímá např. Ken-
ichi Seto (1999). V tomto textu s pojmem synekdocha dále pracovat nebudu, vzorec CELEK – ČÁST budu 
chápat jako metonymický. 
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na nejvyšší možné úrovni abstrakce, by šla zařadit i všechna slovesa ostatní, ta jsou ale místo 

toho „odstavena“ do vlastní kategorie mnohem nižší obecnosti.  

Jediným textem české lingvistiky, který v souvislosti se sledovaným typem změn hovoří o 

metonymii explicitně, je (vedle zmínky v ESČ) pasáž v České lexikologii (Filipec – Čermák, 

1985). Ta metonymii definuje pojmovou souvislostí, která odráží i souvislost věcnou (mezi 

denotáty) (Filipec – Čermák, 1985, s. 110). Hlavní podtypy metonymie pak člení podle 

slovních druhů, mezi typy metonymie, relevantní pro tuto práci, tj. ty vztahující se ke 

slovesům, řadí: 

a) metonymické přenášení činnosti , pohybu, zvuku – působení činnosti ,  

pohybu, zvuku  

a. kouřit (kamna kouří – k. cigaretu), psát, řezat, sekat, splachovat, vařit, 

vážit, obrůst (kmen obrostl mechem – trní obrostlo plot) 

b. drkotat (vůz drkotá po cestě – d. zuby), hnát, kapat, kroužit, nabýt, 

napadnout, stříkat 

c. drnčet (okna drnčí – d. pokličkami), drnkat, klapat, klepat, klinkat, ladit, 

šplíchat, šplouchat, troubit  

b) přenášení činnosti  týkající se části  a celku předmětu   

a. dělat tvořit upravovat  část celku – celek: látat (díru na punčoše – 

punčochu), letovat, prokopat (tunel – kopec), prolomit, rýt, ucpat, uhladit, 

vydlabat (díru do dřeva – loďku), vyřezat, vyvrtat, zašít 

b. deformovat, znehodnocovat část celku – celek: prodřít (díru 

v ponožce – ponožku), prokousat, propálit, prorazit 

c. význam slovesa je zahrnut ve významu druhém, přičemž dochází 

k výměně valenčních pozic: nabrat vodu konví, tj. část z jistého 

množství – n. konev vody, tj. nabráním vody naplnit; nacpat, nalít, naložit, 

namačkat, naplnit, napustit, natočit, složit (brambory – fůru), spláchnout 

(prach z chodníku – chodník) aj. 

d. přenést činnost  z části na celek: číst Povídky malostranské – Nerudu (tj. 

Nerudova díla), hrát, režírovat (Libuši – Smetanu), otevřít, zavřít, (dveře – 

dům), přibít (hřebíček – desku), vystavovat (Švabinského – české umění), 

zamknout, zapnout, rozepnout 

e. přenesení se týká sloves, jejichž participanty jsou ve vztahu části a 

celku: opadat (listí opadalo – stromy opadaly), rozvázat se (uzel – balík), 

uhladit se (vrásky – čelo), vypelichat, zahojit se 
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f. činnosti upravovat celek (jeho povrch) – odstraňovat část celku 

z povrchu, z vnitřku  předmětu: 

i. čistit (též o-, vy- chodník – bláto z chodníku), holit (tvář – vousy), 

lízat, loupat, mést, mýt, odřít, okousat, okrájet, stříhat, škrábat 

ii. česat (vlasy – peří z vlasů), klepat, mačkat, plít, vyrýt  

c) metonymické přenášení mezi činností bezprostřední a zprostředkovanou: 

a. tisknout (kniha se tiskne – autor tiskne v nakladatelství ČSAV), šít (šaty – 

šije v nejlepším salóně), kupovat, pracovat aj. 

b. aktuální děj a schopnost agentu realizovat děj: chodit (do školy – 

nemocný, dítě už chodí), hrát (na housle – Beethovena), jezdit aj. 

c. nesamostatný – samostatný pohyb: jet (vlak jede – jet vlakem), letět, 

plout 

Skutečnost, že u Daneše a Kettnerové popisy participantů a definice sloves, se kterými se 

pojí, jako sloves souvýskytu odpovídají popisům vztahů metonymických, čímž k této 

interpretaci přímo vybízejí, ale s výjimkou České lexikologie jako metonymické nikde 

označeny nejsou, je patrně dána primárním zaměřením prací Daneše a Kettnerové jednak na 

popis sémantických a syntaktických rysů slovesa, resp. jeho dvou významů, jež alternaci 

spouští, jednak na zachycení vztahů mezi konstrukcemi pomocí usouvztažnění elementů 

různých rovin (obsahové a významové), které si pro popis alternací vyčleňují a jejichž 

různým přiřazením alternace vysvětlují. Vztah mezi doplněními je přitom ponecháván 

stranou, jako něco plynoucí z daných významů slovesa. 

V českém prostředí navíc není zvykem hovořit o metonymii v souvislosti s gramatikou. 

Pokud se o ní jedná jako o jevu jazykovém, nikoli jako o „vypreparovatelné“ poetické figuře, 

pak se tak děje v kontextu kognitivní lingvistiky, za kterou se v českém prostředí ovšem 

v naprosté většině případů vydává kognitivní etnolingvistika, jejíž zaměření, teorie i metody 

jsou v některých ohledech i výrazně odlišné od vývoje v hlavním proudu kognitivní 

lingvistiky. V zahraniční lingvistice se naproti tomu interakce metonymie a gramatiky stává 

předmětem stále většího počtu studií, přestože i tam zaznívá kritika nedostatečného 

zpracování tohoto jevu.21 

 

 

 

21 Např. Ruiz de Mendoza – Pérez, 2001. 
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2.2.2 Vymezení metonymie 

Tradičně bývá metonymie chápána, ve shodě s její „časuodolnou“ definicí coby figury 

rétorické či poetické, jako zástupný vztah (stand for relation) (Panther – Thornburg, 2010, s. 

237), tedy jako prostředek primárně plnící referenční funkci. Na příkladu promluv typu 

Cuketa chce platit lze metonymii vyložit jako proces, kdy určitá entita (cuketa) nestojí 

v promluvě ve svém doslovném významu, ale zastupuje entitu jinou – cuketa v kontextu 

restaurace referuje k zákazníkovi s touto objednávkou, „změna referentu“ může proběhnout 

na základě soumeznosti entit (srov. Lakoff – Johnson, [1980] 2002, s. 50). Toto pojetí, tzv. 

substituční teorie metonymie (Panther – Thornburg, 2010, s. 237n), bývá kritizováno jako 

zjednodušující – jednak proto, že ona substituce neprobíhá bez predikace – zástupný výraz 

vždy na entitě, k níž se referuje, jisté rysy přinejmenším zdůrazňuje (srov. Panther – 

Thornburg, 2010, s. 238),22 jednak z důvodu, že se ukazuje, že referenční metonymie zaujímá 

jen část metonymického kontinua a u jiných druhů metonymie k referenční změně nedochází. 

Zde se nejedná jen o metonymie operující na jiné, „vyšší“ rovině jazyka (např. ilokuční 

metonymie; Panther – Thornburg, 2010, s. 247), ale i určité příklady metonymie dotýkající se 

lexikální jednotky (např. tzv. zone activation; Sweep, 2012, s. 36nn). Referenční funkce tedy 

pro metonymii není konstitutivní a je třeba ji definovat na jiném základě (srov. Peirsman – 

Geeraerts, 2006; Sweep, 2012). 

Tímto alternativním základem se často stává pojem domény. Formulováno autory kapitoly 

o metonymii v The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, Klausem-Uwem Pantherem a 

Lindou Thornburg, kteří se oba výzkumem metonymie dlouhodobě zabývají – metonymie je 

kognitivní proces, při němž zdrojový obsah umožňuje přístup k cílovému23 v rámci jedné 

kognitivní domény (Panther – Thornburg, 2010, s. 242).24 Charakteristické také je, že při 

tomto procesu dochází k upozadění zdrojového obsahu a zvýraznění cílového (Panther– 

Thornburg, 2010, s. 240). Panther a Thornburg jako podstatný znak metonymie uvádí ještě 

skutečnost, že síla metonymického spojení mezi zdrojem a cílem variuje dle konceptuální 

vzdálenosti a salience zdroje. Ani tato definice ale není všeobecně akceptována, kritizován je 

přitom právě pojem doména kvůli svému vágnímu či žádnému vymezení (Peirsman – 

Geeraerts, 2006, Sweep, 2012). 

22 Tzv. highlighting effect. 
23 Metonymie, jak značí už její zařazení ke „kognitivním procesům“, se nemusí týkat jen jazykových znaků – 
proto je užit obecný pojem obsah. Srov. např. s Lakoffovým výkladem metonymických modelů (Lakoff, 2006, s. 
87–100.) 
24 Panther a Thornburg zde vychází především z definice Zoltána Kövecsese a Güntera Raddena (1998, s. 39): 
“Metonymy is a cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another 
conceptual entity, the target, within the domain or ICM [idealized cognitive model]” (cit. dle Sweep, 2012, s. 9). 
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Klíčovým a nejméně problematickým, ačkoli ne dostatečným25 kritériem je tak již 

zmiňovaný vztah kontiguity/soumeznosti, založený na časové, prostorové či kauzální 

blízkosti v realitě (viz ESČ, s. 263). Jeho náležité zohlednění při uchopování fenoménu 

metonymie prosazují např. nizozemští lingvisté Josefien Sweep (viz níže) nebo Yves 

Peirsman a Dirk Geeraerts, kteří metonymii podle vzorců soumeznosti analyzují jako 

prototypicky organizovanou kategorii (Peirsman – Geeraerts, 2006). Případy, kdy metonymie 

interaguje s gramatikou, do ní však Peirsman s Geeraertsem nezahrnují.        

 

2.2.3 Metonymické objektové změny 

Status metonymické změny připisuje alternacím v pozici přímého objektu Josefien Sweep. 

Ve své monografii, kvalitativní korpusové analýze příkladů německých a nizozemských (v 

níž zohledňuje i lépe popsané příklady anglické), je zařazuje mezi metonymie predikativní,26 

z čehož plyne řada ulehčujících důsledků, jak pro popis těchto alternací, tak metonymie 

(Sweep, 2012):  

a. Jev MA se tak ocitá v rámci kontinua tvořeného různými typy metonymie fungujícími 

na různých úrovních (Sweep vymezovanými jako: lexikální, kontextuálně-sémantická, 

pragmaticko-propoziční, gramaticko-sémantická). Uvědomění si tohoto kontinua a 

přiřazení diskutovaných alternací k němu zaprvé pomáhá lépe porozumět tomu, co 

metonymie vlastně je, upřesnit, jak funguje, a stanovit, jaká definiční kritéria 

v konfrontaci s celým kontinuem obstojí (viz např. probíranou referenční povahu 

metonymie), zadruhé umožňuje objasnit jistá omezení MA, jako například proč určité 

sloveso neumožňuje změnu přímého objektu při všech jeho lexikálních realizacích – 

ne všechny mají konceptuálně dostatečně silný, sémantický či pragmatický, vztah 

soumeznosti k nemetonymickému objektu (Sweep, 2012, s. 202nn)27  

b. Otázku po příčinách upřednostnění jedné konstrukce před druhou je tím možné klást 

obecněji jako otázku po důvodu užití metonymického výrazu místo 

25 Soumezností entit se vyznačují i jiné vztahy, např. hyponymie. Metonymická soumeznost od nich bývá 
odlišována kontingencí, tj. nenutností (Sweep, 2012, Panther – Thornburg, 2010; Peirsman – Geeraerts, 2006). 
Vztah soumeznosti je také problematický z výše rozebíraného důvodu – neshodě ve stupni abstrakce při 
vymezování vztahů na jejím základě (srov. Sweep, 2012). 
26 Predikativní metonymie je, jednoduše řečeno, takový typ metonymie, který operuje na/funguje na rovině VP, a 
může tak ovlivňovat valenční/argumentovou strukturu slovesa (Sweep, 2012, s. 5, 73). 
27 Sweep to dokládá příkladem se slovesem wieden (vy/plít). Zatímco v případě ze wiedde onkruid in de tuin 
(vyplela plevel na zahradě), je možná alternace ze wiedde de tuin (vyplela zahradu), alternaci v případě ze 
wiedde onkruid op het terras/ tussen de tegels (vyplela plevel na terase/ mezi dlaždicemi) shledává 
negramatickou či spornou ze wiedde ?het terras/ *de tegels (vyplela ?terasu/ *dlaždice), tuto interpretaci 
potvrzuje příklady z korpusu a internetu (Sweep, 2012, s. 202). 
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nemetonymického, čímž se sledovaná problematika ocitá v kontextu, ve kterém se již 

nabízí více hypotéz, ačkoli se stále jedná o problematiku výrazněji neprobádanou.  

c. MA je možno klasifikovat pomocí vztahů soumeznosti. Výhody tohoto postupu nad 

klasifikací dle sémantických tříd predikátů rozebírá Sweep (Sweep, 2012, s. 160–165). 

Mj. zpochybňuje funkčnost distinkce verbs of removal / verbs of adding, rozlišení 

uplatňované Danešem a Kettnerovou (zrušení/vytvoření souvýskytu). Kettnerová 

klasifikaci sloves dle vzorce soumeznosti sice v podstatě provádí (srov. s. 19), při 

analýze ji ale neuplatňuje – k bližšímu zkoumání vybírá jen slovesa z několika takto 

vydělených skupin a ta člení do kategorií dle sémantiky predikátu. Takto pojaté 

kategorie pak narážejí právě na problémy uváděné Sweep (konkrétně např. slovesa 

přesahující jednotlivé kategorie). 

Sweep sama pro klasifikaci soumeznosti volí víceúrovňový model, jenž zamezuje 

vzniku „zbytkových“ kategorií – dalšímu problému spojenému s tímto způsobem 

zacházení s metonymií.  
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Schéma 2 – Víceúrovňová klasifikace vztahů soumeznosti (Sweep, 2012, s. 171)  

 

Interpretace „soumezných“ alternací jako metonymických ovšem neříká nic o poly- či 

monosémii sloves, která je povolují. Metonymie může i nemusí být doprovázena změnou 

významu. Pro zodpovězení této otázky jsou i v práci J. Sweep klíčové slovníky. Nizozemské 

(a některé německé) slovníky se však v popisu změn zásadně liší od českých. Nejenže ve 

většině případů sloves nerozlišují dva samostatné významy, některé přímo pro příklady 

sledovaných změn používají označení metonymisch.28 

28 Nejen že v případě MA sloves nerozlišují dva samostatné významy, některé používají V případě komparace 
s českými slovníky budu v dalším textu ze slovníků nizozemských užívat historický Woordenboek der 
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 To znamená, že se buď kroslingválně liší míra významového rozdílu mezi MA-slovesy, 

nebo se liší lexikografická tradice. Vzhledem k tomu, že v pořadí druhá možnost se jeví 

pravděpodobněji, je třeba hledat jiné indikátory polysémie.  

 

2.3 CxG 

Inovativní řešení problematiky polysémie zkoumaných slovesných lexémů, a spolu s tím i 

zásadní otázky, co alternace spouští, poskytují studie vzniklé v rámci konstrukční gramatiky 

(CxG). Ačkoli CxG není jednotným teoretickým rámcem (srov. např. Hoffmann – Trousdale, 

2013), je v zásadě kompatibilní s teoriemi kognitivními, tedy i s chápáním alternací přímého 

objektu jako metonymických.29 V případě prací autorů, jimiž se budu zabývat, to platí 

obzvláště –Adele Goldberg, která v roce 1995 publikovala text výchozí jak pro CxG, tak pro 

výzkum těchto alternací v rámci CxG, je zakladatelsky spojována  s proudem tzv. kognitivní 

konstrukční gramatiky (CCxG) (Boas, 2013). 

 Na rozdíl od českých přístupů představených výše nemusí CxG předpokládat polysémii 

sloves, jež umožňují alternace přímého objektu, zároveň však může oběma variantám připsat 

různý význam. Možné je to z toho důvodu, že CxG považuje konstrukce za autonomní 

znakovou jednotku, jejíž význam není predikovatelný ze součtu významů jejích prvků (tzv. 

nekompozicionalita) (Goldberg, 1995, s. 4). Význam konstrukce je na slovesu nezávislý a 

zachycuje obecné typy dějů (s ambicí na psychologickou reálnost; srov. Lehečková, 2011, s. 

23). MA mohou v perspektivě CxG nastat v takovém případě, kdy je význam slovesa 

kompatibilní s více než jednou konstrukcí.  

Goldberg (1995) např. ukazuje, že sémantické rozdíly mezi diskutovanými syntaktickými 

variantami jsou vysvětlitelné vstupem slovesa jednak do kauzativní konstrukce pohybu 

(caused-motion construction) – Chris splashed the water onto the floor; Pat sprayed paint 

onto the statue, jednak do konstrukce kauzativní s with-adjunktem (causative construction 

plus with-adjunct) Chris splashed the floor with water; Pat sprayed the statue with paint.30 

Kauzativní konstrukce s with-adjunktem je v textu diskutována v souvislosti s holistickým 

efektem a chápána jako takový kauzativní děj, v němž je zvýrazněna změna stavu přímého 

Nederlandsche Taal (WNT), dostupný z: http://gtb.inl.nl/, a soudobý slovník Groot Woordenboek van de 
Nederlandse Taal (Van Dale). Německé slovníky pro zjednodušení dále nezohledňuji. 
29 Sweep v této souvislosti vyslovuje jistou pochybnost o užitečnosti, resp. nezbytnosti CxG pro vysvětlení 
MA – pokud jsou MA vysvětlitelné významem slovesa a vztahem mezi dvěma s ním spojitelnými možnými 
přímými objekty, není patrně třeba vyčleňovat ještě význam konstrukce (Sweep, 2012, s. 3). 
30 Caused-motion construction a causative construction plus with-adjunct jako kauzativní konstrukci pohybu a 
kauzativní konstrukci s with-adjunktem překládá Kettnerová (2012, s. 29). Ta zároveň vhodně upozorňuje na 
nejasnost postavení druhé jmenované konstrukce v rámci předkládané teorie a jejího vztahu k ostatním 
konstrukcím (Kettnerová, 2012, tamtéž). 
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objektu (srov. Goldberg, 1995, s. 176). Zachycení alternací v této verzi CxG by mohlo 

vypadat následovně:31  

Sem CAUSE-MOVE <cause theme path/location> 
       
  LOAD <loader container loaded-theme> 
       
Syn V SUBJ OBJ OBL 
Schéma 3 – Zachycení kauzativní konstrukce pohybu, na příkladu slovesa load 

Sem 

CAUSE-

CHANGE-OF-

STATE <cause patient instrument> 

  

   

  

  LOAD <loader container [loaded-theme]> 

  

   

  

Syn V SUBJ OBJ OBL 

Schéma 4 – Zachycení kauzativní konstrukce s with-adjunktem, na příkladu slovesa load 

 

Vysvětlit tyto kauzativní alternace bez nutnosti předpokládat „druhý“ význam slovesa se 

pokouší také Seizi Iwata na základě své modifikované verze CxG (Iwata, 2005; 2006; 2008). 

Jeho úprava CxG vychází z konstatování několika problematických aspektů konstrukční verze 

A. Goldberg, v podstatě však této verzi odpovídá (srov. Iwata, 2006, s. 106; 2005, s. 379; 

2008, s, 123–131). Iwata se snaží model Goldberg především upřesnit – více do něj zapojit 

slovesný význam a zodpovědět otázku, již Goldberg podle něj nechává stranou, a to, co musí 

splňovat/obsahovat význam slovesa, aby se mohl pojit s různými konstrukcemi (Iwata, 2006, 

s. 102). 

Goldberg tuto otázku v podstatě deleguje na tzv. princip sémantické koherence a princip 

korespondence. Princip sémantické koherence stanovuje, že pojit se spolu mohou pouze role 

sémanticky kompatibilní. Tato kompatibilita je naplněna v případě, že jednu z rolí je možné 

považovat za příklad té druhé. Podle principu korespondence se každá lexikálně profilovaná 

(tj. sémanticky salientní) a vyjádřená participantní role musí pojit s profilovanou 

argumentovou rolí (subjekt a přímý objekt). Pokud má sloveso takové participantní role tři, 

může být jedna spojena s neprofilovanou argumentovou rolí konstrukce (Goldberg, 1995, s. 

50). Význam slovesa je v tomto pojetí stanoven výčtem participantních rolí (viz schéma 3,  4), 

31 Kompletní schéma kauzativní konstrukce s with-adjunktem Goldberg nikde neuvádí, vyvozuji jej zvl. 
z Goldberg (2002, s. 344) a schématu kauzativní konstrukce pohybu (Goldberg, 1995, s. 52). 
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a právě to kritizuje Iwata. Sám se popis pomocí rolí pokouší nahradit popisem pomocí tzv. 

scén. Zachycení obou syntaktických variant slovesa naložit pak vypadá takto: 

 
Schéma 5 – Alternace slovesa load podle Iwaty (2005, s. 105) 

 

Zásadní rozdíl oproti modelu korespondence rolí participantních a argumentových je rozlišení 

dvou rovin slovesného významu – tzv. L-meaningu (lexical head meaning) a P-meaningu 

(phrasal level meaning). L-meaning Iwata chápe jako obecný lexikální význam slovesa, 

rámce/scény, kterou sloveso evokuje. P-meaning je kombinací významu slovesa s jeho 

přímým objektem, spojení s určitým syntaktickým rámcem (Iwata, 2005, s. 104; Sweep, 2012, 

s. 108).32 Tematické jádro (thematic core) odpovídá konstrukcím v pojetí Goldberg.  

Lokativní alternace podle Iwaty nastává v případě, kdy L-meaning může povolit víc než 

jeden P-meaning, a více než jeden P-meaning je možný, pokud je L-meaning kompatibilní 

s více než jedním tematickým jádrem, které vždy část L-meaningu zvýrazňuje a část 

upozaďuje. Jednoduše řečeno jsou zkoumané alternace možné v případě, kdy scéna zachycená 

L-meaningem je dostatečně obecná na to, aby připustila více než jednu eventualitu, tedy P-

meaning (Iwata, 2006, s. 105). Takové vysvětlení se nikterak diametrálně neliší od těch, jež 

poskytují např. Daneš nebo Kettnerová. V jejich pojetí však sloveso končí na úrovni P-

meaningu, jejž si k výpovědi volí ze situačního obsahu, který v pojetí Daneše a Kettnerové 

stojí mimo sloveso a který by odpovídal L-meaningu. 

32 Sweep (2012, s. 108) toto rozlišení dvou významových úrovní hodnotí jako velmi přesný popis toho, co 
slovesný význam je. 
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Ovšem i v bohemistickém bádání existuje snaha zasadit MA do konstrukčního kontextu. 

Stojí za ní práce italské bohemistky A. M. Perissutti (2007; 2008). Vedle řady nepřesností a 

zkratek, jež lze minimálně v případě druhého z článků připsat jeho konferenčnímu 

charakteru,33 shrnuje základní principy CxG, několik zásadních momentů ve vývoji přístupů a 

klasifikaci tohoto jevu S. Pinkera doplňuje o české příklady (Perissutti, 2008, s. 212–216).   

 

2.4 Předběžné shrnutí 

Otázky, které v představených analýzách MA vyvstávají jako klíčové, jsou: 1) co 

alternace vyvolává a u jakých sloves; 2) která z konstrukcí je primární, která odvozená; 3) 

jaký je sémantický rozdíl mezi konstrukcemi. 

ad 1) Tato otázka byla postupně probírána v předchozím textu. Souhrnem je tedy možné 

konstatovat, že v české lingvistice byla problematika nerodové hierarchizace / lexikálně-

sémantických konverzí dosud probírána především v rámci teorií valence, v centru pozornosti 

proto stojí sloveso, a výhradně jemu je schopnost vytvářet syntaktické varianty připisována. 

Vyvolává je polysémie slovesného lexému v případě, že sloveso vypovídá o třech účastnících 

situace. Josefien Sweep atestuje těmto alternacím metonymii – pokládá je za možné 

především na základě vztahu soumeznosti mezi dvěma doplněními slovesa (pokud jsou obě 

tato doplnění pro sloveso relevantní). Konstrukční teorie vysvětlují alternace kompatibilitou 

významu slovesa s významem „vyšší“ jazykové jednotky – konstrukce.  

ad 2) Z kognitivního a konstrukčního hlediska není také nijak zvlášť sporné, kterou 

syntaktickou verzi považovat za základní.  Pro Sweep je to nemetonymická varianta, která je 

snadno identifikovatelná zvláště při srovnání přímého objektu s jeho druhou alternativou. 

V konstrukční gramatice je to varianta zapojující se do konstrukce s významem změna lokace. 

Daneš (a následně Kettnerová, 2011)34 uvažují pro určení primární konstrukce jazykové i 

mimojazykové rysy (Daneš, 1985, s. 57n). Evidentně přitom ale směšují dvě otázky, a to která 

konstrukce je výchozí / ze které je odvozena druhá a která je častější / preferovanější. „Zdá se, 

že jsou i případy, kdy se oba členy jeví jako rovnocenné, kdy nelze směr derivace určit“ 

(Daneš, 1985, s. 57n). 

ad 3) Sémantický rozdíl mezi konstrukcemi bývá zpravidla popisován jako změna 

lokace × změna stavu, nebo je nad jeho popisem minimálně možné provést zobecnění 

33 Např. formulace typu: „Daneš tvrdí, že v češtině je celkem 200 takových sloves.“ (s. 211), „Sám Zubatý se o 
nich zmiňuje v 14. ročníku Naší řeči [...]“; či sporadické odkazování ke zdrojům. 
34 V disertační práci Kettnerová už ovšem tuto otázku rozhoduje na základě komplexnosti sémantické struktury a 
za základní považuje konstrukci méně komplexní, tj. tu vyjadřující změnu lokace (Kettnerová, 2012, s. 158). Při 
zachování Danešovy teorie by bylo obtížné podat koherentní návrh reprezentace těchto změn. 
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odpovídající těmto významům (srov. Kettnerová 2012, s. 124).35 Zde by se nabízel prostor 

pro experimentální šetření, zda by mluvčí pro situaci pojatou jako změna lokace volili 

variantu s nemetonymickým přímým objektem, kdežto pro situaci pojatou jako změna stavu 

variantu s metonymickým přímým objektem. Zatím však neexistují experimenty, které by 

reálnou funkčnost této distinkce dokládaly, případně se zabývaly pragmatickými faktory 

majícími na volbu konstrukce vliv. Domnívám se proto, že pro češtinu je nejprve nutné MA 

zkoumat v širším kontextu, sledovat, zda se liší okolí, při kterém nastává jedna či druhá 

varianta. Poslední exkurz do zahraniční literatury související s tématem práce bude proto 

věnován probabilistickému modelu Joan Bresnan a kol.  

S významem konstrukcí je také často spojován tzv. holistický efekt – absolutní zasažení 

entity v pozici akuzativu dějem, který vyjadřuje sloveso. V odborné literatuře však panuje 

všeobecná neshoda v tom, jakých případů se týká a čím je vyvolán (srov. Kettnerová, 2012, s. 

129). Často se usuzuje, že holisticky je doplnění v akuzativu možné interpretovat pouze 

v případě metonymické varianty konstrukce (napustil vanu vodou), což představuje klíčový 

argument pro rozlišování dvou samostatných významů u sloves tohoto typu (srov. pozn. 17). 

  

2.5 Probabilistická gramatika  

Stanfordská lingvistka Joan Bresnan, známá jako zakladatelka lexikálně funkční 

gramatiky (LFG),36 pracuje v současnosti na interdisciplinárním projektu – vývoji 

probabilistických modelů.37 Pro účely této práce jsem vycházela ze studie Predicting the 

dative alternation (Bresnan – Cueni – Nikitina – Baayen, 2007), publikované v autorském 

kolektivu ve sborníku Cognitive Foundations of Interpretation. Základem této studie je 

otázka, kdy bude užita jedna a kdy druhá varianta (v tomto případě) dativní alternace.38 

Odpověď Bresnan a kol. ovšem nehledají v příčinách volby, ale v jejích okolnostech. Zajímá 

je, zda podle přítomnosti určitých jevů ve strukturním okolí dativních alternací je možné 

predikovat, která varianta nastane. Ve výsledku navrhují model schopný povrchovou 

35 Implicitně je tento významový rozdíl přítomen například už u Jánského: „Řekneme-li že jsme prorazili hřebík 
plechem, máme na mysli, co se stalo s hřebíkem, že jsme způsobili, aby pronikl plechem. Při rčení proraziti 
plech hřebíkem je zase větší důraz na tom, že plech byl porušen ve své celistvosti. Ještě zřetelněji můžeme 
pozorovat toto dvojí pojetí u slovesa prolíti. Ve výraze prolíti vodu cedníkem máme na zřeteli skutečnost, že 
někdo litím způsobil, aby se voda dostala skrz cedník. Řekneme-li, že jsme prolili cedník vodou, myslíme tím 
např. vyčištění cedníku apod. U slovesa prolíti vidíme totéž ve spojení prolíti pivo hrdlem a prolíti hrdlo pivem. 
Také zde jde o dopravení tekutiny něčím, po druhé pak působení tekutinou na něco. Všimněme si, že pak 
mluvíme i o prolitém hrdle“ (Jánský, 1951, 179.). 
36 K reprezentaci alternací v LFG viz Kettnerová (2012, s. 13–16). 
37 Byla např. hlavní řešitelkou grantového projektu The Dynamics of Probabilistic Grammar, 2006–2011. 
38 Dativní alternací se v angličtině rozumí konstrukce typu: a) Mary gave John a pen; b) Mary gave a pen to 
John. Jedná se konstrukce se třemi argumenty – agens, recipient a téma, které lze strukturovat jako a) V NP NP 
nebo b) V NP PP (srov. Malchukov –  Haspelmath – Comrie, 2010, s. 2, 13–15). Prototypem je sloveso give. 
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strukturaci dativních alternací predikovat s 94% úspěšností. Využívají při něm tzv. 

logistickou regresní analýzu. Podstatou modelu logistické regrese je možnost predikovat 

pravděpodobnost užití určité konstrukce z více proměnných, z toho důvodu je řazena 

k metodám tzv. vícerozměrové analýzy (srov. Hendl, 2012, s. 455–459).39  

Strukturní faktory, které Bresnan a kol. stanovují jako nezávislé proměnné, podle jejichž 

hodnot má být některá z konstrukcí predikována, jsou aspekty v poměrně rozsáhlé tradici 

bádání vcelku jednotně chápané jako DA ovlivňující (srov. např. Thompson, 1990; Collins 

1995; Malchukov –  Haspelmath –  Comrie, 2010). Jedná se o: sémantickou třídu slovesa, 

kontextovou zapojenost (accessibility) recipienta (R),40 kontextovou zapojenost tématu (T), 

pronominalitu R/T, určitost R/T, životnost R, osobu R, číslo R/T, konkrétnost T, strukturní 

paralelismus, rozdíl v délce.41 V další části práce jsem se rozhodla zaměřit na tři proměnné – 

kontextovou zapojenost, zájmennost a číslo. 

39 Hendl, 2012, s. 451 zde také pro účely přesné kvantitativní analýzy zdůrazňuje potřebu pracovat právě s 
vícerozměrnými daty. 
40 Pojem (discourse) accessibility / dostupnost v rámci diskurzu definuje např. Peter Collins jako „[...] extent to 
which, or the ease with which, an entity is recoverable from earlier in a discourse or from the speech situation, or 
in some cases from both“ (Collins, 1995, s. 41). V této práci ji budu předkládat zavedeným termínem kontextová 
zapojenost a oním kontextem rozuměn kontext jak slovní, tak situační (srov. MČ3, s. 552) 
41 Kromě toho, že dosazení těchto proměnných do predikační rovnice dává spolehlivý výsledek, dokládají 
Bresnan a kol. na několika příkladech, že tyto strukturní faktory mají v některých případech, alespoň v angličtině 
u dativní alternace, větší váhu něž významový rozdíl. Významový rozdíl mezi alternacemi je v tomto textu 
prezentován pomocí tzv. meaning-to-structure mapping hypothesis, která v případě DA říká, že různé způsoby 
konceptualizace události „dání“ (giving event) jsou přidruženy k různým strukturám: význam změny stavu 
(vlastnictví) k V NP[R] NP[T], význam změny místa (pohyb/posun k cíli) k V NP[T] PP[R] (Bresnan – Cueni – 
Nikitina – Baayen, 2007, s. 71). Bresnan a kol. tuto hypotézu potvrzují idiomy s give, u nichž předpokládají 
výskyt pouze ve struktuře V NP NP, protože jejich význam nezahrnuje žádný pohyb k cíli. 1) That movie gave 
me the creeps. 2) That movie gave the creeps to me. Zároveň však dokládají hypotéze odporující příklady 
z internetu: 3) Orson Welles, who as the radio character, “The Shadow”, used to give “the creeps” to countless 
child listeners, 4) This story is designed to give the creeps to people who hate spiders, but is not true. Strukturní 
faktory, například jako délka fráze v c) a d), mohou tedy zjevně převážit i idiomem fixovaný významový rozdíl. 
Pro případný další výzkum se nabízí otázka, zda stejné chování bude možné sledovat i v případě metonymických 
alternací, jež jsou předmětem této práce – zda na základě podobných kritérií bude možné predikovat typ 
konstrukce a jak silnou roli přitom bude hrát významový rozdíl. 
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3. Metodika výzkumu  
Výzkum faktorů, kterým je v odborné literatuře nejčastěji připisován vliv na volbu 

přímého objektu, budu provádět prostřednictvím korpusové sondy. V této kapitole popíšu 

nejprve proces selekce slovesných lexémů pro výzkum, následně výběr jejich realizací 

v materiálu korpusu SYN 2010. 

3.1 Výchozí množina slovesných lexémů 

Při tvorbě vzorku, který by byl reprezentativní v tom smyslu, že by neignoroval 

„okrajové skupiny“ sloves, neomezoval se pouze na prototypické reprezentanty tzv. sloves 

souvýskytu a zároveň by byl uchopitelný v rámci bakalářské práce, jsem vycházela z množiny 

slovesných lexémů stanovených jednak na základě souboru sloves, k němuž došel F. Daneš 

(1985), jednak z doplnění a korekcí tohoto souboru provedených V. Kettnerovou (2012).  

Jak bylo již uvedeno, František Daneš získává množinu sloves, která povolují nahlížet 

vyjadřovaný děj z perspektivy dvou svých valenčních doplnění, excerpcí ze SSČ (s. 52). 

Metodu výběru však nijak nespecifikuje, a zásady této excerpce tak zůstávají nejasné. 

Například zatímco sloveso vyjíst řadí mezi slovesa nerodové hierarchizace schopná, sloveso 

vypít, u něhož by se vzhledem k sémantické a valenční podobnosti dalo předpokládat stejné 

chování i v případě sledovaných alternací, naopak používá jako doklad pro vlastnosti sloves, 

která tuto hierarchizaci nepodstupují.42 Matoucí je to zvláště po konfrontaci se SSČ, ze 

kterého soupis sloves pochází,43 ten pro sloveso vyjíst uvádí významy „1. (postupně) sníst 

(vše) beze zbytku: v. zbytky z talíře; děti vyjedly všechny zásoby“ a „2. jedením vyprázdnit: v. 

spíž“ a stejným způsobem zachází se slovesem vypít, jemuž připisuje významy „1. pitím 

spotřebovat: v. mléko“, „2. tím vyprázdnit: v. celou sklenici“.  

Václava Kettnerová (2012), která z této množiny rovněž vychází, sice Danešův 

excerpční postup nereviduje, soubor jeho sloves ale aktualizuje tak, že jej doplňuje o lexémy 

vyhledané v ČNK, v korpusech SYN, pomocí funkce Tezaurus,44 jež umožňuje vyhledávat, 

podle shody jednotek v okolí klíčového slova (KWIC), lemmata v určité (zvolené) míře 

podobná lemmatu zadanému. Pro naši množinu to znamená rozšíření o slovesa se 

stejnými/podobnými kolokáty, jako jsou ty, se kterými se pojí slovesa ve vzorku, čímž se 

problém nejednoznačnosti excerpce částečně řeší.45  

42 „Tento rys ‚totálnosti‘ [holistický efekt] u patientu vyplývá ovšem z obecné povahy, podstaty každé dokonavě 
pojaté mutační změny a není specifikem jenom sloves námi sledované skupiny: řeknu-li např., že někdo vypil 
sklenici vody, tak myslím, že ji samozřejmě vypil celou [...]“ (Daneš, 1985, s. 59).  
43 Tedy jeho první verzí z roku 1974. 
44 Touto funkcí disponuje druhá verze Bonita, rozhraní Sketch Engine. 
(https://www.korpus.cz/ske/run.cgi/first_form) 
45 Částečně především proto, že její doplnění se týkají pouze sloves podobných těm ve skupině souvýskytu. 
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Ve výsledku, po sloučení těchto dvou zdrojů, vzniká množina celkem 369 slovesných 

lexémů, které se mohou podílet na MA. V následujících částech vysvětlím, jakým způsobem 

jsem došla k výběru 30 z nich, které budu dále analyzovat. 

 

3.2  Frekvenční skupiny 

Při výběru několika sloves, které by v reprezentativním počtu korpusových dokladů bylo 

možné sledovat v kontextu, jsem se rozhodla nejprve zohlednit kritérium frekvence – vybrat 

slovesa vysoké, nízké i střední četnosti. V nejnovějším synchronním reprezentativním 

korpusu ČNK, tj. SYN 2010, jsem zjišťovala dvě hodnoty frekvence, a to absolutní frekvenci 

lemmatu (f(x)) a absolutní frekvenci případů, kdy v první pozici za daným lemmatem 

následuje předmět v akuzativu (f(x,y)). Tyto dvě hodnoty spolu sice silně korelují (p = 0,74), 

f(x,y) však poskytuje přesnější představu o tom, kolik příkladů MA by mohlo být pro dané 

sloveso k dispozici – umožňuje totiž částečně odfiltrovat některé významy slovesa, které se na 

MA podílet nemohou.46 Počet akuzativních doplnění, která MA vytvářet nemohou, bude sice 

v f(x,y) stále vytvářet většinu, zároveň však není možné f(x) více specifikovat, aniž by to s sebou 

neslo restrikce různých typů MA. Některé se totiž vyskytují většinou či výhradně pouze 

s objektem v akuzativu (srov. např. sloveso léčit (chřipku/pacienta) v předkládaném vzorku).  

Podle f(x,y) byla tedy slovesa rozdělena do tří frekvenčních skupin – po 63 slovesech 

v každé skupině. Slovesa, jejichž f(x,y) nepřesahovala 40, byla vzhledem k povaze této práce 

ponechána stranou. První frekvenční skupina tak obsahuje slovesa s četností (spojení s 

akuzativem) v rozmezí (10891;252), druhá (247;84) třetí (83;40).  

 

3.3 Stavba vzorku 

Z každé z frekvenčních skupin bylo dále vybráno 10 sloves tak, aby reprezentovala co 

nejrůznější hodnoty určitých vlastností – a) slovesné kategorie vidu, s ní spojené opozice 

prefigovanost × neprefigovanost, b) typu prefixů, c) sémantické třídy, d) pojetí SSČ a e) 

obvyklosti spojení slovesa s MA konstrukcí – a zároveň aby jejich rozložení v cílovém vzorku 

pokud možno odpovídalo rozložení ve vzorku zdrojovém.   

Ad a) Zastoupení perfektiv i imperfektiv může být důležité např. z hlediska významového 

rozdílu mezi konstrukcemi. Vzhledem k tomu, že někteří autoři připisují holistický efekt 

povaze dokonavého vidu, mohou být alternace s imperfektivy náchylnější diferencovat se 

podle strukturních faktorů. Sledované alternace jsou však podle Daneše primárně záležitostí 

dokonavých akčních mutací (Daneš, 1985, s. 51, 57) a jak v jeho, tak Kettnerové zdrojové 

46 Např. takto bylo možné odfiltrovat několik desítek tisíc nežádoucích výskytů slovesa žít. 
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množině jsou uváděna pouze ta imperfektiva, která alternace umožňují neprefigovaná, což je 

menšina. Sekundární imperfektiva jsou ponechána stranou jako systémově sice možná, ale 

méně častá (Daneš, 1985).47 I ve vzorku pro tuto práci se objevují pouze imperfektiva 

základní, protože zahrnutím sekundárních by se vzorek pro účely této práce neúměrně 

navýšil, k zahrnutí imperfektivních rysů zde postačí imperfektiva bez prefixů. 

 

Ad b) Prefixy bývají v odborné literatuře rozebírány jako jeden z klíčových faktorů pro 

MA. Přestože tato práce nenabízí dostatek prostoru k analýze jejich sémantiky a vlivu na 

alternace, snaží se alespoň vybrat slovesa s prefixy co nejrůznějšími.  

 

Ad c) Jako sémantickou třídu zde chápu Danešovo dělení na slovesa (1) 

vytvoření/vytváření souvýskytu uvnitř, (2) vytvoření/vytváření souvýskytu na povrchu, (3) 

z/rušení souvýskytu uvnitř, (4) z/rušení souvýskytu na povrchu a (5) ostatní, opomíjená 

slovesa. 

 

Ad d) Pojetím v SSČ mám na mysli, v rámci kolika významů jsou obě varianty uvedeny, 

jsou-li vůbec přítomny obě a jaká je chápaná jako primární. 

 

Ad e) Zároveň jsem se snažila o rovnoměrné zastoupení typických příkladů takto 

alternujících sloves, tj. příkladů uváděných v odborné literatuře, i příkladů spíše netradičních.  

Výsledný vzorek 30 sloves zachycuje následující tabulka:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Až na úplné výjimky, které představují slovesa uždibovat a sestavovat. 
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 lemma Daneš Kett SSČ 
 

celkem vid prefix f(x) f(x,y) 
1 čistit 4 4 2 b 3 1 0 1434 531 
2 doplnit 1 1 2 b 3 0 do 8721 1377 

3 léčit 

přenesený 
nebo 
abstraktní 
význam 

0; př. 2 b 2 1 0 3039 649 

4 nacpat 1 1 2 a 2 0 na 1040 256 
5 naložit 1 1 2 a 7 0 na 2110 386 
6 otřít 4 4 2 b 2 0 o 1588 482 

7 prorazit 
proděravit/
vytvořit 
otvor 

0 2 a 4 0 pro 1154 282 

8 stáhnout 4 4 2 a 12 0 s 6384 1821 
9 vybrat 3 3 2 a 8 0 vy 17078 3651 

10 zavázat těžko 
zařaditelné 0; př. 2 a 9 0 za 2020 310 

11 kácet 0 3 jen a 1 1 0 463 124 
12 mazat 2 2; 4 2 b 5 1 0 693 157 
13 nahrát 2 2 0 a 2 0 na 1240 182 
14 oholit 4 4  b 2 0 o 542 120 
15 sekat 4 3; 4 2 a 6 1 0 438 179 
16 stříkat 2 2 2 a 5 1 0 466 84 
17 vybalit 3 3 2 a 2 0 vy 364 114 
18 vysát 3 3 2 a 6 0 vy 283 112 
19 vysypat 3 3 2 a 4 0 vy 866 216 
20 zamést 4 4 2 a 2 0 za 397 119 
21 dolít 1 1 2 b 2 0 do 308 77 
22 loupat 4 3; 4 2 b 3 1 0 202 68 
23 napustit 1 1 1 a 3 0 na 197 52 
24 odřít 4 4 2 a 5 0 o 178 75 
25 oklepat 4 4 2 a 2 0 o 226 52 

26 prohnat pronikání 

0; 
konverz
e 
Prostor 
– 
Pohybu
jící se 
objekt 

2 a 4 0 pro 396 78 

27 prostřít 2 2 2 a 2 0 pro 289 62 
28 vymačkat 3 3 2 a 3 0 vy 177 52 
29 vypláchnout 0 4 jen b 1 0 vy 130 42 
30 ždímat 3 3 2 b 2 1 0 167 57 
 

Tabulka 2 – Seznam sloves pro korpusovou analýzu, podle frekvenčních skupin 

Druhé dva sloupce představují, do jakých sémantických skupin vybraná slovesa řadí 

Daneš, do jakých Kettnerová. Sloupec SSČ ukazuje, v rámci kolika významů SSČ sledované 
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významy popisuje – číslo 2 značí rozlišení dvou takových významů v rámci jednoho hesla, 

číslo 1 případy, v nichž se obě možné varianty objevují v jednom významu, ale jsou jasně 

odděleny, číslo 0 pak takové případy, kdy se obě varianty objevují v popisu jednoho 

významu, ale nijak odděleny nejsou. Slovo „jen“ je uváděno, pokud je ve slovníkovém hesle 

popsána či příkladem doložena pouze jedna varianta. Následující sloupec specifikuje, která 

z variant je uvedena jako první a – nemetonymické, b – metonymická. V dalším sloupci je 

udán počet významů, které SSČ pro daná slovesa uvádí celkem. Další sloupce uvádějí 

zastoupení perfektiv a imperfektiv a zastoupení různých prefixů. Poslední dva sloupce udávají 

dvě výše propírané frekvenční hodnoty – f(x) absolutní frekvenci lemmatu a f(x,y) absolutní 

frekvenci kombinace tohoto lemmatu s bezprostředně následujícím předmětem v akuzativu.  

 

3.4 Vyhledávání v ČNK 

Výše uvedené lexémy byly dále vyhledávány v korpusu SYN 2010. Cílem přitom bylo 

formulovat co nejpřesnější dotaz tak, aby výsledek poskytoval dostatečný počet relevantních 

příkladů jak metonymických, tak nemetonymických typů konstrukce, čehož šlo dosáhnut 

různými způsoby:  

(1) V některých případech, většinou v těch, kdy sloveso nevyjadřuje význam, který by 

nebyl schopný této alternace (srov. v tabulce 3 celkový počet významů slovesa dle 

SSČ s počtem významů připisovaných MA), byl dostačující jednoduchý dotaz po 

výskytu slovesa s objektem v akuzativu, následujícím do pěti pozic po slovesu či je až 

o pět pozic předcházející –  např. ([lemma="ždímat"] []{0,5} [tag="[NP]...4.*"]| 

[tag="[NP]...4.*"] []{0,5}[lemma="ždímat"]) within <s id=".*"/>. Výhoda tohoto typu 

dotazu je v tom, že s sebou nenese nutnost restrikce. Avšak ne u všech sloves jsou 

jejich významy podílející se na alternaci a oba její typy v takovém zastoupení, aby se 

jich ve vygenerovaném vzorku, který by bylo možné ručně projít, zachoval po 

odfiltrování nežádoucích významů dostatečný počet. Kettnerová (2012) například 

používá podobný dotaz – [lemma="dolít"][]{0,3} [tag="[NP]...4.*"]within<s id=".*"> 

tak, že pracuje pouze s 200 náhodně zobrazenými příklady z celkové konkordance. To 

sice poskytuje představu o zastoupení jednotlivých sloves a typů konstrukcí v korpusu, 

byl by tím však omezen prostor pro zkoumání, s jakými strukturnímu faktory se 

metonymické a nemetonymické konstrukce pojí. Například zatímco u slovesa oloupat 

se Kettnerové z 200 korpusem náhodně vybraných výskytů 17 jeví z hlediska MA 

jako nerelevantní, u slovesa sklidit už se jedná o 146, a ze zbylých 54 se jen v 9 
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objevuje metonymická varianta.  Proto jsem u některých sloves využívala dvou 

specifičtějších typů dotazů;    

(2) Jedním z nich je lexikální specifikace doplnění, např.: 

([lemma="nahrát"] []{0,5} [lemma="album" | lemma="deska" | lemma=".*kazeta" | 

lemma="karta" | lemma="páska"] | [lemma="album" | lemma="deska" | 

lemma=".*kazeta" | lemma="karta" | lemma="páska"]  []{0,5} [lemma="nahrát"]) 

within <s id=".*"/>    

Pro stanovení těchto jednotek byla využita funkce kolokace v korpusovém SyD48 a 

funkce Word Sketch, kterou disponuje Bonito 2,49 jimiž je možné vyhledat 

nejvýraznější kokoláty slovesa.50 Z těchto kolokátů vybrané objekty pojící se s MA 

pak byly zahrnuty do dotazu, případně ještě doplněny entitami ze stejného 

sémantického pole (stanoveného sítí paradigmatických vztahů) tak, aby bylo dosaženo 

dostatečného počtu výskytů, na nichž lze pozorovat zmíněné tendence. Nevýhodou 

toho typu dotazu je, vedle omezení pouze na několik sémantických polí, riziko 

odfiltrování případů, kdy je doplnění vyjádřeno zájmenem. Korpusový materiál však 

ukázal, že možnost pěti různých slov před či po KWIC je dostatečně široká na to, aby 

dotaz zachytil specifikovaný kolokát náležící do jiné věty a „stihl“ se 

pronominalizovat ve větě sledované.   

(3) V případě, že SyD či Word Sketch nezobrazovaly pro MA relevantní kolokáty (viz 

schéma pro sloveso doplnit ) a zároveň nebylo možné vycházet pouze z příkladů 

spojení slovesa s předmětem v akuzativu, byl dotaz déle specifikován strukturně:  

(([lemma="doplnit"] []{0,5} [tag="[NP]...4.*"] []{0,5} [lemma="do" | lemma="o" | 

lemma="k" | lemma="na"] | [lemma="doplnit"] []{0,5} [lemma="do" | lemma="o" | 

lemma="k" | lemma="na"] []{0,5} [tag="[NP]...4.*"] | [lemma="do" | lemma="o" | 

lemma="k" | lemma="na"] []{0,5} [lemma="doplnit"] []{0,5} [tag="[NP]...4.*"] | 

[tag="[NP]...4.*"] []{0,5} [lemma="doplnit"] []{0,5} [lemma="do" | lemma="o" | 

lemma="k" | lemma="na"] | [tag="[NP]...4.*"] []{0,5} [lemma="do" | lemma="o" | 

lemma="k" | lemma="na"] []{0,5} [lemma="doplnit"] | [lemma="do" | lemma="o" | 

lemma="k" | lemma="na"] []{0,5} [tag="[NP]...4.*"] []{0,5} [lemma="doplnit"]) | 

([lemma="doplnit"] []{0,5} [tag="[NP]...4.*"] []{0,5} [tag="[NP]...7.*"] 

48 <https://syd.korpus.cz/> 
49 <https://www.korpus.cz/ske/run.cgi/first_form> 
50 Rozdíl mezi kolokáty zobrazenými pomocí SyD a Word Sketches je především ten, že Word Sketches 
umožnuje zobrazit kolokace zastávající určitou syntaktickou pozici, zatímco SyD zobrazuje pro sloveso 
nejdůležitější kolokáty bez ohledu na jejich větně členskou platnost. Naproti tomu výhodou  SyD je zachycení 
kolokátu v tzv. term cloud, což umožňuje zobrazení několika hodnot kolokátů současně. 
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|[lemma="doplnit"] []{0,5} [tag="[NP]...7.*"] []{0,5} [tag="[NP]...4.*"] | 

[tag="[NP]...4.*"] []{0,5} [lemma="doplnit"] []{0,5} [tag="[NP]...7.*"] | 

[tag="[NP]...7.*"] []{0,5} [lemma="doplnit"] []{0,5} [tag="[NP]...4.*"] | 

[tag="[NP]...4.*"] []{0,5} [tag="[NP]...7.*"] []{0,5} [lemma="doplnit"] | 

[tag="[NP]...7.*"] []{0,5} [tag="[NP]...4.*"] []{0,5} [lemma="doplnit"])) within <s 

id=".*"/> 

 
Schéma 6 – Kolokáty lemmatu doplnit, SyD 

 

Tento typ dotazu má samozřejmě řadu nevýhod, ve výsledném vzorku nebude např. 

možné stanovit četnost různých podob, ve kterých se vyjadřuje druhé doplnění, resp. 

z ní něco vyvozovat. Tento typ dotazu byl však užit pouze pro sloveso doplnit a pro tři 

další slovesa (nacpat, naložit, prorazit) v kombinaci s lexikálním dotazem (b).  

3.5 Označování a generování  

Výše popsanými způsoby získané příklady byly dále ručně označeny podle toho, jestli je 

v pozici akuzativu vyjádřen nemetonymický (černě), nebo metonymický objekt (červeně). 

Příklad pro sloveso vypláchnout tedy vypadá následovně:51 

 
(1) 24. 134: opus.nazev=Maminka, č. 

3/2009,opus.autor=Y,opus.txtype_group=odborná,opus.txtype=POP spodní 
prádlo ze syntetického materiálu . To způsobuje vlhké a teplé 
prostředí - tedy ideální pro tvorbu bakterií . 8 . Intimní oblasti si 
myjte jen teplou vodou . Pokud se bez mýdla nebo sprchového gelu 
neobejdete , používejte jen ty s neutrálním pH . 9 . Po pohlavním 
styku < se co nejdříve vymočte , abyste vypláchla> bakterie . Trápení 
malých atopiků Mnohým maminkám naskočí při vyslovení diagnózy 
atopický ekzém husí kůže . Většinou vyzkoušely na svém drobečkovi 
spoustu mastiček , lektvarů a koupelí . . . a když už si myslí , že 
se ekzému zdárně zbavily , objeví se v plné síle znovu . Atopická  

(2) 25. 87: opus.nazev=Návody k praktiku z biochemie pro 
biology,opus.autor=Nováková, Olga - Kalous, Martin - Folk, 
Petr,opus.txtype_group=odborná,opus.txtype=SCI i u vzorku 2 nenulová 
spotřeba H 2 SO 4 ( neměla by však být větší než 0,4 ml ) . Spotřeba 
u vzorku 1 by měla být větší než 2,5 ml . Obsah titrační baňky 
vylijte do připravené odpadní lahve ( nikoli do výlevky ! ! ! ) a < 
baňku ještě vypláchněte> destilovanou vodou . Je připravena pro další 
použití . Výsledek konzultujte s asistentem ! 2 . Závislost spotřeby 
substrátu na čase při různých výchozích koncentracích substrátu 
Schéma pokusu je zřejmé z Tab . 2/2 . Všechny zkumavky si předem  

 

51 První u příkladu uvedené číslo odkazuje na pozici příkladu v rámci třiceti do vzorku vybraných výskytů 
daného slovesa, druhé číslo udává původní pořadí v konkordanci. 
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Po tomto označení bylo dále z vyhledaných příkladů pro každé z třiceti sloves náhodně 

vybráno třicet výskytů. Náhodný výběr byl implementován použitím vestavěného generátoru 

náhodných čísel v programovacím jazyce C# na platformě Microsoft .NET, v němž bylo 

zadáno, aby ve třiceti výskytech každého slovesa bylo zastoupeno alespoň 10, pokud se jich 

dostávalo, v nemetonymickém významu, 10 v metonymickém a zároveň alespoň po pěti 

příkladech od každého typu textu (beletrie, odborná, publicistika.)  

 

 
nemeto meto bel odb pub 

čistit 11 19 16 5 9 
dolít 19 11 18 7 5 
doplnit 12 18 9 14 7 
kácet 18 12 15 5 10 
léčit 13 17 13 9 8 
loupat 12 18 20 7 3 
mazat 12 18 18 6 6 
nacpat 17 13 19 5 6 
nahrát 15 15 9 5 16 
naložit 20 10 18 5 7 
napustit 13 17 16 9 5 
odřít 12 18 18 5 7 
oholit 16 14 13 9 8 
oklepat 20 10 24 6 0 
otřít 14 16 19 6 5 
prohnat 22 8 19 4 7 
prorazit 16 14 17 6 7 
sekat 18 12 10 7 13 
stáhnout 15 15 17 8 5 
stříkat 16 14 17 5 8 
vybalit 16 14 28 0 2 
vybrat 14 16 14 7 9 
vymačkat 16 14 13 12 5 
vymýt 9 20 12 14 5 
vypláchnout  11 19 12 11 7 
vysát 15 15 19 5 6 
vysypat 16 14 19 6 5 
zamést 14 14 19 5 6 
zavázat 13 17 15 6 8 
ždímat 10 20 19 5 6 

 

Tabulka 3 – Zastoupení jednotlivých variant konstrukcí a typů textů ve výzkumném vzorku 
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Vzorek se tedy skládá z 900 příkladů MA (30 × 30), přesné zastoupení jednotlivých variant 

konstrukcí a typů textu je následující:52  

 

52 Požadavek alespoň deseti příkladů od každé verze se podařilo naplnit u všech sloves kromě prohnat. U sloves 
loupat a vybalit je méně než pěti výskyty zastoupen publicistický žánr, u oklepat není zastoupen vůbec, totéž 
platí pro odborné texty u slovesa vybalit. Pokud tyto v generátoru nastavené podmínky nemohly být naplněny, 
byly do celkového počtu třiceti příkladů dále náhodně generovány příklady z jiných kategorií. 
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4. Analytická část 
V následujícím textu představím vybrané faktory, které byly v teoretické části zmíněny v 

souvislosti s probabilistickým modelem pro dativní alternace a které nyní budu sledovat na 

metonymických alternacích v češtině.  Popíšu jejich operacionalizaci a výsledky plynoucí z 

jejich analýzy. 

Obecně se studie o dativních alternacích shodují, že v první valenční pozici slovesa53 se 

bude mít tendenci vyskytovat objekt, který je více kontextově zapojený, specifičtější a kratší 

než objekt druhý či vyjádřený zájmenem. Na základě těchto proměnných byly sestaveny 

modely, jež jsou schopné predikovat určitou variantu DA až s 94% úspěšností (Bresnan – 

Cueni – Nikitina – Baayen, 2007, s. 76; Thompson, 1990, s. 241).54 Nabízí se otázka, zda je 

možné podobně silné tendence potvrdit i v češtině, kde sledovaným MA bývají připisovány 

dva samostatné významy. 

Sledovat tedy budu hypotézu, že výrazy kontextově zapojené, zájmenné, specifičtější a 

kratší se signifikantně častěji budou objevovat v prominentní pozici přímého objektu. To 

znamená, že pokud bude tyto vlastnosti vykazovat situační participant v roli locata, bude 

situace konstruována nemetonymickou variantou (např: napustil ji [vodu] do vany), pokud 

tyto vlastnosti bude naopak vykazovat situační participant s rolí lokace, bude upřednostněna 

metonymická varianta (např: napustil ji [vanu] vodou). 

4.1 Kontextová zapojenost 

Kontextová zapojenost (accessibility, viz pozn. 40) nebývá v odborné literatuře o DA 

vymezována příliš jasně. Podle Collinse například může tato proměnná nabývat tří hodnot – 

given/accessible/new. Rozdíl mezi „danou“ (given) a „dostupnou“ (accesible) entitou má být 

v míře kontextové zapojenosti, definované ovšem vágně a relačně, např.: accessible je entita 

dostupná méně než entita given, protože byla zmíněna už před nějakou dobou (Collins, 1995, 

s. 41n). 

Pro svou analýzu jsem KZ chápala jako binární kategorii. Za kontextově zapojené jsem 

považovala takové objekty, které byly vyjádřeny a) osobním zájmenem, nebo b) k nim bylo 

53 Zde je důležité upozornit, že v angličtině je, na rozdíl od češtiny, význačným gramatickým faktorem 
slovosled. Když je v DA první v pořadí recipent, konstrukce bude pokračovat druhou jmennou frází (Susan gave 
the children toys), pokud je první v pořadí téma, následuje předložková fráze (Susan gave toys to the children). 
(Příklady byly převzaty z Bresnan – Cueni – Nikitina – Baayen, 2007, s. 70.) 
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zájmenem odkazováno, nebo c) se v kontextu padesáti slov od KWIC objevoval výraz, který 

se ke zkoumanému objektu vztahoval paradigmaticky, tj. do určité míry synonymně či na 

základě vztahu hypero-/hyponymie, např.: 

 
(1) 13. 283: opus.nazev=Masožravé rostliny,opus.autor=Studnička, 

Miloslav,opus.txtype_group=odborná,opus.txtype=POP našich pokusů v 
kultuře působí přísušek během zimy ničivě , neboť ekologická 
konstituce druhu odpovídá trvale mokrým stanovištím . Nevadí ani 
stagnující půdní voda . Protože tato tučnice je heliofytem , 
pěstujeme ji na co nejsvětlejším místě , a navíc ji přes zimu denně 
14 hodin přisvětlujeme . Jednou měsíčně < rostliny preventivně 
stříkáme> fungicidem proti Botrytis cinerea . Pinguicula lignicola 
Barnh . , tučnice stromobytná ( foto 38 a 39 ) Tato tučnice je 
obligátním epifytem , vyskytujícím se v mlhavých horských lesích 
kolem 800 m n. m. na nejzazším severovýchodě Kuby . Roste na kmenech 
, větvích i tenoučkých větévkách borovic i  

 
(2) 13. 85: opus.nazev=Lidové noviny, 3. 8. 

2005,opus.autor=Y,opus.txtype_group=publicistika,opus.txtype=PUB , že 
mně teď čas utíká rychleji než dříve . Práce mám pořád dost . Se 
synem se věnuji hokejové škole a v minulých dnech jsem dokončil knihu 
. Je to odborná publikace , v níž jsem uplatnil svoje celoživotní 
zkušenosti . Mám radost , že jsem ze sebe ještě < vymačkal takový 
intelektuální výkon> . LN Poté , co jste v roce 1997 rezignoval na 
post reprezentačního trenéra , jste se poněkud stáhl do soukromí . V 
poslední době se už ale zase v hokejovém prostředí objevujete . 
Stýskalo se vám ? Já ale u hokeje celou tu dobu zůstal . Skončil jsem 
jen 
 

V úryvku (1) se jedná o návod na to, jak zacházet s entitou v akuzativu (rostliny), která je 

zde obecným tématem textu, jak udává i název zdroje – Masožravé rostliny. V příkladu (2) je 

součástí fráze s akuzativem demonstrativum takový, intelektuální výkon se dá navíc chápat 

jako synonymní vyjádření k dokončení knihy.  

Při uplatnění těchto kritérií na výzkumném vzorku vycházejí následující výsledky:  

 

 

Tabulka 4 – Kontextová zapojenost [1,x / x,1] 

 

Tabulka 5 – Kontextová zapojenost [1,0 / 0,1] 

 

 

 1. 2. 

meto 
165 

(91 %) 

17 

(9 %) 

nemet

o 

116 

(64 %) 

66 

(36 %) 

 1. 2. 

meto 
57 

(80 %) 

14 

(20 %) 

nemet

o 

54 

(54 %) 

46 

(46 %) 
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První tabulka (tab. 4) udává celkový počet kontextově zapojených členů pro první [1,X]55 a 

druhé [X,1] valenční doplnění, v prvním řádku pro metonymickou, v druhém řádku pro 

nemetonymickou variantu. Kontextově zapojený člen se zde na první pozici objevuje celkem 

v 77 % (91 % pro metonymickou, 64 % pro nemetonymickou variantu). Druhá tabulka (tab. 

5) vztahuje počet kontextově zapojených členů ve všech právě zmíněných variantách pouze 

k příkladům, které vyjadřují současně obě doplnění, z nichž právě jedno je kontextově 

zapojené a právě jedno kontextově nezapojené [1,0 / 0,1]. V tomto případě jsou kontextově 

zapojené členy na první pozici v 65 % (80 % pro metonymickou, 54 % pro nemetonymickou 

variantu). Doklady jednotlivých variant vypadají následovně:  

 

(3) 23. 2: opus.nazev=Falešní hráči,opus.autor=Connelly, 
Michael,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=NOV s tělem ? " Bosch 
přikývl . " Kromě toho odvedeš v garáži svou práci líp , nebo ne ? " 
" To rozhodně . Ale co soudní patolog ? S něčím takovým musí být 
srozuměn předem , Harry . " " O to se postarám . Ale než to < auto 
naložíme> na náklaďák , postarej se , abyste měli všechny fotky a 
videozáznam pro případ , že by se při transportu něco v autě pohnulo 
. A taky sejmi tomu chlápkovi otisky a dej mi otiskovou kartu . " " 
Jasně . " Zatímco Donovan tlumočil Quatrovi Boschovy instrukce , 
Bosch  

(4) 15. 47: opus.nazev=Most přes Dlouhou řeku,opus.autor=Kantůrková, Eva 
- Cimický, Jan - Dušek, 
Václav,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=FAC mihne zlatý slepýš 
, což přece ani had není . Vedle džberu je postaven jakýsi tyčkovitý 
nástroj ; pochopíme , že na jeho hranatý horní konec je živý had 
pověšen za hlavu a v této bezmocné pozici rozpárán jediným švihem 
nože . Kdosi mi to vylíčil . Když z hada < vymačkali všechnu> krev , 
vybrali mu žluč a smíchali to celé s pálenkou , ten kdosi se nápoje , 
prý dodávajícího mužnou sílu a dlouhověkost , napil . Ani alkohol 
však prý nepřemůže hořkou chuť žluči . Úzkostlivě překračujeme 
blátivé a krvavé louže ; možná jsou z hada , možná z poraženého  

 
(5) 12. 22: opus.nazev=Pardubický zpravodaj, č. 

4/2005,opus.autor=Y,opus.txtype_group=publicistika,opus.txtype=PUB 
vám na vědomí , že tento hrob je neustále udržován v pořádku , 
protože se o něj z vlastní vůle denně celoročně stará , kromě velkých 
mrazů a sněhu , paní Boženka Štrychová ( 80 let ) . Každý den chodí 
ke hrobu s košťátkem , celý hrob a okolí < zamete od listí> . Stará 
se i o skromnou výzdobu ( pět květináčů se zeleným chvojím , umělými 
nebo živými květy ) . Tuto práci , co já pamatuji, dělá nejméně 
dvacet let , ne - li déle . Domnívám se , že o tom nikdo neví . Také 
ona neví , 

 
(6) 21. 11: opus.nazev=Hvězdotřesení,opus.autor=Forward, Robert 

L.,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=NOV bar . Prodral si cestu 
kolem těla rozteklého barmana a našel zásobník váčků s dužinou . 
Nedokázal přečíst nápisy na nich , ale poté , co jich několik 

55 „X“ značí libovolnou hodnotu, „1“ zde označuje kontextově zapojené členy, „0“ členy kontextově nezapojené. 
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vyprázdnil , mu na tom už nezáleželo . Tupá bolest v očích zmizela . 
Najednou se cítil docela dobře . Skvěle . < Nacpal si kapsy tolika 
váčky> , kolik jich dokázal pobrat , a vyplazil se zpátky na ulici . 
" Haló ! " zvolal . Žádná odpověď . Nesmíš se přestat pohybovat . 
Musíš někoho najít . Těžce vlekl své přetížené tělo po ulici a cestou 
našel jiné otevřené dveře . Tyto vedly do opravářské dílny  

Příklady (3) – (6) dokládají varianty představené tabulkou 5, tj. takové případy MA, kdy 

jsou vyjádřena obě doplnění a právě jedno z nich je kontextově zapojené. V nemetonymické 

variantě (3) [1,0] je kontextově zapojeným členem auto v pozici přímého objektu, do 

kontextu ho zasazuje ukazovací zájmeno. Druhé doplnění je kontextově nezapojené a pro 

interpretaci významu konstrukce nutné – bez něj by nebylo možné určit, zda se jedná o 

metonymickou či nemetonymickou variantu.  

V nemetonymické variantě (4) [0,1] je kontextově zapojený nepřímý objekt z hada, o 

hadovi se v předchozím kontextu hovoří explicitně. V akuzativu stojí informace nová (krev), 

sémanticky paralelní s klauzí, která následuje – vybrali mu žluč. V metonymické variantě (5) 

[1,0] je kontextově zapojený přímý objekt (hrob), který je předmětem celé zprávy 

Pardubického zpravodaje. V metonymické variantě (6) [0,1] je kontextově zapojeným členem 

objekt v instrumentálu – tolika váčky. Tato kombinace (metonymická varianta, kontextově 

zapojený objekt v instrumentálu a kontextově nezapojený objekt v akuzativu) se v celém 

vzorku objevuje pouze třikrát. V tomto případě může hrát roli i ustálenost spojení nacpat si 

kapsy (něčím), ačkoli zde není míněno obrazně. 

 
(7) 7. 19: opus.nazev=Dům a bydlení, č. 

10/2009,opus.autor=Y,opus.txtype_group=odborná,opus.txtype=POP 
dřevěné židle setřeme měkkou čistou prachovkou , na větší znečištění 
platí přípravky určené k ošetření nábytku . 4 . Látkové potahy 
zbavíme prachu vysavačem , jsou - li na nich skvrny , použijeme 
šamponování pěnou ( hlídáme , aby se pěna nesetkala s dřevěnou částí 
židle ) . 5 . < Skvrny čistíme> ještě před zaschnutím , netřeme je , 
ale odsáváme čistým hadříkem . Na látkové potahy nikdy nepoužíváme 
benzin či jiná agresivní rozpouštědla ! Pravidla výměny 
bezpečnostního kování Okolnosti nás občas donutí vyměnit dveřní 
bezpečnostní kování . Nákup nových klik může proběhnout hladce , ale 
i tady na nás číhá několik  

 
(8) 11. 95: opus.nazev=Playboy, č. 

9/2008,opus.autor=Y,opus.txtype_group=odborná,opus.txtype=POP 
hypotékou . Druhé dítě na cestě . Všechny obrazy , které jsem takhle 
na zakázku namaloval , byly mé původní nápady . Nikdy jsem 
nekopíroval dřívější Dallho obrazy . Dali byl v tu dobu už těžce 
nemocný , měl parkinsona , nedokázal se už ani podepsat . Dallho 
podpisy tak < na mé obrazy doplnil> nějaký pomocník z ateliéru . Dali 
a jeho žena Gala tak zaplavili umělecký trh nepravými padělky svých 
obrazů . Dostal jsem za obraz 400 dolarů , Gala ho okamžitě prodala 
do muzea nebo soukromé sbírky za dvě stě tisíc . Mezi lety 1975 a 
1982 jsem takhle namaloval asi pět  
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(9) 29. 26: opus.nazev=Zamilovaný ničema,opus.autor=Lindseyová, 
Johanna,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=NOV nějaký pěkný , 
malý klobouček . " Odfrkla si : " Nosím sice sukně , ale ty pitomé 
dámské klóbrcy - - to není nic pro mě . " Sykl : " Už zase uvažuješ 
jako chlap . " " Tak mě zastřel . " Otočila se zpátky k psacímu < 
stolu , aby ho otřela> , jak měla předtím v úmyslu . Nikde však ani 
smítko . Dávala si velký pozor , aby se nedotkla svého - - jeho 
klobouku . Měla pocit , že se tiše směje tomu , jak ji nachytal . 
Jako by jí na tom záleželo ! Když se rozhlédla po  

(10)21. 85: opus.nazev=Plechový bubínek,opus.autor=Grass, 
Günter,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=NOV a každý den 
odpoledne ve dvě kropil lysolem táborové cesty , baráky , sprchové 
místnosti , spalovací pece , balíky šatstva , čekající , kteří se 
ještě nevysprchovali , ležící , kteří se už vysprchovali , všechno , 
co vyšlo z pecí , všechno , co chtělo do pecí , < to všechno 
dennodenně stříkal> lysolem coby dezinfektor Mariusz Fajngold . A 
vypočítával mi jména , protože on znal všechna jména : o Bilauerovi 
vyprávěl , který jednoho horkého srpnového dne poradil dezinfektorovi 
, aby nestříkal táborové cesty v Treblince lysolem , ale petrolejem . 
Pan Fajngold to udělal . A Bilauer měl sirky .  

Příklady (7) – (10) dokládají další typy kombinací, ve kterých se kontextově zapojený člen 

může vyskytovat, dohromady s příklady (3) – (6) uvádí jejich četnost tabulka 4.  

V nemetonymické variantě (7) [1,–] je vyjádřen pouze kontextově zapojený objekt 

v akuzativu (skvrny), druhý objekt vyjádřen není, z kontextu ovšem víme, že se jedná o čištění 

skvrn z látkových potahů. Skutečnost, že zde, v nemetonymické variantě, lze bez problému 

vyjádřit pouze jedno doplnění, bude pravděpodobně dána právě vyjádřením druhého 

situačního participantu v předchozím kontextu a generickým pojetím děje.56  

V nemetonymické variantě (8) [1,1] jsou vyjádřeny oba participanty a oba jsou také 

kontextově zapojeny, obrazy i podpisy. Taková kombinace [1,1] se ve vzorku objevuje 

celkem dvacetkrát. Případy, kdy by bylo vyjádřené pouze druhé, kontextově nezapojené 

doplnění [–,0], se ve vzorku neobjevují vůbec. V metonymické variantě (9) [1,–] je vyjádřen 

pouze kontextově zapojený objekt v akuzativu (zájmenem ho), na rozdíl od příkladu (7), kde 

se tatáž konstelace objevuje v nemetonymické variantě, se zde jedná konkrétní děj, z jehož 

znalosti lze druhý situační participant snadno inferovat. V metonymické variantě (10) jsou 

opět podobně jako u (8) vyjádřena a kontextově zapojena obě doplnění, v případě 

metonymické konstrukce se tato varianta objevuje pouze třikrát.  

4.2 Pronominalita 

Hypotéza pro tuto proměnnou by se dala formulovat takto: Zájmeno v případech, kdy jsou 

vyjádřeny oba členy konstrukce, bude mít tendenci se vyskytovat v pozici akuzativu. Na 

rozdíl od kontextové zapojenosti je zájmennost poměrně jednoduše sledovatelný a 

56 Porovnejme příklad, kdy skvrna vystupuje u slovesa čistit v singuláru a s jasnou, specifickou referencí a druhý 
účastník situace je (v podobě atributu) zmíněn nově – Maminka zatím pomáhala čistit skvrnu na blůze Mariiny 
matky (čistit 20), a kde je vynechání na blůze Mariiny matky lze představit obtížně. 
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uchopitelný faktor. V potaz byly brány všechny druhy zájmen, která ve sledovaných frázích 

zastupují řídící jméno. Celkovou distribuci zájmen uvádějí následující tabulky: 

 

 1. 2. 

meto 42 

(88 %) 

6 

(12 %) 

nemeto 37 

(56 %) 

29 

(44 %) 

celkem 79 

(69 %) 

35 

(31 %) 

 
Tabulka 6 - Absolutní frekvence zájmen 

 

 1. 2. 

meto 104 

(95 %) 

6 

(5 %) 

nemeto 61 

(62 %) 

37 

(38 %) 

celkem 165 

(79 %) 

43 

(21 %) 

 
Tabulka 7 -  Frekvence zájmen v případech, kdy na 

druhé pozici stojí lexikální jednotka 

Tato čísla ukazují, že zatímco pro konstrukce s metonymickým objektem v akuzativu 

můžeme hypotézu potvrdit – zájmeno se na první pozici, je-li obsazena i pozice druhá, 

objevuje v 88 % případů –, u nemetonymické konstrukce se mezi prvním a druhým 

doplněním projevuje ještě menší diferenciace než v případě KZ – zájmeno se v první pozici 

objevuje v 56 %. Bez ohledu na variantu konstrukce je zájmeno na první pozici, pokud je na 

druhé pozici lexikální jednotka, tedy celkem v 69 % případů. 

Z šesti příkladů metonymických konstrukcí, které „odporují“ hypotéze (12 %), tj. v nichž 

se zájmeno objevuje na pozici druhé, se pouze u tří výskytů jedná o zájmeno referující 

k předchozímu kontextu, ostatní tři příklady tvoří zájmena kontextově nezapojená – neurčitá 

(nacpat čímkoli) či kataforická korelativa (doplnit tím, co Collingwood nazval "jakýmsi 

duchovitým dvojníkem gramatikovy věty"). Dvě z oněch tří zájmen zapojených do kontextu 

předcházejícího sloveso jsou navíc příklady slovesa prorazit, které má v rámci vzorku 

zvláštní status, např.: 

 
(11)15. 47: opus.nazev=Právo, 12. 11. 

2009,opus.autor=Y,opus.txtype_group=publicistika,opus.txtype=PUB 11 . 
listopad státním svátkem , vzbudilo nevoli . Zlatokopové zničili část 
Velké zdi Čínské úřady vyšetřují firmu Hohhot Kekao , která se zabývá 
těžbou zlata . Podezřívají ji , že při pátrání po zlatě zničila sto 
metrů jedné z nejstarších částí Velké čínské zdi . Zlatokopové do ní 
údajně < prorazili dvě velké díry> a těžce poškodili 300 čtverečních 
metrů zdi . " Trefili " se přitom do té části zdi , která patří k 
nejstarším - zničené úseky vznikly údajně už za dynastie Čching ( 221 
- 206 př. n. l. ) , která sjednotila Čínu . Poničené části zdi byly 
objeveny už  

47 
 



 

4.2.1 Prorazit 

Zvláštní status slovesa prorazit je dán tím, že se jedná o sloveso s dvojím alternujícím 

vzorcem soumeznosti – jednak podobně jako sloveso prohnat může v akuzativu vyjádřit 

prostředek, jímž je něco proraženo (a), nebo tímto prostředkem proraženou entitu (b); jednak 

je navíc schopno vyjádřit v akuzativu výsledek proražení něčeho něčím (c), v jedné 

konstrukci lze dokonce vyjádřit všechny tři, s agentem pak čtyři participanty (d): 

a. Prorazil hřebík plechem 

b. Prorazil plech hřebíkem 

c. Prorazil díru do plechu 

d. Prorazil díru do plechu hřebíkem 

Ve vzorku se však vyskytuje jen typ (b), (c) a (d), prorážející nástroj se objevuje pouze 

v pozici druhého valenčního doplnění (s výjimkou jednoho příkladu, kde zastává roli 

subjektu),57 ačkoli v internetovém prohlížeči je tato konstrukce snadno dohledatelná: 

(12)Následně se rozmáchl a mocným švihem ruky prorazil hřebík skrz fošny, až vyjel na 

druhé straně. <Google, 13.1.2014> 

(13)Ten se v poslední době víc než je zdrávo věnoval internetu a jiným podivným věcem, 

měl halucinace a nakonec si prorazil nůž hlavou. <Google, 13.1.2014> 

Konstrukci prorazit hřebík plechem navíc jako příklad MA uvádí Jánský (1956) či poradna 

Ústavu pro jazyk český (2010). 

Pro snadnější kvantifikaci je nicméně prorazit v této analýze omezeno na „druhý“ typ 

soumeznosti, tj. dle Sweep vzorec OBJECT – HOLE, v rámci nějž tvoří protiklad ke slovesům 

typu zašít díru/ponožku (srov. Sweep, 2012, s. 163). Přestože ve sledované množině je 

jediným slovesem tohoto typu, u Daneše zaplňují podobná slovesa hned několik skupin.58 

Mohlo by se zdát, že po omezení na soumeznost založenou na vztahu OBJECT – HOLE, 

nebude možné sledovat druhé doplnění v metonymické variantě, korpusový vzorek ovšem 

dokládá i tento případ: 

 
3. 28: opus.nazev=Kolem Mileny Jesenské,opus.autor=Vondráčková, 

Jaroslava,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=FAC sta jich . Ulice 
, autobusy a lid - to jste nám přinesl . Začínali jsme spatřovat 
nikoli už výjimečné lidi , nýbrž obyčejný lid . Naučil jste nás 

57 Jinde než v pozici subjektu či objektu v instrumentálu se vyjádření nástroje neobjevovalo ani mezi všemi 
„strukturním“ dotazem (viz kap. 3.4) vyhledanými výskyty slovesa prorazit v SYN 2010.  
58 Vedle alternace proděravit/vytvořit otvor je to např. relace celek – jeho části (Daneš, 1985). 
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chápat , že je každý člověk výjimečný a že zástupy těchto výjimečných 
lidí jsou lid . Prorazil jste závoj krasomyšlení , < prorazil jste ho 
mocnou dírou> , najednou se nám objevily daleké obzory ( . . . ) . 
Byli jsme citliví a měli jsme rádi pravdu . Hledali jsme si ji už 
potom sami ( . . . ) . Často jsem si věšela na stěnu svého 
studentského pokojíku fotografie lidí , které jsem ani  

 

4.3 Komplexnost fráze 

U komplexnosti fráze je pravděpodobné, že v češtině hypotéza, že kratší doplnění bude mít 

v prominentnější pozici přednost před delším, nebude platit tolik jako v angličtině.59 Na tento 

faktor jsem se přesto zaměřila – i kdyby se srovnání délky fráze prvního a druhého doplnění u 

obou variant ukázalo nevypovídající, bude prostřednictvím porovnání délek frází možné 

posoudit, zda lze metonymickou variantu považovat za úspornější způsob referování, jak bývá 

často uváděno v odborné literatuře,60 i ve smyslu komplexnosti fráze. Komplexnost jsem 

měřila délkou fráze – počtem znaků a počtem slov.  

Ukázalo se, že doplnění nemetonymické varianty žádný délkový rozdíl nevykazují – 

v průměru je první fráze kratší než druhá jen o 0,08 znaku, v délce slov se jeví dokonce o 0,35 

slova delší než druhá, o něco výrazněji se délkový rozdíl projevoval u metonymické varianty 

– zde druhé doplnění přesahuje první průměrně o 9,8 znaků či o 0,73 slova.    

Pokud jde o srovnání délky metonymicky a nemetonymicky užitého předmětu v akuzativu, 

tedy prvního doplnění, je metonymická varianta úspornější o 2,5 znaku. Některé 

nemetonymické typy konstrukce však často musejí vyjadřovat obě doplnění k vyjádření 

smyslu, k němuž metonymické variantě stačí doplnění jedno, srov. např.: 

(14)Nacpala si dýmku tabákem. 

(15)Nacpala si dýmku. 

(16)Nacpala si tabák do dýmky. 

(17)?Nacpala si tabák. 

V takových případech by tedy bylo adekvátnější sledovat délkový rozdíl mezi 

metonymickým objektem v akuzativu a součtem objektů nemetonymické konstrukce.  

4.3.1 Vyjadřování druhého doplnění 

Výpočty délky jsou také problematické z toho důvodu, že řadě případů jsou obě doplnění 

počítána v rámci jedné fráze. Poměrně časté, jak u metonymické, tak nemetonymické varianty 

je vyjádření druhého participantu neshodným i shodným přívlastkem, např.: 

59 V angličtině má prokazatelně silnou váhu právě tzv. „end-weight principle“, srov. pozn. 53. 
60 Např.: Ruiz de Mendoza – Pérez (2001); Panther – Thornburg (2010). 
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(18)21. 4: opus.nazev=Chladnokrevně,opus.autor=Capote, 

Truman,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=NOV Byla tam 
jedna sestra , co mi říkala ' ty negře ' - podle ní to bylo 
jedno , Indiáni nebo negři , pro ni to byla stejná verbež . 
Panebože , co to bylo za bestii ! Ďáblice v lidský podobě . 
Víte , co se mnou prováděla ? < Napustila vždycky plnou vanu> 
ledový vody , strčila mě do ní a držela mě tam , až jsem 
zmodral . Málem mě utopila . Ale přišli jí na to , mrše . 
Protože jsem nakonec dostal zápal plic . Měl jsem na kahánku . 
Ležel jsem dva měsíce v nemocnici . A právě v  

(19)64: opus.nazev=Spi sladce, lásko,opus.autor=Carlotto, 
Massimo,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=NOV " Spíš ale 
co tady děláš ty , že obsluhuješ u pultu ? Zdá se mi , že je tě 
škoda . Nejsi snad nemocný ? Maník jako ty by si mohl na chleba 
vydělávat trochu důstojněji , ne ? " Použil urážlivý tón a já 
měl chuť mu pořezat < tvář nožem , kterým jsem loupal> 
citrónovou slupku . Místo toho jsem se na něho usmál . " Hledám 
vhodnou příležitost . " Dopil kávu , pak mě přivolal pokynem 
ruky . " Rozjel jsem jistou činnost v Benátsku poblíž Trevisa , 
" vysvětlil mi . " Lap dance - podnik , kde holky tančí nahoře  

 

Celkově je druhý situační participant považovat za vyjádřený atributem v 54 případech 

(25 metonymických a 29 nemetonymických). 

 

Výjimečně lze druhý situační participant považovat za vyjádřený ještě jinými prostředky, 

adjuktky slovesa – volným dativem (20) či příslovečným určením účinku (21), tyto jsem mezi 

doplnění nepočítala: 

 

(20)20. 55: opus.nazev=Noční plavba,opus.autor=Higgins, 
Jack,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=NOV šplhat po krátkém 
žebříku ke kormidelně . Manning si všiml Orlova , který byl přikrčený 
u zábradlí a v ruce držel automatickou pistoli . Vzdálenost mezi 
loděmi byla menší a menší . Seth vypnul motory a prudkým otočením 
kormidla navedl Grácii k pravoboku druhého plavidla tak těsně , že mu 
< odřel nátěr> . Manning se přehoupl přes zábradlí , uklouzl po mokré 
palubě a upadl na koleno . Ve stejném okamžiku vyběhl z podpalubí 
Charlie a vypálil od boku z automatické pistole . Vzápětí vrhla jeho 
tělo zpátky do kajuty dávka ze samopalu , kterou do něho Manning 
vystřílel . Muž v  

 
(21)20. 137: opus.nazev=Lidé a země, č. 

10/2004,opus.autor=Y,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=FAC . 
Pokud úder živlu připomínal jeden katastrofický film , proudy 
uprchlíků vypadaly skoro stejně jako prchající komparz v jiném filmu 
. Ten byl , tuším , o vlně , kterou na Ameriku vystříkl asteroid 
dopadající do Atlantiku . Lidé vykoupili pitnou vodu , jídlo i 
poslední kapky pohonných hmot , < vysáli bankomaty> do poslední 
bankovky , nasedli do svých aut a v dlouhých , pomalých kolonách se 
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vydali do bezpečí . Do pohybu se tak daly na dva miliony lidí . 
Floriďané věděli dobře , co dělají . Hurikán může od svého zrodu až 
do svého konce během ničivé pouti uvolnit energii  

 

4.4 Číslo  

Morfologická kategorie čísla je faktor, kterého si blíže všímá i Kettnerová. Ta na 

nejčastějších kolokacích deseti vybraných slovesných lexémů pozoruje, že vyjádření druhého 

doplnění v metonymickém typu konstrukce se na rozdíl od ostatních doplnění omezuje v čísle 

na nepočitatelné substance nebo na množné číslo substancí počitatelných (Kettnerová, 2012, 

s. 120). Pro ověření tohoto pozorování na větším a více heterogenním vzorku byly sledovány 

tři hodnoty kategorie čísla – singulár, plurál a jména označující nepočitatelné substance. 

Zastoupení je následující: 

 1. 2. 

sg. 
301 

(66 %) 

34 

(27 %) 

pl. 
148 

(33 %) 

23 

(18 %) 

nepoč. 
6 

(1 %) 

70 

(55 %) 

   

 1. 2. 

sg. 
120 

(27 %) 

187 

(75 %) 

pl. 
103 

(23 %) 

61 

(24 %) 

nepoč

. 

222 

(50 %) 

2 

(1 %) 

 

Tabulka 8 – Distribuce kategorie čísla u metonymických a nemetonymických variant  

 

První doplnění vyjadřují singulár v 65 % u metonymické varianty a v 30 % u nemetonymické, 

druhé doplnění metonymické varianty je v sg. v 26 % případů, pro nemetonymickou variantu 

je to 71 %. Z analyzovaných dat můžeme sice vyčíst tendenci druhého doplnění metonymické 

varianty vyjadřovat jména nepočitatelná či množná, při porovnání s ostatními pozicemi, však 

není nijak výrazná. Jednotné číslo je u tohoto objektu dokonce četnější než číslo množné. 

Tato odlišnost od závěrů, jež učinila Kettnerová, je dána především zastoupením více různých 

sloves ve vzorku – nejčastěji diskutovaný objekt v singuláru vyjadřují slovesa doplnit, 

prorazit61 a prohnat, např.: 

(22)14. 115: opus.nazev=Mladá fronta DNES, 14. 11. 
2005,opus.autor=Y,opus.txtype_group=publicistika,opus.txtype=PUB však 

61 Do této statistiky byly zahrnuty i objekty náležící do vzorce soumeznosti, který lze vyjádřit jako NÁSTROJ – 
VÝSLEDEK, viz diskuzi slovesa prorazit výše. 
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právě takové předměty znamenají cenné bohatství . Řeč je o 
sběratelích , pro které jsou právě podobné bleší trhy skvělou 
příležitostí , jak své sbírky rozšířit nebo doplnit . " Na nějaký 
opravdu velmi cenný kousek se tady sice dá narazit jen naprosto 
výjimečně , ale na druhou stranu < doplnit sbírku o nějakou> 
zajímavost nebo kuriozitu se mi podaří skoro vždycky . Jen málokdy 
odcházím s prázdnou , " řekl Miloslav Benát z Olomouce , jehož 
koníčkem jsou už přes třicet let poštovní známky . " Není pro mě 
problém sedět tři nebo čtyři hodiny a pomalu prolistovat s lupou u 
oka všechna  

(23)15. 12: opus.nazev=Dvojitý pohřeb,opus.autor=Chase, James 
Hadley,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=NOV . Tehdy měl jenom 
dvě rozteklé tabulky čokolády a polní láhev , ne jako teď čerstvé 
sendviče a půlku kuřete . Hollis přikývl . Tehdy se to čekání 
vyplatilo . Džungle byla tichá . Nakonec se ostřelovač ukázal . Sjel 
se stromu , spustil kalhoty a přidřepl . Hollis mu < prohnal mozek> 
kulkou . Tohle ho za celou vojenskou kariéru nejvíc uspokojilo . Teď 
seděl na jiném stromě a čekal , až se ukáže Chet Logan . Trpělivost ! 
Uplynula nekonečná hodina . Pak Hollis zpozorněl . Hučivý zvuk motoru 
, který jede nízkou rychlostí , se pomalu přibližoval . Napjal zrak  

 

Výše uvedené výsledky ovšem neznamenají, že by nutně nemohlo platit i vysvětlení, které 

Kettnerová k pozorované morfologické restrikci podává a které vychází z předpokladu 

platnosti holistického efektu pro metonymický objekt: jednoduše řečeno, pokud má být entita 

dějem zasažena celá, musí pro to druhý participant vyjádřit dostačující množství (Kettnerová, 

2012, s. 132). To lze vztáhnout i k příkladu (18), sloveso doplnit ve své sémantice obsahuje 

určitou míru obsahu, které k úplnosti může scházet třeba právě jen substantivum v singuláru. 

V případu (19) je ale situace jiná, výchozím ani cílovým bodem slovesa prohnat není 

souvýskyt jeho participantů, ty se v souvýskytu sice objevují, ale klasifikací Sweep řečeno 

nikoli v rámci gestaltu spaciálního, nýbrž kauzálního (viz schéma 2). 

Co z tabulek naopak vyčnívá, byť svým nízkým počtem, je zastoupení nepočitatelných 

substancí u druhého objektu nemetonymické skupiny a prvního u skupiny metonymické, tedy 

v podstatě téhož situačního participantu, jenž má silnou tendenci vystupovat jako jednotlivina 

a v různých konstrukcích jen mění svou pozici.   
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4.5 Shrnutí a interpretace výsledků 

 

Analýza korpusového vzorku ukázala, že i v češtině lze sledovat tendenci kontextově 

zapojených či zájmenem vyjádřených členů MA vyskytovat se v pozici akuzativu. 

Kontextově zapojené doplnění se v pozici přímého objektu vyskytuje v 65 % případů (v 

situaci, kdy jsou vyjádřena obě doplnění a kontextově zapojené je právě jedno), doplnění 

vyjádřené zájmenem v  69 % případů (opět v situaci, kdy jsou vyjádřena obě doplnění, 

přičemž zájmenné je právě jedno). Tato čísla však udávají průměr pro metonymickou i 

nemetonymickou variantu. Rozlišeno podle konstrukcí, přesahuje procentuální zastoupení u 

metonymické varianty 80 % (80 % pro KZ, 88 % pro zájmennost), zatímco u nemetonymické 

klesá pod 60 % (56 % pro KZ, 54 % pro zájmennost). Obsazení zájmena do pozice akuzativu 

je tak v nemetonymických konstrukcích přibližně stejně pravděpodobné jako to, že zájmenem 

bude vyjádřeno doplnění druhé. Čím je tato diferenciace vyvolána?  

Nabízí se vysvětlení, že zatímco v nemetonymické variantě si kontextově zapojený či 

zájmenný objekt často může vybrat ze dvou „plnohodnotných“ valenčních pozic (př. GVV 

pro sloveso namazat: (S1) – V – S4 – na S4), nebo alespoň díky předložce sémanticky jasně 

vymezených, v metonymické variantě je ve většině případů k dispozici pouze jedna 

pravovalenční pozice nebo možnost fakultativního vyjádření bezpředložkovým 

instrumentálem.62 Pokud by doplnění v instrumentálu bylo vyjádřeno zájmenem, působilo by 

v mnoho případech nesrozumitelně, pro příklad: 

(24)Mažete si chleba Alfou [mazat 13] 

(25)?Mažete si jí chleba 

V jediném případě v celém vzorku, kdy je druhý objekt v nemetonymické variantě 

kontextově zapojený, vyjádřený zájmenem a kdy se pro něj nabízí vyjádření instrumentálem, 

je situace řešena přidáním předložky s: 

 
8. 150: opus.nazev=Computer, č. 

21/2009,opus.autor=Y,opus.txtype_group=odborná,opus.txtype=POP 
rozhodnete nechat jej bojovat jen pěstmi , nebo využijete některé z 
hromady zbraní . Ty můžete získat i u nepřátel , a to klidně v 
průběhu boje , když jste dost šikovní . Nejlepší spolehnutí je ale 
stále na dvojici čepelí připevněných k zápěstí , s nimiž nyní klidně 
dokážete < prohnat některý> životně důležitý orgán dvojici protivníků 
najednou . Už jen sledovat souboje stojí zato , ale hrát je přinese 
úplně novou dimenzi . Běžíte po střeše , snesete se v rychlosti dolů 

62 Ve výzkumném vzorku je pro nemetonymickou variantu jednoznačně nejčetnějším způsobem vyjádření 
druhého doplnění předložková fráze (91 %), u metonymie varianty je to bezpředložkový instrumentál (58 %). 
Tato čísla jsou však ovlivněna metodou vyhledávání v korpusu – viz kap. 3.4. 
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jako dravec na svoji kořist , která nestihne ani vydat hlásku , než 
její tělo chvilkově přibere i patnáct  

  

Zároveň je možné skutečnost, že se tendence umisťovat zájmena nebo kontextově zapojené 

členy do pozice přímého objektu projevila výrazně pouze u metonymické konstrukce, přičíst 

právě jejímu metonymickému charakteru. Teorie metonymie konstatují, že metonymie je 

možná, resp. srozumitelná, pouze v případě, kdy je vztah soumeznosti dostatečně významný / 

salientní v předchozím kontextu (Sweep, 2012, s. 12). Jednoduše řečeno, má-li být 

metonymie srozumitelná, musí být snadno pochopitelná z daného kontextu. Tímto kontextem 

se rozumí kontext jazykový i mimojazykový – kontext reálné situace, sdílené vědění, kontext 

50 slov od KWIC i kontext stanovovaný slovesem (Sweep, 2012, s. 118).  

Na příkladu vyjadřování druhého participantu lze pak mj. doložit smysluplnost vymezení 

alternací podle vztahu soumeznosti. Zatímco Daneš možnosti vyjádření druhého participantu 

řeší poněkud neobratně,63 pojímáme-li alternace metonymicky, můžeme jednoduše vysvětlit 

potřebu některých sloves, či sloves v některých kontextech, pojit se s oběma doplněními 

mírou ustálenosti či salience / síly vztahu soumeznosti mezi nimi (srov. pozn. 34).64 

Porovnejme následující příklady: 

 
(26)2. 66: opus.nazev=Sny též - 1. část,opus.autor=Kundera, 

Ludvík,opus.txtype_group=beletrie,opus.txtype=VER plným ocúnů ? s 
mopslíkem v podpaží ? Přeškoda že to v Lysicích nikdo neví sám hrabě 
Dubský to nevěděl Zapni si kabát osude vypni se socho nepotřebuješ 
žebrat přes plot Udělá to za tebe Paul Strzemcha ještě ve svých 
devadesáti šesti si omočil se namočil za zpěvu zmíněných opeřenců < 
Zavaž si boty> zapni si kabát na nebe rýsuj zdobný vrčící monogram 
bude to asi heslo na něž se vpouští do stínu balustrád můžeš tam 
chodit bez deštníku zatímco lijavce ohlašují přechody front na horách 
sníh v Brně pod škraloupem smogu má oko čáku na vášeň jak už řečeno 
osude osude zatímco v  

 
(27)8. 73: opus.nazev=Houby známé a exotické,opus.autor=Teplíková, 

Jarmila,opus.txtype_group=odborná,opus.txtype=ENC klobouků bedel , 
sůl , máslo , 100 g slaniny , 500 g vařeného drůbežího masa , 1 žemle 
, 120 ml mléka , 1 střední cibule , petrželka , žloutek , pepř , 
hovězí vývar Připravíme si masité hašé . Maso pokrájíme a žemli 
namočíme do mléka , pak < ji vymačkáme> a dohromady s masem umeleme 
na masovém strojku . Na rozehřátém másle zpěníme nadrobno nakrájenou 
cibuli a jemně posekanou petrželku , přidáme mleté maso , žloutek , 
osolíme , opepříme , podlijeme trochou vývaru a krátce dusíme . Z 
uzavřených klobouků bedel vykroutíme rukou třeň ( nožku ) a vnitřek  

63 Daneš (1985, s. 53n) se snaží se formulovat obecné zákonitosti vyjadřování druhého participantu pro každou 
ze sémantických skupin, které v rámci kategorie sloves souvýskytu vyčleňuje, což ovšem generuje další výjimky 
z výjimek ze skupin. 
64 Na stejném principu fungují známé příklady referenční metonymie AUTOR – DÍLO, např. věta Zrovna čte 
Polišenského je srozumitelná i bez znalosti publikační činnosti tohoto historika minulé éry. Sloveso číst omezuje 
možnosti interpretace na textové entity (srov. Sweep, 2012, s. 20). 
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V příkladu (26) je vztah soumeznosti mezi botami vyjádřenými v akuzativu a tkaničkami, 

které nejsou vyjádřené ani známé ze slovního kontextu, ale které jsou faktickým / doslovným 

předmětem děje, natolik silný a specifický, že jiná interpretace ani není možná. Příklad (27) 

sice ukazuje sloveso s poměrně specifickým vztahem soumeznosti, zde metonymický objekt – 

žemle, do něj však nezapadá, kdyby souvýskyt žemle a mléka nebyl známý z kontextu, byla by 

konstrukce obtížně pochopitelná. Obecně platí: čím více abstraktní a méně obvyklý je vztah 

mezi entitami, tím více bude v kontextu třeba specifikovat druhé doplnění. Vzhledem 

k omezeným strukturním možnostem vyjádřit druhé doplnění v rámci metonymické varianty 

budou mít entity neobvyklé pro daný vzorec soumeznosti tendenci zaujímat pozici přímého 

objektu v nemetonymické variantě, např.: 

 
(28)8. 207: opus.nazev=Connect!, č. 

8/2008,opus.autor=Y,opus.txtype_group=odborná,opus.txtype=POP 802.11g 
, což při jeho poctivých funkcích trochu zamrzí . Na druhou stranu 
jsou určitě uživatelé a administrátoři , kteří nepotřebují vyšší 
rychlosti a uvítají naopak nižší pořizovací sumu . NP25G pracuje 
navíc s " g " standardem opravdu šikovně . Dalo by se říci , že z 
něho " < ždímá " maximální realistické hodnoty> . Dosah signálu je na 
přijatelné úrovni . Dokáže se " prokousat " několika zdmi s tím , že 
si stále zachovává přijatelné hodnoty , jež nijak rapidně nesnižují 
výslednou rychlost . 2 dBi anténa při udržení síly signálu a ideální 
vzdálenosti zvládá reálné přenosové rychlosti až 40 Mb/s .  

(29)Na jedné straně hřejivá víra jedenácti procent veřejnosti, že konečně přichází 

neposkvrněný, který vymete dinosaury z Augiášova chléva.65 <Google, 13.1.2014> 
 

Pokud se druhé doplnění u metonymické varianty ustálenému vzorci soumeznosti 

nevymyká, není jej většinou třeba vyjadřovat, neboť je pochopitelné na základě prototypické 

znalosti o ději.66 Dokládá to na i minimální počet kombinací s kontextově zapojeným druhým 

doplněním (3 pro [1,1], 14 pro [0,1], z nichž ovšem většinu tvoří doklady slovesa prorazit) 

Při sledování kategorie morfologického čísla se nejvýrazněji projevila tendence situačního 

participantu v roli lokace (tedy prvního doplnění u metonymické a druhého u nemetonymické 

varianty), vyskytovat se v jednotném čísle. 

Další sledovaný faktor, rozdíl v délce se výrazněji projevil pouze u doplnění metonymické 

varianty (první bylo kratší než druhé přibližně o 10 znaků), souvisí pravděpodobně s právě 

uvedenou tendencí přímého metonymického objektu k pronominalizaci a kontextové 

65 http://danielrehak.blog.idnes.cz/c/354018/Cesaruv-Rim-ma-k-dnesku-stale-co-rict.html 
66 K tomuto procesu vznikají v současnosti experimenty testující metodou čtení vlastním tempem porozumění 
metonymii na základě tzv. Generalized Event Knowledge (GEK), která se aktivuje při jazykovém inputu a která 
přesahuje význam lexikální jednotky (Zarcone – Padó, 2011)  
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zapojenosti (pokud je výraz známý z kontextu, je k němu možné referovat ekonomicky ), 

případně může též ukazovat neekonomičnost vyjádření druhého doplnění v rámci 

metonymické konstrukce. Hypotéza, že by se ekonomičnost metonymický varianty, 

projevovala i v délce hráze se pro MA v češtině nepotvrdila. 

Na konec zůstává otázka, kterou bez experimentálního šetření není možné zodpovědět: na 

kolik je při všech těchto zjištěních možné hovořit o vlivu faktorů, jako je KZ, pronominalita 

nebo morfologická kategorie čísla, na volbu přímého objektu. Nejsou výše popsané tendence 

jen epifenomény významového rozdílu mezi konstrukcemi? Pokud je situace pojímána jako 

změna lokace, tj. z hlediska locata, bude se o něm pravděpodobně jednat v předchozím 

kontextu, a pokud je situace pojímána metonymicky, jako změna stavu, tj. z hlediska lokace, 

bude ke KZ či zájmennosti více tendovat lokace. 
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5. Závěr 
 

V této práci jsem se snažila podat výklad a analýzu konstrukcí typu naložit věci do auta / 

auto (věcmi) z jiné perspektivy, než bývá nabízena českou lingvistikou (Daneš, 1985; Grepl – 

Karlík, 1998; Kettnerová, 2011, 2012). Cílem práce bylo metodou korpusové sondy 

prozkoumat strukturní okolí, ve kterém se jednotlivé varianty těchto konstrukcí vyskytují.  

Ve druhé kapitole jsem analyzovala českou a výběrově zahraniční literaturu k tématu a 

přiklonila se ke klasifikaci tohoto jevu jako metonymických změn/alternací. Následně jsem 

pro účely vlastního výzkumu sestavila množinu třiceti sloves umožňujících tyto metonymické 

alternace (kapitola 3), při jejich výběru jsem zohledňovala kritérium frekvence a heterogenity.  

Ke každému slovesnému lexému jsem následně kombinací kvótního a náhodného výběru 

vygenerovala třicet korpusových dokladů tak, aby v nich obě varianty alternací a všechny 

typy textů korpusu SYN 2010 byly zastoupeny více méně rovnoměrně. Na tomto výzkumném 

vzorku jsem poté v kapitole 4 sledovala několik proměnných, kterým je v odborné literatuře o 

dativních alternacích připisován vliv na volbu jejich povrchové strukturace, byly to: 

kontextová zapojenost, pronominalita, délka fráze a morfologická kategorie čísla.  Ukázalo se, 

že hypotézu, že doplnění, která jsou kontextově zapojená, zájmenná, specifičtější a kratší 

budou mít tendenci zastávat pozici přímého objektu, lze pro češtinu a MA potvrdit jen 

částečně. Výrazná tendence k takovému chování je vysledovatelná pouze u metonymických 

variant, což je možné vysvětlit pomocí vztahů soumeznosti, a interpretace na základě těchto 

metonymických vztahů zakládá nové možnosti pro experimentální šetření (viz pozn. 66). 
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