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ÚVOD

Když jsem se kdysi dávno rozhodovala o tématu své diplomové práce, byla jsem
Sl bezpečně

jistá jen jedním - bude to téma lingvistické. Výhodou pro

dvouoborové studium hispanistiky a bohemistiky. Se zalíbením jsem

mě

bylo

pročítala

lingvistické teorie, porovnávala přístupy jazykovědců, kladla si problematické otázky a
hledala
při

dostatečně

atraktivní a obsáhlý námět, který by však měl i své praktické využití

studiu jazyka.
Nakonec jsem se rozhodla, nutno

přednášky

říci,

někteří jazykovědci

Nelehké nejen proto, že

české

s pádem ve

povědomí

se

silně

španělštině

záběru.

španělštině".

v podstatě

vůbec

může

být naše

zakotveným pojetím pádu i znalost prací

českých

ale zejména proto, že skýtá velký rozsah

jazykové

lingvistů

byly i

vedoucího této diplomové práce, pana prof. PhDr. Bohumila Zavadila, CSc.,

a zvolila nelehké téma s široce pojatým názvem "Ke kategorii pádu ve

nepočítají,

mě

že velkou inspirací pro

Výhodou

o tomto tématu.

Pokusím se proto dodržet základní osnovu práce a

přistoupit

k tématu

v stanoveném sledu otázek a snad i následných odpovědí.
Nejprve se budu zabývat obecnou teorií pádu. Co je pád? Jaké jsou jeho funkce
v jazyce? Ajak lze tyto funkce vyjádřit v různých jazycích podle jejich typu?
Poté se

zaměřím

na samotný

španělský

jazyk. Jak

dospěla současná španělština

k omezenému flektivnímu paradigmatu osobních zájmen a nulové flexi u substantiv?
Jak se tedy pády projevují ve
španělského

španělštině?

substantiva ap.?

V závěru této práce bych se pak
španělštině

Co je to premorfologická kategorie

chtěla

dobrat

přehledu

a charakterizovat povahu kategorie pádu ve

s převažujícími jazykovými typy.
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pádových funkcí ve

španělštině

v souvislosti

POKUS O DEFINICI PÁDU

Co je pád?
latinsky casus, řecky ptosis,

španělsky

caso, anglicky case ...

Co je tedy pád? Opomineme-li nejazykový význam slova1, vzpomeneme si na
základní školní
určujeme

vzdělání

a napadne nás, že pád je jedna z gramatických kategorií, které

u podstatných a přídavných jmen, zájmen a

jež podléhají

deklinačním paradigmatům.

číslovek

neboli u slov ohebných,

Slovo pád jako název jedné z gramatických

kategorií jmen vzniklo pravděpodobně doslovným překladem z řečtiny. Řecké "ptosis"
je do angličtiny překládáno jako "fa1l2", to pak opravdu znamená pád, padat. Původ
tohoto pojmenování v řečtině je nejistý, jedna z etymologických teorií na
odvozuje vznik pojmenování od hry v kostky
překlad řeckého

čili

příklad

padání nebo pádu kostky. Doslovný

ptosis dává tak do latiny casus, z toho pak pochází i

španělské

caso

nebo anglické case.
V odborné lingvistické

literatuře

se setkáváme s nejrůzněj šími definicemi

termínu "pád". Tyto definice se obvykle odvíjí od
daná publikace zastává.

Nejběžnější

celkově

pojaté teorie jazyka, kterou

výklady nalezneme ve výkladových slovnících,

hlubší rozbor nabízí lingvistické encyklopedie a gramatiky, nejvíce specializované jsou
však

konkrétně zaměřené

studie. Pokusíme se tedy nastínit pojem "pád" v duchu

jednotlivých teorií a budeme postupovat od výkladů obecných k podrobnějším.

Pád ve výkladových slovnících

Ve výkladových slovnících se

dočteme,

že pád ve svém gramatickém významu

1 Podstatné jméno rodu mužského neživotného; dějové podstatné jméno odvozené od slovesa padnout,
padat; slovo nmohovýznamové, rovněž přenesený význam slova v jeho abstraktním pojetí ap.
2 KOL. AUTORŮ. The Encyclopedia oj Language and Lingvistics. Oxford: Oxford, 1994, s.447n.
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"Jmenná flexe, která

vyjadřuje funkční

vztahy ve

větě, např.

akuzativ, ablativ

"Gramatická kategorie, která slouží k vyjádření vztahu jednoho slova s ostatními
slovy ve větě, např. podmět v latině je v pádu - nominativu4".
"Syntaktický vztah jmenného typu, který udržuje slovo ve
kontextem podle funkce, kterou zastává. V mnoha jazycích
různých morfémů

v závislosti na funkci, kterou ve

větě

mění

větě

se svým

slovo tvar pomocí

zastává, respektive podle

vztahu, který vyjadřuje. Každý z těchto tvarů se také nazývá pádem."s
"Možnost

změnit

tvar substantiva, adjektiva, zájmena atd. podle syntaktické

funkce, kterou ve větě zastává. 6"
"Deklinace. Schopnost některých slov měnit tvar za účelem
slovům

v téže

větě.

Ve

španělštině

nazývá pádem každý z těchto

vyjádření

má tuto schopnost pouze osobní zájmeno.

tvarů.

Pro význam jednotlivých

akuzativ, dativ, genitiv, nominativ, vokativ. Jediné poznámky

pádů

vztahu ke
Rovněž

se

viz hesla ablativ,

potřebné

k jejich užití se

týkají dativu a akuzativu osobního zájmena "on" ve španělštině.,,7
"Jazyková mluvnická kategorie (mluvnický význam)
tvaru (zpravidla koncovkami)

různé

vztahy jména ve

vyjadřující obměnami

větě;

tvar tuto kategorii

vyjadřující. ,,8

"Mluvnická kategorie

skloňovaných

slov

vyjadřující

zpravidla jejich funkci ve

v dl ozvkovy.' ,,9
vevtve; 1., 2 .... 7., prostý' a pre

Vidíme, že definice ve
španělské

španělských

výkladových slovnících vycházejí ze

jazykové reality a kromě slovníku Maríi Molinerové, kde se vyskytuje slovo

"deklinace", tedy morfologický pojem, chápou pád v podstatě jako

vyjádření

syntaktické funkce ve větě.

SÁNCHEZ PÉREZ, Aquilino. Diccionario de uso, Gran diccionario de la lengua espaňola. Madrid:
Sociedad General Espaňolas de Librería S.A., 4°, 1991. (pozn. - volný překlad autorky).
4 ALVAR ESQUERRA, Manuel. Diccionario para la enseňanza de la lengua espaňola. Madrid: Vox,
Universidad de Alcalá de Henares, 1°, 1995. (pozn. - volný překlad autorky).
5 RAE. Diccionario de la lengua espaňola. Madrid: Espasa Calpe, 21°, 1992. (pozn. - volný překlad
autorky).
6 SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Diccionario Esencial Santillana de la lengua espaňola. Madrid:
Santillana S.A., 7°, 1995. (pozn. - volný překlad autorky).
7 MOLINER, María. Diccionario de uso del espaňol. Madrid: Editorial Gredos S.A., 1966. (pozn. - volný
překald autorky).
8KOLEKTlV AUTORŮ: SSJČ P-Q. Praha: Academia, 1989. Jazykový význam pádu je uveden až na
sedmém místě.
9 KOLEKTIV AUTORŮ. SSČ pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005. Zde je jazykový význam
pádu uveden na třetím místě.
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Naopak

české

samozřejmě

pád velmi

českou

výkladové slovníky odrážejí
jako

prostředek

skloňování,

jazykovou realitu a chápou

tj. morfologickou kategorii.

V druhém plánu uvádějí jeho funkci vyjadřovat vztahy ve větě.

Pád V lingvistické encyklopedii
Postoupíme nyní k obšírnějšímu výkladu lingvistické encyklopedie. ID Ta pod
pojmem pád rozumí především morfologickou kategorii flexe, která odráží funkce jmen
nebo celých jmenných frází ll . Soubor jednotlivých pádových tvarů, které se nejčastěji
vyjadřují

afixací, respektive pomocí jednoho morfému - sufixu,

deklinační

paradigma.

Utváření pádů

vytváří

celkové

sufixací je typické pro substantiva, u adjektiv je

považováno za druhotné vlastně jen v důsledku dodržení shody s podstatným jménem.
Pokračujeme-li
pádů.

Jejich

výčet

repertoár sedmi

ve výkladu teorie pádu,

přirozeně

narazíme na otázku

různých

se liší od autora k autorovi a od jazyka k jazyku. Nám nejbližší je

českých pádů

(nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál,

instrumentál), jejichž pojmenování vychází z latinské jazykové tradice, která navazuje
na

řeckou,

k tomu je ovšem nutno dodat ještě známý latinský ablativ. S výčtem

souvisí také pokusy o vyložení jejich významu a potažmo

obecně

pádů

významového obsahu

termínu "pád" jako takového.
U

některých pádů

vztah jména k ostatním

lze totiž jednoznačně

členům

ve

větě,

určit

ty jsou

jejich syntaktický význam neboli

označovány

syntaktické, v jiných teoriích také splývají s pády

přímými.

za pády gramatické

Syntaktický význam lze

podle tohoto stanovit u nominativu, jehož funkci odpovídá pozice
akuzativu, jehož funkcí je zase pozice
již

jednoznačně určit

protože se tato u nich

jako

čistě

či

podmětu

přímého předmětu. Nicméně

ve

větě,

a

ostatní pády nelze

gramatické, s jednoznačnou syntaktickou funkcí,

různí, případně

jeden pád

může

být používán pro

vyjádření

více

vztahů 12. Jako příklad za všechny poslouží latinský ablativ, který přibírá význam

lokace.

KOLEKTIV AUTIRŮ. The Encyclopedia olLanguage and Lingvistics. Oxford: Oxford 1994, s.447n.
Pojem jmenná fráze je nutné chápat v souvislosti anglosaské lingvistiky, odpovídá i španělskému
pojetí.
12 Např. český instrumentál může ve větě plnit funkci přívlastku, příslovečného určení i předmětu
10

II

nepřímého či doplňku.
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Některé
lokalizačních.

teorie proto mluví o pádech gramatických (syntaktických) a

Toto

rozdělení

se mnohdy

překrývá

s dělením

pádů

na přímé a

nepřímé.

Čím hlouběji se do teorie noříme, tím detailnější a také spornější a diskutabilnější

klasifikaci

pádů

nalézáme. Stále se opakuje dichotomické

pojmenování dvou skupin
lokalizační
rozdělují

pak

pádů

teorie

pádů,

a to podle hlavních myšlenek teorie.

se zabývají

rozličnými

dimenzemi

pády na nekoherentní (syntaktické) a koherentní

někdy

nazývají

v lokalizační teorii

těž vnitřní
pádů).

dělení,

a nekoherentní

vnější

pádů

liší se ovšem
Např.

stoupenci

a podle jejich druhu

(lokalizační),

koherentní se

ap. (o tom viz

podrobněji

Stranou stojí vokativ, který plní specifickou funkci

kontaktovou, oslovuje adresáta jazykového projevu. Na druhou stranu je ovšem
dodat, že žádný pád (a to ani nominativ) není
Celá otázka nabývá nových
vůbec

možné vyslovit

např. způsobuje,

rozměrů,

přesnou

že to, co

čistě

syntaktický, ani

pohlédneme-li na pády napříč

čistě lokalizační.

různými

definici pádu tak, aby odpovídala všem

označíme

třeba

jazyky. Je

jazykům?

Co

jako akuzativ v jednom jazyce, bude akuzativem i

v jazyce jiném?
S tím vyvstává zároveň další otázka, a to
Jen o

vyjádření

pádu sufixací

vyjadřování pádů.

čili připojením

Zatím jsme hovořili

jednoho morfému na konec slova.

Znamenalo by to, že pády jsou vlastní pouze flektivním jazykům? Potom, nejen že by
tato práce ztrácela veškerý smysl, ale také by ztrácelo smysl bavit se o pádu jako o
univerzální lingvistické kategorii. To, co jeden jazyk

vyjádří

afixem, jiný

učiní

předložkou

a další

způsoby

(aniž bych si

činila

nároky na

vyčerpání

tentýž význam?
jejich

třeba

pozicí ve

větě.

Jsou všechny tyto

všech výrazových možností) rovnocenné?

Odpověď

na tuto otázku již

nejslavnějším autorům,

neodmyslitelně patří

Vyjadřují skutečně

pádovým teoriím a

jako jsou Louis Hjelmslev nebo John Fillmore

či

Noam

Chomsky, z českých jazykovědců jmenujme Vladimíra Skaličku a Pavla Nováka.
Zastavme se proto

alespoň zběžně

u

těch nejvýznamnějších

pádových teorií.

Protože se pokoušíme podat co nejpřehledněj ší výčet a zachytit rovněž posuny
jednotlivých teoriích tak, jak na sebe přibližně
krátký historický průřez vývojem teorie pádů.
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časově

navazovaly, nabízíme zde

v

čtenáři

Stručný přehled

vývoje

přemýšlení

Zájem o jazyk jako dorozumívací
samo a počíná se tam, kde
se prohlubuje

o pádech a jejich funkcích

prostředek

mezi lidmi je starý jako lidstvo

rozzářily světlo vědění starověké

přímo úměrně

civilizace. Studium jazyka

s tím, jak se rozvíjí systém

věd.

Zakladatel moderní

klasifikace věd a jeden z největších filosofů atického Řecka vůbec, Aristoteles, nazýval
pády (ptoseis) všechny gramatické kategorie, které mohly
nehledě

na jejich druh. O

několik

desítek let

později,

měnit

tvar jakýchkoli slov

poopravil a rozvinul tento názor

Dionýsios Trák ve své gramatice Techné, když

oddělil

vědu

Mezi nimi byly i slovní druh zvaný

od filozofie a

vyčlenil

druhů.

osm slovních

gramatiku jako samostatnou

"onoma" (dnešní substantiva a adjektiva) a slovní druh verba. Dionýsios Trák stanovil,
že kategorie pádu (ptoseis) je typická pouze pro "onoma".
Římští jazykozpytci se pochopitelně zabývali zejména jim vlastní latinou.

Latinský deklinační systém počítal s šesti pády. Jejich určení a pojmenování navazovalo
na pětičlenný systém řecký. Úkolem římských gramatik bylo stanovit zejména významy
jednotlivých

pádů,

představiteli

jsou na

proto bychom jejich
příklad

přístup

dnes nazvali sémantický.

Varron a Priscián. Oba dva popisují šest

Předními

pádů

v tomto

logicky odůvodněném pořadí:!3 nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, ablativ.
Nominativ je
plní funkci

označen

podmětu.

jako přímý pád, který musí být svou podstatou na prvním

Od genitivu se odvíjejí pády

nepřímé, vyjadřuje

místě,

posesivitu. Dativ

je opisně charakterizován jako pád, který "nejvíce vyhovuje přátelům. ,.14 Akuzativ
oproti tomu "míří na nepřátele!S" a připouští pasivní konstrukci tranzitivních sloves.
Vokativem
sám o
věty.

končí řecký

sobě vyjadřuje

pádů,

je totiž ze všech

pouze vztah k druhé, oslovované

pádů nejméně

osobě,

vázaný na

nikoli k ostatním

větu,

členům

Ablativ je pak specificky latinský pád.
Antičtí

v definicích

13

systém

filozofové se z dnešního hlediska

(např. činný

rod podle nich

nepochybně

vyjadřuje

dopustili nemalých chyb

vždy akci

podmětu,

z toho pak

Přestože jejich vrstevníci někdy nacházejí v latině pádů sedm až osm.

conviene más a los amigos ... " viz SERBAT, Guy. Casos y fimciones. Estudio de las principales
doctrinas casuales, de la edad media a nuestros días. Versión espafiola Mayoral, José Antonio. Madrid:
Editorial Gredos, S.A., 1988, sl3n.
15 " ••• apunta a los enemigos ... " viz SERBAT, Guy. Casos y funciones. Estudio de las principales
doctrinas casuales, de la edad media a nuestros días. Versión espafiola Mayoral, José Antonio. Madrid:
Editorial Gredos, S.A., 1988, sl3n.
14 " •••
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odvozují chybné definice nominativu a akuzativu v daných konstrukcích ap.), nutno
však ocenit jejich průkopnictví a terminologický přínos.
Ve
tzn. že by

středověku
měla

se stává gramatika abstraktní

vědou

ve vlastním slova smyslu,

být aplikována na všechny jazyky. Oproti předchozím obdobím vzrůstá

zájem o syntax. "Modi significandi accidentales" neboli gramatické kategorie jmen,
které

čítají

qualitas, comparatio, numerus, genus, figura a casus, lze

absolutní a relativní. Protože pády - podle
vlastnost substance ve vztahu k akci/ději,
prvotně

Vzhledem k tomu, že
určena

pro studium latiny

patří

byla valná

(neboť

ta

středověké

zůstává

rozdělit

gramatické tradice -

na

vyjadřují

ke gramatickým kategoriím relativním.

většina

významných dobových gramatik

i nadále královnou

života), setkáváme se ve výkladech se stejným repertoárem

vědy

pádů

a akademického

jako v antice, liší se

však uspořádání jejich sledu a vysvětlení významu.
Uveďme

jako příklad za všechny práci dánského scholastika Martina.

pády podle toho, zda
cílové

vyjadřují původ,

či konečné zaměření sdělení.

Navzájem se liší postavením ve

větě

respektive vztah k ostatním
Do první skupiny

podle závislosti na

patří

ději,

Rozděluje

členům věty,

nebo

nominativ a genitiv.

tj. na slovese (nominativ),

nebo na substanci, tj. na jménu (genitiv). Druhá skupina charakterizována cílovou
orientací obsahuje pády

vyjadřující

tuto orientaci ve vztahu k ději nebo substanci (dativ

a ablativ)16 nebo pouze k ději (akuzativ, vokativ). Jak je vidět, v Martínově teorii jsou
nominativ a vokativ
předešlých

tohoto

začleněny

do celkového schématu

pádů,

zatímco v teoriích

byly považovány za pády absolutní, stojící mimo vztahy uvnitř

dělení připisuje

každému z pádů

několik dílčích významů.

věty. Kromě

Nominativ je i

jmenovací (zde se zřejmě nejvíce potvrzuje to, co vedlo Martínovy předchůdce k izolaci
nominativu ze systému), ve

větě

plní funkci

podmětu

a jmenné

části přísudku slovesně

jmenného. Vokativ, který následuje po nominativu,17 vyjadřuje zvolání. Další, veskrze
adnominální genitiv pak

původ

a vztah jedné substance k druhé. Dativ je výrazem

posesivity, vstupuje do vztahu získávání, kde vždy stojí dárce, obdarovaný a dar. Dativ
pak

naznačuje

konec tohoto vztahu, respektive to, co bylo výše nazváno koncovou

orientací substance,

obrazně řečeno,

v dativu vztah získávání

končí.

Zajímavé je, že

připouští existenci dvou dativů ve větě. 18 (19). Obdobně jako je dativ nazýván pádem,

16

17
18
19

Připouští tedy jak adnominální, tak adverbální dativ i ablativ.
Srovnej antické řazení pádů.
V tomto případě by ve španělštině splývalo vyjádření "para quien" a "por medio de quien."
Zde se jasně ukazuje, že se jedná ještě o "předsaussurovské" předstrukturalizační pojetí jazyka, které

neodlišuje jazyk a řeč, systém a jeho realizaci, a také o předgenerativistické pojetí bez odlišení hloubkové
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jímž "končí" vztah získávání, v akuzativu končí akce jako taková. Akuzativ je typickým
pádovým

doplněním

tranzitivních sloves. Pádové schéma završuje ablativ coby pád

vyjadřující začátek pohybu. 2o

Šestnáctému století vévodí gramatika španělského univerzitního profesora
vyhlášené starobylé univerzity v Salamance, Franciska Sáncheze de las Brozas, jinak
zvaného Sanctius, vydaná v roce 1587 pod titulem Minerva seu de causis linguae
latinae.

Ještě

v sedmnáctém století na ni reagovali jeho žáci, z nichž

nejucelenější

výklad podal Scioppius ve své Gramatica philosofica v roce 1628. I nadále platí, že
méně

gramatiky jsou více
pracím

přibývá

latiny. Oproti klasickým scholastickým

konkrétních jazykových příkladů, které jsou však

aby odpovídaly
správné

učebnice

pojaty jako

vytyčené

vytváření.

Teorie

rozumem. Tento je

teorii.
pádů

Předmětem

představován

Popisuje se šest latinských

pádů,

na jejich syntaktické užití, které se

základním

větným

ačkoli

už víme, že jich bylo pět.

že takovýto popis opomíjí sémantickou stránku

věci

správnost. V případech, kdy nelze daný pád vysvětlit
nejrůznějšími

elipsami, analogií a vlivem

východiskům. Přijmeme-li

představován

Genitiv je vždy

řízen

nepravá rekce a

vysvětleny

který však není

očividně řízen

můžeme

rekcí,

je ve své

elipsou.

s genitivem po

podstatě

tak, aby

větě.

Např.

předložkou

k teorii vyhovující

věta

příčestí
řídí

případy

úplně

jsou

způsobem.

označeny

jako tzv.

"accuso te furti" - "furti" je tvar genitivu,

substantivem, to ve

jménem, které

Vokativ stojí

dospěl

rekcí, vypomáhá

pády vymezit následujícím

větě

chybí. Proto jej objasníme

pak zní: "accuso te crimine furti".

tak, že si

příčestí

Obdobně

vyložíme jako adjektivum. To

genitiv. Dativ a vokativ jsou podle autora této

teorie pády, které nepodléhají rekci. Dativ se prý dokonce
úplné

lze říci,

a rezignuje na významovou

striktně míněnou

substantivem, všechny ostatní

elipsou. Gramaticky správná původní
vypořádáme

Celkově

chybně

úvahu, že užití pádů je řízeno rozumem, který je na jazykové

úrovni syntaxe

se

řečtiny

řídí

řízeností).

vztahem - rekcí (tj.

ve snaze dávat latinský systém za vzor se

konstatuje, že i řečtina měla šest pádů,

si

vybírány tak,

studia se stává klasická latina a její tzv.

zaměřuje

se

pečlivě

přidává jakoby

nahodile až k

mimo, má vlastní význam kontaktový. Ablativ je

a jako takový je považován za vlastní pád

předložkový.

Jinak

řízen

řečeno,

tato

teorie nepočítá s ablativem absolutním. Sporné však je to, že i akuzativ může být spojen
s předložkou. Na rozdíl od ablativu je akuzativ

řízen

slovesem aktivním nebo slovesem

a povrchové struktury jazyka. Bylo-li by tomu naopak, nebylo by možné mluvit o dvou dativech v jedné
větě bez dalšího upřesnění. Musíme to tedy chápat, že jde o možné dva "povrchové" dativy (viz níže
Fillmore).
20 Zřetelněji vyplyne ze srovnání s pozdější lokalistickou teorií pádů.
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v infinitivu, v krajních

případech,

Akuzativ je typickým pádem
toho
řízen.

vyjadřuje podmět

nelze-li

vysvětlit

přímého předmětu

jinak, je
předmětu

a

řízen

také

předložkou.

zvratných sloves, krom

infinitivních konstrukcí. Zbývá nominativ, který není

Mezi slovesem a jménem v nominativu panuje shoda. Jak již bylo

teorie opomíjí sémantickou stránku

věci

ničím

řečeno,

tato

a neuvažuje o významových nuancích, které

vznikají při umělé aplikaci elips.
Sedmnáctému a osmnáctému století vévodí filozofický

směr

racionalismus,

který zásadně ovlivní i gramatické teorie. Cílem gramatického popisu jazyka je sestavit
soubor fungujících pravidel, která by vedla k vytvoření jakéhosi "modelového jazyka",
tedy omezeného množství

vzorců,

na jejichž

základě

je možno

vytvářet nekonečné

množství variant. V tomto smyslu (snaha stanovit univerzální principy jazyka a vytvořit
vzorců,

modelový jazyk složený ze
racionalistické jazykové teorie
lingvistiky.

Předmětem

syntaktická stavba

věty.

které se skrývají v mysli

předchůdkyněmi

mluvčích)

jsou

Chomského teorie a generativní

zájmu proto není ani tak úzus a význam použití, jako
Z významové synonymie

vět

se odvozuje i jejich totožnost

předcházejícímu

období je do pozadí odsunuta rekce a za základní
větný vztah je považována shoda/kongruence. Rekce21 je považována za arbitrární, což
syntaktická. Oproti

je dokládáno nahrazením pádových

afixů

italština,

španělština) předložkami. Připouští

jménem.

Zároveň

k následku

"color rosae"),

(př.

jen rekci genitivu, který je vždy

řízen

se zabývají významovými vztahy vyplývajícími ze syntaktického

vztahu jména v genitivu ke jménu
příznaku (př.

v románských jazycích (francouzština,

řídícímu.

genitiv

podmět

"puer optimae indolis"),

příčinu

Takto nahlížen

příznak podmětu (př.

"oratio Ciceronis"), následek k příčině

(př.

vyjadřuje

"creator mundi") nebo

účel

k následku (př. "apparatus triumphi,,)?2 Stranou ponechávají příslovečné pády, jejichž
použití je pro logicky sestavený systém modelového jazyka spíše nahodilé.
Nejvýznamnější

gramatikou této doby je La grammaire générale et raisonnée Lancelota

a Arnaulta vydaná roku 1660.
Zásadním objevem 19. století, který

předurčil

jazyková bádání na dlouhou

řadu

let, je sánskrt. Fascinace starobylostí tohoto jazyka a vliv pozitivistické filozofie vedly
k rozmachu historického studia jazyka a komparativní gramatiky. Humanitní
snaží vyrovnat

vědám

exaktním,

alespoň

pokud jde o volbu průkazných metod.

vědy

se

Vzrůstá

Chápejme zde rekci ve smyslu povrchové struktury věty (viz níže generativní gramatika).
Příklady cituji podle SERBAT, Guy. Casos y funciones. Estudio de las principales doctrinas casuales,
de la edad media a nuestros días. Versión espafíola Mayoral, José Antonio. Madrid: Editorial Gredos,
S.A., 1988.

21

22
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zájem

o

všechny

jazyky.

Tento

mladogramatismemlneogramatismem. K čelním
Osthorff, Delbriick nebo Paul. Pokud se
neogramatici

posvěcují

směr

lingvistický

bývá

nazýván

představitelům patří např.

Brugmann,

dřívější

teorie odvolávaly na latinu,

sánskrt na prajazyk, který jako jediný zachovává indoevropský

stav vývoje jazyka23 , a může se tak mírou vztahu k němu odůvodnit soudobý stav
kteréhokoli indoevropského jazyka. Neogramatická teorie
Pořadí pádů

takto.

pádů

pak vypadá ve zkratce

je stanoveno ve vztahu k sánskrtu (na prvních místech stojí pády,

které se vyskytují už v sánskrtu) a podle míry jejich synkretismu, tedy ablativ, lokál,
instrumentál, dativ, genitiv, akuzativ, nominativ a vokativ. 24 Vychází z toho, že pád
vyjadřuje

vztahy mezi jménem a slovesem. Nominativem

aktivní centrum slovesného

děje,

vyjadřujeme

nositele nebo

věty může

být nominativ

pouze v pasivní konstrukci

pasivním centrem Věty25, z hlediska větných členů zaujímá pozici podmětu, významově
je pak

předmětem výpovědi;

dějem,

obvykle je ve

akuzativem jméno, které je zcela nebo blízko zasaženo

větě předmětem,

dějem

zatímco genitivem to, které je

zasaženo

pouze částečně, proto je mu někdy přisuzován prostor omezeného akuzativu, původní je
jeho adverbální použití, adnominální použití vychází z lexikálního obsahu jmen, odtud
genitiv posesivní, subjektový a objektový26; dativ použijeme, když děj probíhá směrem
ke jménu, hraje roli příjemce záměru27 ; instrumentálem zas vyjádříme doprovodnou
okolnost

děje

nebo nástroj, s jehož pomocí

konstrukce je považováno za

sekundárně

děj

probíhá, užití v roli agenta pasivní

vyvinutý,

nepůvodní

význam,

je novodobý jev, který sánskrt neznal; široce pojaté místo
v časových termínech ap.), v němž se
slovesného

děje představuje

děj

(uvnitř,

pasivum

na povrchu,

rozvíjí, náleží lokálu a výchozí bod

ablativ. Z toho lze odvodit, že latinský ablativ v sobě

spojuje význam ablativu a takto pojatý lokál i instrumentál,
instrumentál, lokál a ablativ plurálu.
přešel

neboť

Původně

řecký

dativ pak dativ,

se ablativ vyskytoval jen u zájmen, pak

ke jménům a zachoval si zvláštní tvar jen v singuláru.

Obecně vyjadřuje

ablativ

výchozí bod akce. Následuje po slovese, slovesném substantivu a adjektivu nebo ve své
volné podobě

vytváří

vztah s celou větou. O vokativu se zmiňují jen krátce jako o pádu,

který slouží k oslovování. Poprvé jsou pády chápány nejen jako nositelé syntaktických
funkcí, ale především jako nositelé sémantických obsahů.
23

Indoevropský stav systému pádů je zachován v sánskrtu: N pl. = N + V, N neutrum = N + A, D pl. = D

+ Ab a G sg. = G + Ab (s výjimkou -0- kmenů).
Autorem tohoto pořadí je Delbriick.
Pasivum je však novodobý jev, nevyskytuje se v sánskrtu, významy jím vzniklé nejsou tudíž původní.
26 Subjektový a objektový genitiv pochází z nominalizace (viz níže).
27 Mladogramatici neuznávají adnominální použití dativu.
24

25
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Revolučním přelomem

švýcarského lingvisty Ferdinanda de Saussura. Jeho
strukturalismu. Tento
předešlé

směr

přednášky

v myšlení o jazyce j sou na konci 19. století
učení

o jazyku položí základy

hluboce zasáhne do historie lingvistiky. Je reakcí na celé

období, zejména na historismus neogramatismu.

Zaměřuje

svou pozornost jak

na diachronní, tak zejména na synchronní popis jazyka. Chápe jazyk jako znakový
důsledně

systém,
,

vyznam.

označujícího

tak hledá rovinu

označovaného,

a

odlišuje formu a

28

Autorem, který výrazně přispěl k teorii

pádů,

strukturalistické školy, Louis Hjelmslev. Poprvé

je dánský lingvista,

důsledně

člen Kodaňské

propracovává lokalistickou

teorii pádů ve své knize Kategorie pádu vydané v roce 1935 (1937i 9 • Nicméně jeho
teorie zůstává dnes více méně opomenuta pro naprosté vypuštění syntaktického rozměru
pádů,

soustřednění

úzké

se jen na jejich sémantickou platnost a pro

schematizaci. Hjelmslev se ve své práci nejprve zabývá

dějinami

příliš

teorie

arbitrární

pádů,

jeho výklad jednotlivých teorií je značně subjektivní a vyzdvihuje pouze autory,
svým pojetím blíží lokalistickému pojetí

pádů.

To

spočívá

avšak

kteří

se

v tom, že tvrdí, že na každý

vztah, jak místní v pravém slova smyslu nebo, chcete-li, konkrétní, tak na vztah
syntaktický, abstraktní lze aplikovat abstraktní příznak směru.
Hjelmslevovu
středověkého

způsobu

nahlížení pádového systému tak vyhovují teze

filologa Máxima Planuda ze 14. století, který stanovil

příznak

závislosti a

"směru vztahu30 " a podle jejich míry popsal čtyři základní pády: nezávislý pád

nominativ a závislé pády genitiv, dativ a akuzativ. Ty se liší
akuzativ tak

představuje směr přiblížení,

neutrální, nachází se v prostoru mezi
neutrální. Na druhou stranu je

třeba

vyjádřením směru

genitiv oddálení a dativ je z hlediska

směrem přiblížení

-

směru

a oddálení. Také nominativ je

poznamenat, že tento

Planudův

popis byl sestaven

pro řečtinu. Co však s jazyky, které mají více než tři nepřímé pády, např. ještě ablativ?
Další lokalistickou teorii, které se Hj elmslev ve svém historickém
obdivuje, vyslovil Franz Wullner, žák Boppa, na

počátku

Wullnerovým tvrzením je, že každé jedné jazykové
význam
základě

3l

.

formě

přehledu

19. století. Zásadním
odpovídá

právě

jeden

Také Wullner stanovil rozdíl mezi genitivem, dativem a akuzativem na

místního vztahu vzdalování se a

přibližování

se, kde dativ

zůstává

neutrální

Viz SAUSSURE DE, Ferdinand. Kurs obecné lingvistiky. Přel. František Čermák. Praha: Academia,
1996.
29 HJELMSLEV, Louis. La categoría de los casos. Versión espafíola Félix Pifíero. Madrid:Editorial
Gredos, S.A., 1978.
30 Toto chápejme pouze jako pracovní termín pro účely výkladu.
31 Samo o sobě více než sporné.
28

12

vůči oběma směrům
začlenil

neboli zachycuje moment

do systému i ostatní pády,

vysvětluje

odpočinku,

ustání v pohybu. Aby

je jako varianty výše popsaných

pádů.

Ablativ, instrumentál a lokál budou v různém slova smyslu variantami dativu: lokál
vyjadřuje

rovnováhu mezi

instrumentál

představuje

dvěma protichůdnými

bilaterální vztah mezi

pohyby akuzativu a genitivu,

oběma

pohyby. Pak je možné definovat

latinský ablativ v jedné realizaci jako lokativní, v jiné jako instrumentální. Za velké
minus

Wťillnerovy

neoznačuje

teorie nutno

označit

názor, že nominativ nepovažuje za pád, protože

vztah a je nezávislý. Nominativ je

neutrálním pádem vzhledem k základní dimenzi
přiblížení,

podle toho, jakou pozici

poměrně

spekulativně

směru. (Může vyjadřovat

větného členu

zastává, v pozici

nazýván

oddálení i

podmětu

je to

oddálení, v pozici jmenné části přísudku přiblížení 32).
Louis Hjelmslev
přístupu nastíněného

zakončuje svůj

Planudem a

založen na třech dimenzích:
směru,

která je

druhou, zatímco
jazycích,
vlastně

přítomna
třetí

tabarštině

historický exkurz oslavou lokalistického

Wťillnerem

směru,

a postuluje systém vlastní. Jeho systém je

koherence a subjektivity.

ve všech jazycích.

dimenze subjektivity se

a

lakštině.

Nejdůležitější

Poměrně často
uplatňuje

je dimenze

se setkáme s dimenzí

jen v některých kavkazských

Druhou dimenzí koherence nebo intimity se rozumí

rozdíl mezi popsáním předmětu v kontaktu s jiným předmětem (v podstatě to, co

vyjadřují předložky
předmětu

"on" v angličtině, "sur" ve

francouzštině,

"sobre" ve

bez tohoto kontaktu. Existence pouze jedné dimenze

směru

španělštině)

a

dává vzniknout

systému šesti pádů: dativu, nominativu33 , akuzativu, ablativu, genitivu a lokálu. Dativ je
vlastně

allativem,

vyjadřuje přiblížení.

Nominativ je z hlediska

směru

irelevantní a stojí

v Hjelmslevově teorii v opozici se základním dativem. Akuzativ s významem přiblížení
stojí vopozici s ablativem

vyjadřujícím spočinutí.

Další opozici v tomto systému

utvářejí genitiv a lokál. Čím více dimenzí použijeme při definici, tím více pádů určíme.

Pokud by byly

skutečně

dimenzemi, maximální

počet

obsazeny všechny pádové pozice systému se

dvěma

pádových pozic by dosáhl 36, v případě systému se

třemi

dimenzemi by se vyšplhal až na 216. 34

Zde vychází ze svého pojetí řízenosti - řídící člen větného syntagmatu vždy vyjadřuje oddálení, člen
pak přiblížení; pokud jde konkrétně o nominativ, chápejme to tak, že v pozici podmětu "řídí" nejde zde samozřejmě o rekci jako syntaktický vztah - sloveso v přísudku, respektive sloveso v přísudku
se shoduje se jménem v podmětu, vyjadřuje tedy oddálení, naopak nominativ v pozici přísudku je "řízen",
tj. vyjadřuje přiblížení)
33 Vidíme, že na rozdíl od Wiillnera začleňuje nommativ do systému pádů.
34 Jazykem se třemi možnými dimenzemi je tabarština, ve skutečnosti má však pouze 52 pádů, nikoli
maximální počet 216.
32

řízený
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Takto vytyčená teorie založená na ryze arbitrárním geometrickém zobrazení35
pádového systému, kde pády obsazují políčka v obrazcích, skýtá
definovány ryze na

základě

pádů. Přestože

funkce

předměty,

slovosledem,

věnuje

rovině

komplexní

definuje pád jako

vyjádřeno různými prostředky

vyjádření

- afixy,

vztahu mezi

předložkami,

dvěma

postpozicí,

se jen příkladům podobným deklinaci.

Strukturalistickou sestrou
kroužek. Kjeho

úskalí. Pády jsou

sémantického obsahu. Naprosto se vytrácí syntaktická

v obecné

což může být

četná

Kodaňské

školy byl i "náš" Pražský lingvistický

čelním představitelům patřil

vyjádření

významu

pádů.

i Roman Jakobson, který se pokusilo

Reagoval tak mimo jiné i na Hjelmsleva, protože

ten se spokojil s určením jednoho z významů pádu za hlavní. Jakobson
souhrnný (obecný) význam· pádu. Vychází z teorie znaku,

nicméně

formě přisuzuje

hledá

význam.

Pády - i vzhledem ke svému jazykovému zázemí vychází z ruského jazyka - chápe
zejména

z hlediska morfologického.

Nezabývá

předložkovými

se

slovosledem. Tvrdí, že ve flektivních jazycích s morfologicky
pomocí
vztahů

deklinačních afixů

vazbami

vyjádřenými

a

pády

si konkurují afixy a předložky a zkoumání jejich vzájemných

komplikuje fakt, že jeden pád se

může

pojit s různými

předložkami.

Výsledkem

jeho klasifikace je pak následující schéma:

I

I

(I~D)

Dělí

I

I

(Ll

~

L2)

pády na centrální (N, A) a okrajové (I, D), dále podle závislosti (A, D) a extenze

(rozvíjení, doplnění výpovědi - G, L), případně tvoření (G2, L2)36. Spojnice mezi pády
odpovídají jejich vzájemným vztahům. Rozdíl mezi nominativem a akuzativem je stejný
jako rozdíl mezi dativem a instrumentálem. Jakobson tedy vysvětluje pády takto:
Nominativ je pád aktivního agenta. Být

podmětem

slovesa je jeho hlavní funkcí. Pro Jakobsona je proto
primárně

životný. Nominativ sám

z tohoto úhlu pohledu je pádem
Některé

neříká

nic o

nepříznakovým,

užití nominativu neimplikuje

děj,

aktivního tranzitivního

podmět/agent

v nominativu

přítomnosti či nepřítomnosti děje,

také ho nazývá nulovým pádem.

spíš naopak

(např.

pasivní konstrukce, kde

35 Volba geometrického zobrazení není nijak motivována, je naprosto nahodilá. Proč třeba nepoužívá
kruh, spirálu, vějíř?
36 Roman Jakobson užívá německé pojmenování pádů: Bezugskasus pro závislostní, Umfangskasus pro
pády rozšířující, Randskasus pro okrajové a Gestaltungskasus pro pády tvoření/utváření.
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nominativ je logicky pacientem). Je-li jméno v nominativu podrobeno akci, tzn.

právě

v pasivních konstrukcích, splývá jeho významová funkce s akuzativem, neboli tento
význam nominativu je sekundární. Nominativ jako jediný pád
prosté pojmenování (v nápisech, názvech, popiskách).
přednostně

Z hlediska syntaktického je nominativ
přísudku slovesně-jmenného

něm či

podmětem,

pak také

Vyjadřuje,

že

děj

se

zaměřuje

Můžeme

Silně řízený

děje, vnitřní předmět děje

předmět

vyjadřuje

podrobený

součástí

výsledek

rozlišit akuzativ

ději, vnější předmět, např. číst

označený předmět

najím

nominativuje proto příznakovým pádem.

nebo

vyjadřovat

Označuje věc/předmět výpovědi.

v něm projevuje. Akuzativ je objektem daného

akuzativ

také

a apozicí.

Akuzativ je závislý pád.
a že se na

může

vyjadřuje vlastně prostor a čas, který zaujímá děj, např. žít rok.

silně

-

a

Na rozdíl od
slabě řízený.

např.

psát dopis,

Slabě řízený

knihu.
37

děje.

akuzativ

Pohybují se na hranici

funkcí předmětu a okolnosti. SÚl.bě řízený akuzativ může záviset na intranzitivním
slovese, pak není možné provést pasivní transformaci, a
spolu s akuzativem

silně řízeným. Nicméně

dva

může

silně řízené

se vyskytovat ve

větě

akuzativy v jedné větě být

nemohou. 38
Genitiv stojí v opozici k dvojici
proto

příznakovým

pádů

nominativ, akuzativ. Vzhledem k nim je

pádem. Ve vztahu k vyjádření nebo

nevyjádření řízeného děje

je

neutrální. Vyjadřuje extenzi předmětu (tj. rozvíjení předmětu). Účast věci 39 v genitivu
na

vyjádřené

že

věc

situaci má však menší rozsah než je její celkový rozsah. Z toho vyplývá,

v genitivu je v situaci promluvy

partitivní, nebo

negativně,

v genitivu je omezován
vody). Také se dá

jedná-li se o genitiv

řídícím

říct,

že

vyjádřena částečně,

pak se jedná o genitiv

ohraničení/limitu.

jménem, které je tímto genitivem rozvito

řídící

jméno

vyčleňuje

vlastnost, z nositele vlastnosti jeho vlastnost, (ve

španělštině

by tomu odpovídal

miska

příklad

předchozí příklad

ze

"la dama de nobleza"). Zde stojí za zmínku, že podle Jakobsona je genitiv

jako jediný pád schopen nastolit vztah se jménem bez slovesného
tedy nijak

(např.

ze jména v genitivu jednu jeho

"la nobleza de dama") nebo z vlastnosti jejího nositele (obrácený
španělštiny

Rozvíjení jména

zvlášť

příznaku. Neodděluje

genitiv adnominální a genitiv adverbální, poznamenává jen, že genitiv

Za slabě řízené akuzativy bychom mohli považovat ty případy ze školní praxe, kdy váháme mezi
jako předmětu, nebo příslovečného určenÍ. V české školské tradici se
v takovýchto případech dává přednost příslovečnému určenÍ.
38 Viz níže Fillmore - jedno zjeho pravidel zní: v jedné větě nemohou být dva stejné pádové významy,
mluví však o hloubkové struktuře věty.
39 Pro ilustraci záměrně používáme slovo "věc", abychom nevnášeli chybné významy lingvistickým
37

určením větného členu buďto

termínům.
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adnominální je
vyčleněn

častější.

Genitivem lze také

vyjádřit

agenta nebo pacienta, který je

z akce (respektive jedná se o nominalizované konstrukce). Dále vymezuje

několik typů genitivů

podle jejich syntaktické funkce ve

jazykového materiálu) - genitiv separace,

př.

od

řeky,

větě

(vychází z ruského

genitiv ve jmenných

větách

(zvolání),4o genitiv v pozici podmětu, např. seběhlo se lidu,41 genitiv partitivní (po
slovese), např. pojedl chleba,42 genitiv limitu/ohraničení, př. u řeky, genitiv účelu/cíle,
př. chotěli svobod43 , genitiv negace, př. bez obav44 , genitiv partitivní, př. někteří z nás45 .
Všechny tyto významy přisuzuje genitivu i v předložkových vazbách.
Instrumentál a dativ jsou pády bez vztahu extenze/rozvíjení. Dativ podobně jako
akuzativ vyjadřuje zasažení věci
o zasažení

věci dějem,

o

ději

dějem,

instrumentál podobně jako nominativ neříká nic

samotném ani o

účasti

na

ději.

Oproti nominativu a

akuzativu jsou dativ s instrumentálem okrajové pády neboli pády periferní, to znamená,
že jejich

vypuštění

z věty neovlivní celkový význam

výpovědi

(respektive

výpověď

bude i po jejich vypuštění úplná).
Instrumentál definuje pro podmínku
okolnost. Nástroj nelze

vyjádřit

děje

(agent,

příčina,

nástroj), limitaci a

jiným obratem než instrumentálem, ale musíme ho

chápat vždy v kontextu. Instrumentál se vyskytuj e v předložkových i bezpředložkových
vazbách.
Věc
učím

v dativu je zasažená dějem, ale není na ději závislá. Odtud rozdíl mezi např.
ději,

zatímco

akuzativ ,Jazyk" je v přímém vztahu závislosti na ději slovesa "učit se." Dativ

označuje

se jazyku versus

učím

se jazyk. Dativ ,Jazyku" není závislý na

40 Vyvolávání pouličních prodavačů, kteří se snaží přilákat pozornost kolemjdouCÍch. Nabízí-li své zboží,
používají k tomu genitiv plurálu.
41 Otázka však zní, je-li tento genitiv opravdu podmětem příkladové věty v češtině. Z formálního hlediska
se jedná spíše o jednočlennou větu bez podmětné části, z hlediska sémantického je tento genitiv opravdu
"podmětem," měli bychom však použít jiný termín než podmět, nejlépe původce děje. Nebo ještě lépe:
doplnit syntaktický pojem podmět jeho sémantickou rolí původce děje.
42 Použila jsem doslovný překlad Jakobsonova ruského příkladu. Domnívám se, že užívání genitivu
partitivního adverbálního je v současné češtině na ústupu, vyskytuje se v několika frazeologických
spojeních (př. krve by se v něm nedořezal ap.), která jsou specifická z hlediska významu. Zároveň je třeba
podotknout, že užití genitivu partitivního v českém příkladu závisí také z velké části na volbě slovesa,
sloveso "pojíst" totiž už samo o sobě má partitivní příznak. Po slovese ,jíst" by zcela jistě následoval
akuzativ, byť jeho hovorová podoba chleba připomíná genitiv partitivní oproti spisovnému knižnímu
chléb.
43 Česky by se snad dalo říci "zachtělo se jim svobod," případně "zachtělo se jim svobody." Tento
překlad je však příznakový, jeho neutrální podoba z hlediska významu a postoje mluvčího by zněla
s akuzativem takto: "chtěli svobody."
44 V ruštině následuje po tranzitivních slovesech v záporu, př. ně čitaju gazet.
45 Zde genitiv partitivní adnominální.
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beneficienta akce,

příjemce

rozkazu, adresáta intranzitivních sloves (tím je nejvýrazněji

odlišen od ostatních pádů)46.
Lokál je

rovněž

okrajový pád. Jako jediný pád je

rozdíl od dativu a akuzativu,
nezasažení
větě

předmětu dějem.

ženě"

či

je lokálem

S genitivem má

společné

Označený

limitace rozsahu je použití ruské
vyjádřena

Na

však jako genitiv, není závislý na zasažení nebo
i to, že jméno v lokálu není ve

zastoupeno v celém svém rozsahu, úplný je však rozsah jeho

Ukázkou restrikce
pri

stejně

povinně předložkový.

vymezená zóna a

předložky

uvnitř

řídícího

"pri". Ve

termínu.

větě

"skazal

této zóny se odehrává událost.

lokál coby pád relativního rozsahu stojí v opozici proti všem

pádům

tzv.

"nalevo" schématu - nominativu, instrumentálu, akuzativu a dativu. Jako okrajový pád
stojí proti všem pádům v prvním řádku, tj. nominativu, akuzativu a genitivu.
Genitiv a lokál druhého

řádu

se vyskytují v ruštině a j sou to

příznakové

pády ve

vztahu ke genitivu a lokálu. Fungují ve větě jako pády tvoření. Jejich význam je omezen
na koncept obsahu.
Některá dílčí

tvrzení Jakobsonova vhledu do problematiky si zaslouží komentář.

Instrumentál ve významu nástroje/instrumentu

děje

prý nelze nahradit jiným obratem.

Aplikuje svou teorii zejména na ruský jazykový materiál, ten však toto konstatování
narušuje.

Např.

kak sokol." Ve

instrumentál ve
španělské větě

větě "letiť

sokolom" lze nahradit nominativem

"EI niňo fue herido por una piedra" můžeme výraz "por

una piedra" považovat za instrumentál

(původce,

pak transformujeme na "La piedra hirió al

niňo,"

respektive

příčinu děje).

Celou

říct,

že

španělský

větu

kde "la piedra" je nominativem. Platí

pak i nadále tvrzení, že instrumentál nástroje nelze nahradit jiným obratem?
bychom nemohli

"letiť

Proč

instrumentál "por una piedra" byl nahrazen

nominativem "la piedra" v pasivní konstrukci téže

věty?

Jakobson si tím obhajuje své

schéma, které je mimo jiné založeno také na opozici životnosti a neživotnosti.

(N ~A)

I

I

(I ~ D)

46 Tady narážíme na první problematickou část Jakobsonova výkladu. Podle něj lze dativ a instrumentál
vypustit, aniž by se změnil význam výpovědi. Dativ však může být obligatorním doplněním slovesa např.
dát, říct ap.

17

primárně

Tvrdí, že nominativ (a dativ) je

životný, instrumentál a akuzativ

primárně

neživotný. Opozice neživotný akuzativ a životný dativ však nefunguje.
Pokračujeme-li

dále, narazíme na tvrzení, že nominativ a instrumentál

nic o tom, zda je věc zasažena dějem, zda je aktivní nebo se na ději

nějak

neříkají

podílí.

Přesto

však uvádí jako jeden z významů instrumentálu agenta.
Také

některá

vymezení lokálu se zdají

nejednoznačná.

Definuje ho jako

okrajový pád (tím stojí proti nominativu, akuzativu a genitivu) s rozvíjením
(oproti nominativu, akuzativu, instrumentálu a dativu). Delimitace ve
ženě" spočívá
výpovědí.

podle Jakobsona v lokálu, ve

skutečnosti

je však

"skazal pri

vyjádřena

celou

Je možno tuto delimitaci považovat za charakteristický rys právě lokálu, když

podobnou delimitaci výpovědi nalezneme i ve větách s dativem (např.
vysvětluje

Genitiv negace
možností

větě

předmětu

vytvoření

účastí

nulovou

na

opozice nulová versus maximální

ději,

účast

řekl ženě)?

nezamýšlí se však nad

na

ději.

Ta by se

vyjádřila

akuzativem. Tím by vznikl vztah opozice mezi genitivem a akuzativem dané nikoli
významem extenze/rozvíjení versus závislost, ale nulová versus maximální míra
na ději.

Př.

(částečná,

účasti

"pije víno" (maximální účast na ději vyjádřená akuzativem) proti "pije vína"

respektive nulová?

Celkově

účast

na ději).

lze říci, že tyto sporné body v Jakobsonově teorii pramení z toho, že se

nezabývá syntaxí, větnou stavbou a vztahy ve větě47 (nezabývá se slovosledem a
předložkovými

vazbami), ale snaží se vytyčit obecný sémantický význam pádů.

Další ze strukturalistických
Zabývá se šesti hlavními pády.
gramatické, které plní

primárně

pohledů

nabízí polský lingvista Jerzy Kurylowicz.

Rozděluje

je do dvou hlavních skupin na pády

syntaktickou funkci, zatímco sémantická funkce je u

nich sekundární, a konkrétní, jejichž primární funkce je sémantická a syntaktická stojí
až na druhém

místě.

Gramatickými pády jsou nominativ, akuzativ a genitiv,

konkrétními instrumentál, lokál a ablativ.
Syntaktické užití gramatických

pádů

je nezávislé na lexikálním významu slov,

která se v nich vyskytují. To dokazuje

např.

tvrzením, že tranzitivní slovesa (tj. slovesa

vyžadující doplnění v akuzativu) nemají žádný společný sémantický rys. Nominativ plní
vždy syntaktickou funkci
nástroj

děje,

podmětu

a

může

znamenat agenta, pacienta, adresáta

či

to vyplývá až z výpovědi. Druhým společným rysem gramatických pádů je,

Tvrdí, že vypuštění dativu z věty nenaruší význam výpovědi, to přímo odporuje teorii obligatorních
Tesniera; říká, že akuzativ je závislý pád, neupřesňuje však, na čem je závislý (logicky by to mělo
být sloveso), genitiv adnominální a adverbální chápe zřejmě na stejné úrovni ap.

47

členů
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že podléhají transformacím - nominativ a akuzativ transformaci aktiva v pasivum (v
Přestože

pasivu se nominativ aktiva stává akuzativem a naopak), genitiv nominalizaci.

genitiv vzniká nominalizací aktiva i pasiva, zabývá se jen nominalizací aktiva, ze které
pochází tzv. genitiv subjektový.48 Sekundární, tedy sémantický, význam je upřen
čistě

nominativu, ten je podle Kurylowicze
možnosti, že vokativ, se kterým jinak

syntaktickým pádem, i když spekuluje o

nepočítá,

by mohl být

významu nominativu. Sekundární význam akuzativu pak
extenze, trvání nebo

vnitřního

vyjádřením

spočívá

ve

sekundárního

vyjádření účelu,

objektu, sekundární význam genitivu ve

vyjádřením

škody či limitace děje.
Základní funkcí konkrétních pádů je jejich místní lexikální sémantický význam.
schází dativ, který z historického úhlu pohledu, od něhož se
Kurylowiczova teorie odvíjí, splývá s lokálem. 49 Ke konkrétním pádům zařazuje i tzv.
V repertoáru

pádů

neupřesňuje

lativ - sekundární význam akuzativu,

však jeho primární sémantickou

funkci. Ablativ a dativ, který ovšem splývá s lokálem, jsou ve své sekundární
syntaktické funkci alomorfy akuzativu v pozici předmětu. Nicméně opomíjí, že ablativ a
dativ v předmětu nelze transformovat, a transformace je

přeci

v jeho pojetí základním

rysem syntaktických pádů.
Takto po stavená teorie má však své skuliny. Nominativu je
funkce

podmětu,

nic se

neříká

o jeho funkci v přísudku

slovesně

lze považovat i konstatování, že tranzitivní slovesa nemají žádný
rys, protože to

přímo

použito

řadu příkladů,

různých pádů. Př.

že i pád samotný
pravděpodobně

(míněno

zde akuzativ)

není možné zcela

pádů

sémantický

určuje

ho prý lexikální kontext.
přesto

je však

"currere in urbe" a "currere in urbem". Z toho by vyplývalo,
může

oddělit

mít lexikální význam. Domnívám se, že

sémantický význam konkrétních
patrně měla
pádů,

syntaktický a sémantický význam

konkrétních

společný

kde je lexikální kontext stejný,

jejich syntaktickém užití. Otázka by však
oddělit

jmenném. Za chybné

popírá jejich stejné chování v procesu transformace aktiva na

pasivum. Pokud jde o sekundární význam akuzativu,
Nalezneme však celou

přisouzena výlučně

pádů při

znít spíše naopak: je možné

respektive je sémantický význam

ryze asyntaktický? Podle Kurylowicze se konkrétní pády stávají

alomorfy akuzativu poté, co vyprázdní
neproblematické. Zarážející je i

svůj

zařazení

sémantický význam. Toto tvrzení také není

ablativu mezi pády konkrétní, protože ablativ

Nominalizovaná konstrukce "pozvání hostů" tak může pocházet z aktivní konstrukce "hosti pozvali"
jako z pasivní konstrukce "hosti byli pozváni." Genitiv vzniklý z aktivní konstrukce se nazývá
genitiv subjektový, genitiv objektový vzniká nominalizací pasivní konstrukce.
49 Toto tvrzení je samo o sobě sporné.
48

stejně
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má i vzhledem ke svému historickému původusO primárně syntaktickou funkci pozice ve
větě sl . Celková kritika této teorie by se proto měla opírat o podcenění synchronního
přístupu

kjazyku a

měla

by

popřít

striktní

oddělování

funkce syntaktické od funkce

sémantické.
Syntaktický
jeho žáci,
základy

např.

přístup

představuje

teorie Luciena Tesniera. Tesniere a

Heinz Happ, jsou představitelé závislostní teorie. Jejich názory položily

valenční

syntaxe. Jejich

funkce, jejichž ohnisko
dospět

k pádům

počátečním

většinou tvoří

úkolem bylo popsat všechny syntaktické

sloveso, odlišit tyto funkce od jejich realizace a

ke klasifikaci syntaktických funkcí podle jejich tzv. "nutnosti"

či

obligatornosti

ve větě. Takto popsaný systém struktur jazyka vede k vytvoření jazykových vzorců a od
nich už je jen

krůček

k vytyčení modelového jazyka. Vychází ze základní vlastnosti

slovesa - valence, tj. schopnosti vázat na sebe

větné členy,

vyžadovat

určitý

typ

doplnění v určitém tvaru. Členy vyžadované slovesnou valencí neboli předvídané ve
struktuře

slovesa nazývají aktanty.

Doplnění,

která nejsou

slovesa, logicky tedy mohou, ale i nemusí být přítomna ve

přímo
větě,

Aktanty jsou indexovány čísly, která vyjadřují jejich pozici ve
významu a míry nutnosti ve
v genitivu, A3

předmětu

větě.

v dativu,

předložkovému předmětu

S2

Al odpovídá

~ předmětu

podmětu,

vyžadována valencí

se nazývají okolnosti.

větě,

a dále se

tj. nominativu, A 2

v akuzativu, As

předmětu

dělí

podle

předmětu

v ablativu, A6

a A7 adverbálnímu aktantu, který označuje místo, nedá se

však zaměnit adverbiem místním, zatímco předložka s ním spojená zaměnit jde. S3 A7
není okolností, protože nelze z věty vypustit, aniž by

zůstala

neúplná. Okolnostmi jsou

pak všechna doplnění, která nesplňují podmínky aktantů, zejména aktantu A7.
i volné dativy (dativ commodi). Aktanty se dále

dělí

Patří

na obligatorní a fakultativní.

Fakultativní jsou sice vyžadovány valencí slovesa, ale je možné je vypustit bez
změny

významu. Obligatorní aktanty vynechat nelze, musí být ve

proto je jejich vypuštění vnímáno jako elipsa, je dáno kontextem.

větě

vždy

Přínosem

větší

přítomny,

této teorie je

pokus o sestavení kompletního soupisu všech kontextových podmínek, které

50

sem

umožňují

A Kurylowicz vychází zejména z diachronního pojetí jazyka.

Některé latinské předložky, např. ex, vyžadují konstrukci s ablativem.
52 Předložkový předmět je ten, který se pojí vždy s jednou a tou samou předložkou, která nemůže být
51

zaměněna.

Např. slovesa typu nacházet se někde ap. vyžadují doplnění předložkovým syntagmatem (prepozice +
jméno), tato předložka však je zaměnitelná, např. nacházet se v domě, u domu, před domem atd.
53
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(např.

vynechání obligatorního aktantu

přímá

infinitivní konstrukce,

a

nepřímá řeč,

anaforická odpověd,54 atd.).
Takový popis jazyka nanáší popsané aktanty na horizontální osu a pod každý
z nich klade na osu vertikální
vytváří
různý

věty

modelové

způsob

a z nich vyvozuje jazykové vzorce.

význam. Tato analýza se tedy

zájmu stojí
zařazen

např.

jejich realizace ve

vztažná slova,

jako jeden z aktantů, má

věnuje výlučně

větná

adverbia

výlučné

či

postavení,

větě.

Kombinací

Různé

těchto

konstrukci odpovídá

slovesné valenci, mimo

slovosled. Nominativ,
neboť

os

předmět

přestože

je ve vzorci vždy

je

přítomen,

takže se pracuje spíše se stálou dvojicí Al + V než se slovesem. Dále lze této teorii
vytknout jistou nesourodost v přístupu sémantikou, vychází v sestavování
slovesa (infinitivu), tj. opomíjí

přestože

vzorců

změny,

se snaží pracovat jak se syntaxí, tak se

pouze z lexikálního významu jednoho tvaru

které mohou nastat, je-li sloveso v gerundiu,

imperativu, pasivu či jiném tvaru.
Syntaktický
syntaktický rozbor

přístup předkládá
věty

také

je založen na jádru

funkční
věty

syntax André Martineta. Jeho

a rozlišení minimální

výpovědi

od

jejího rozvití (expanze). Základní slovesnou výpověď tvoří subjekt a predikát.
Predikát je
členy

minimální

opět

centrálním prvkem, nezávisí na jiném

výpovědi

závisí

členu,

protože všechny

právě

na predikátu. Sloveso, tj. predikát, stojí na
vrcholu pyramidy tvořené funkcemi, samo o sobě funkci nemá55 , respektive má pouze
predikativní funkci, která je mu vlastní.
Přítomnost

odlišuje od

subjektu je nutná v každé

objektu/předmětu.

výpovědi. Právě

jeho nezbytnost ho

Vztah mezi subjektem a predikátem je

reciproční,

vzájemný, na rozdíl od predikátu je však subjekt (většinou jméno) predikátu podřízen,
protože může zastávat více funkcí 56 . Funkcí subj ektu je aktualizovat predikát, zasazovat
ho do reality. Sémantické obsazení pozice subjektu je

různé, např.

agent, pacient,

adresát ap.

54 Španělská norma tento druh anafory nepodporuje. Na otázku "Máš knihu?" neodpovídá pouhým
"Mám," ale "Tienes ellibro?" - "Sí, 10 tengo."
55 Funkci chápe jako výsledek působení dvou faktorů, jako vztah mezi dvěma prvky. Predikát není
defmován ve vztahu k žádnému prvku výpovědi, proto jeho funkce, kromě základní predikativní, popírá,
což je samo o sobě neopodstatněné. Funkce subjektu je defmována ve vztahu k predikátu, proč by tedy
nešlo definovat predikát ve vztahu k subjektu?
56 Zde myslím dochází ke křížení pojmů různých rovin - slovně druhové, syntaktické a výpovědní. Mluví
se o subjektu, ale míní se tím nejspíše jméno nebo předmět/věc výpovědi. Predikátem je zase myšleno
pouze sloveso. Více funkcí, které ilustrují podřízenost subjektu predikátu, spatřuje v příkladech typu "Carlos come," "Veo a Carlos" a "Me paseo con Carlos." Je přinejmenším zvláštní vyvozovat
z několikerého použití slova "Carlos", že je ve větě "Carlos come" podřízen predikátu "come".
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dějem,

Objekt je zasažen
proto je
přes

nejčastěji označován

který

činí

subjekt.

Obrazně řečeno

jako sémantická role pacient. Akce

trpí tímto

přechází

subjekt k objektu nebo na objekt. Objekt může však také ve výpovědi

dějem,

od slovesa

chybět.

Definuje princip syntaktické autonomie. Syntaktická spojení - syntagmata
na autonomní,

funkční

větě. Funkční

vznikají u

a závislostní. Autonomní syntagmata implikují jen jeden typ

výpovědi

vztahu se zbytkem

členů výpovědi,
může

(každé má svou funkci ve

vytvářejí

syntagmata

podstatné jméno

dělí

na

které samy o

být ve

větě

větě)

příklad předložky.

sobě nevyjadřují

a jsou

přemístitelná

ve

Závislostní syntagmata

funkci ve

větě, např.

jakékoli

subjektem nebo objektem ap., teprve podle druhu

závislosti a způsobu jeho vyjádření vznikají závislostní vztahy 57. Nutno podotknout, že
syntaktická autonomie sama o

sobě nestačí,

vždy vstupuje do hry i kontext a lexikální

význam.
Průřez
příspěvkem

světovými

teoriemi

pádů

nahlíženými z různých hledisek završíme

Charlese J. Fillmora, který byl

ovlivněn

generativismem a

může

tak být

pokládán za nástupce Chomskéh0 58 . Hlavní myšlenky přednesl ve studii The Case for

Case 59 • Kritizuje předešlé teorie pro to, že se nezabývají důsledněji nominativem,
pokoušejí se

vytyčit

jejich teorie se mísí

jeden hlavní význam pádu, což nepovažuje za reálné, a v jazyce
různá

kritéria popisu podle toho, jak to zrovna teorii "vyhovuje."

Fillmore v duchu generativní gramatiky vychází z hloubkové struktury jazyka a snaží se
definovat význam

pádů právě

v hloubkové

struktuře.

Považuje pády za jazykové
jazykům, přestože

univerzum. Konstatuje, že kategorie pádu je vlastní všem
z nich

vyjadřuje různými

postfixy ap.). V každé

rovnocennými

větě

prostředky

(afixy,

(chápejme v její hloubkové

předložkami,

struktuře)

ji každý

slovosledem,

se vyskytuje pouze

jeden pád neboli pádová pozice je obsazena jenom jednou. Pokud identifikujeme více
stejných obsazených pádových pozic, jedná se také o více hloubkových struktur. Zde se
objevuje první úskalí této teorie - výklad

členů

ve vztahu koordinace a adordinace je

pak nezbytně chápán jako výklad několika stejných hloubkových struktur.
FiUmore hovoří o šesti základních pádech - agentiv, instrumentál, dativ, faktitiv,
lokál a objektiv,
vyjadřuje

postupně

však

typicky životného

zmiňuje ještě

činitele

dva - benefaktiv a komitativ. Agentiv

slovesného

děje.

Instrumentál je

označením

Zde vzniká prostor pro definování pádů podle typu syntagmatu. Zejména se k tomu nabízí závislostní
syntagmata jmen ve flektivních jazycích, předložky u analytického jazykového typu jsou naznačeny v
pojetí funkčních syntagmat.
58 To co Fillmore označí jako hloubkové pády, pramení vlastně z tematických rolí Chomského.
59 FILLMORE, Charles John. The Case for Case. In Universals in Linguistic Theory. Ed. Bach, Emmon,
Harms, Robert T. New York, 1968.
57
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neživého

předmětu příčinně

vyjadřuje. Předmět

adresáta nebo proživatele

benefaktiv pro tento poslední zvláštní
děje či

který vyplývá z
Lokál

vyjadřuje

ději

nebo stavu, který sloveso

v dativu je životný a je zasažen slovesným

příjemce,

Dativ je pádem

implikovaného ve slovesném

případ.

Faktitiv

děje.

děje

místní pozici nebo orientaci

pohybuje, tak místo, kam

něco směřuje.

z významu samotného slovesného

děje

nebo stavem.

Odtud také pojmenování

označuje

stavu, je jeho výsledkem nebo

dějem

živý i neživý

součástí

předmět,

slovesného významu.

a stavu, jak místo, odkud se

něco

Objektiv je sémanticky neutrální. Vyplývá

a je jím vyžadován, jde o osobu nebo

věc dějem

či stavem přímo zasažené. Neztotožňuje se s přímým předmětem nebo s akuzativem. 6o

Úkolem pádové gramatiky je sestavit celou řadu transformačních pravidel, podle
nichž se ze vzorce hloubkové struktury stává povrchová realizace daného vzorce
(subjektivizace, objektivizace, slovosled, nominalizace, transformace aktiva v pasivum
ap.). Subjektivizace ústí v neutralizaci pádových rozdílů v jeden tvar obvykle nazývaný
nominativ. Objektivizace vede stejným

způsobem

genitivu. Každé sloveso vyžaduje v hloubkové
jeho pádový rámec. Z těchto pádových
struktuře. Např.

v hloubkové
otevřely.")

nebo agentiv

otevřel dveře.")

(př.

sloveso
"Karel

agentiv, objektiv a instrumentál
slovesa

"otevřít"

(př.

struktuře

rámců

"otevřít"

otevřel.")

nebo objektiv a instrumentál

k akuzativu a nominalizace ke
doplnění,

lze poté sestavit

vyžaduje objektiv

byly

(př.

otevřít

utváří

vzorce

"Dveře
(př.

otevřeny klíčem.")

otevřel dveře klíčem.").

se pak v souhrnu znázorní takto:

která

větné

nebo agentiv a objektiv

(př. "Dveře

"Karel

pádová

se

"Karel
anebo

Pádový rámec

= + [ _ O (I) (A)]. Kulaté

závorky u agentivu a instrumentálu znamenají, že jsou tyto pádové pozice nepovinné.
Klasifikuje tedy slovesa podle druhu jejich pádového rámce a možností transformace,
které nabízej í.
Schéma věty v hloubkové
Věta

struktuře

je následující:

O se skládá z modality (M) a propozice (P). Propozice je tvořena slovesem

(V) a neomezeným počtem nominálních frází (NF)61. Nominální syntagma je do
povrchové struktury promítáno pomocí pádového
pádu v povrchové

struktuře různým způsobem).

označení,

koeficientu K (realizace

Nadstavbou pro nominální syntagmata

v rámci verba jsou proto kategorie pádu C. Nominální fráze jsou dále rozvíjeny pomocí

60
61

Tradiční termíny jako akuzativ, genitiv ap. přisuzuje FiUmore zásadně povrchové struktuře.
V podstatě se jedná o upravenou verzi Chomského schématu, kde věta (O) je rozložena na nominální

frázi, nominální syntagma (NF) a verbální frázi, verbální syntagma (VF), které je dále
(V) a jednotlivé nominální fráze (NF).
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členěno

na sloveso

determinantů

D

(např. člen,

přivlastňovací

adjektivum,

zájmeno ap.). Na poslední,

nejnižší úroveň doplňujeme konkrétní lexikální realizace.
Obecné schéma věty v hloubkové

struktuře

pak vypadá následovně:

O

M

větné

Prvním krokem k rozboru dané

struktury je tedy

rámce slovesa V, který je dán v jeho hloubkové
mého názoru

především

nemusí být v povrchové

struktuře.

Novum této teorie je podle

struktuře

realizován stejným pádem, jak uvidíme dále z ukázek
při

pravidel, která jsou aplikována

struktury na povrchovou. Dodržují se následující postupy:
(podle typu jazyka použití koncovky,

předložky,

(např.

aktivum,

modality

si pádového

v tom, že hloubkový pád (obsažený v pádovém rámci slovesa)

několika transformačních

respektive

uvědomění

slovesa

převodu

výběr

hloubkové

pádového

postpozice, slovosledu),
paSIvum,

čas),

označení
označení,

subjektivizace,

objektivizace, nominalizace, výběr podmětu. Další neméně podstatnou novinkou je
konstatování, že se i jméno62 může stát nositelem vlastností, které ovlivňují pádový
rámec věty63. Je-li jméno životné, bude pak agentivem nebo dativem, má-li příznak
místního významu, bude nejspíše lokativem. Abstraktní jména tak

těžko

mohou být

lokativem.
Zastavme se na chvíli
Fillmore
věty

dvě

bude

např.

u

základní pravidla: má-li
v agentivu.

výběru podmětu.

věta,

Neobsahuje-li

Pro

výběr podmětu

respektive slovesný rámec, agentiv,

podmět

pádový

bude

podmět

slovesa

"otevřít",

v instrumentálu nebo objektivu. Použijeme-li

rámec

agentiv,

opět Fillmorův příklad

vzniknou nám následující hloubkové struktury: V+Agentiv (Karel
a Objektiv (Karel
62

63

otevřel dveře.),

stanovuje

V+Objektiv a Instrumentál

otevřel.),

(Dveře

byly

Dokonce hovoří o adverbiích jako o ,Jménech", která mohou mít jen jeden pádový tvar.
Z tohoto důvodu pak již nelze mluvit jen o pádovém rámci slovesa.
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V+Agentiv
otevřeny

klíčem64 .) a V+Agentiv, Objektiv a Instrumentál (Karel otevřel dveře klíčem).

Z příkladů jasně vyplývá to, co bylo stanoveno pravidly. Má-li pádový rámec slovesa
agentiv, je tento
bezpředložkový

povrchový
struktuře

podmětem.

a stojí v popředí

podmět

předpokládá,

Dále

větné

že povrchový

struktury. Mnohdy ale

i jiný hloubkový pád než agentiv,

přestože

podmět

je vždy

můžeme

zvolit za

je tento v hloubkové

obsažen. Volba objektivu je podmíněna pasivním příznakem slovesa,

obdobně

jako volba dativu coby povrchového podmětu.
Ještě

zřetelněji

vidět

je

rozdíl mezi hloubkovými a povrchovými pády
Příklad

v nominalizovaných strukturách.
vysvětlen

jako realizace hloubkového dativu povrchovým genitivem. Nominální fráze

"Johnovy knihy" je v hloubkové
čas)

jmenné fráze "Johnovy knihy" je pak

struktuře

rozložena na NF knihy a O = M

(přítomný

+ V (nulové) + Objektiv Qehož Kje rovno nule a NF = knihy) + Dativ (kde K =

předložka "to" v angličtině 65 a NF

=

John), hloubkový dativ se stává povrchovým

genitivem. Průhlednost příkladu trochu narušuje český překlad, "Johnovy knihy 66",
který bychom možná mohli objasnit touto spekulací: v duchu Fillmorova výkladu by se
snad dalo v

češtině počítat

s elipsou slovesa,

např. "patřit".

Schéma hloubkové struktury

si pak dovoluji naznačit takto:
NF = NF (knihy) + O
0= M

(přítomný čas)

+V

("patřit")

+ Ob (K nulová koncovka + NF = knihy) +

D (K koncovka -ovi + NF = John).
Inspirativním na této teorii Je také to, že se jazykovém materiálu - snaží stanovit, které
hloubkovým

pádům.

V

agentivu, pokud není ve
s agentivem je typická
bezpředložkové,

angličtině
větě

potom

samozřejmě

předložky

můžeme říct,

že

na anglickém

odpovídají jednotlivým
předložka

"by" náleží

agentiv, tak instrumentálu. Pro instrumentál ve

předložka

"with",

benefaktiv charakterizuje

objektiv a faktitiv jsou

předložku

větách

primárně

"for", dativ zas "to". Lokativu

64 Případně, ačkoli Fillmore ve své studii tento příklad neuvádí, "Klíč otevřel dveře." Zde je podle mého
názoru hloubkový instrumentál v pozici podmětu, tedy povrchového agentivu? To ovšem protiřečí
Fillmorově definici agentivu jako veskrze životného. Domnívám se však, že životnost je záležitost ve své
podstatě lexikálně-sémantická. Nicméně tuto otázku Fillmorova studie příliš neřeší, přestože se ve svých
úvahách snaží i o propojení syntaxe a sémantiky. Tím opět narážíme na komplexnost pojetí pádů a jejich
nelehkého výkladu. Lze vůbec pojmout veškeré aspekty morfologické, syntaktické, lexikální i sémantické
bezvýhradně tak, aby teorie o výkladu pádů platila univerzálně ve všech jazycích??? N druhou stranu
hloubkový a povrchový pád si nemusí odpovídat. Zůstaneme-li u tvrzení, že ve větě "Klíč otevřel dveře"
je "klíč" hloubkovým instrumentálem, nic nám nebrání označit ho v povrchové struktuře za nominativ a
eliminovat tak spekulaci o agentivu.
65 Předpokládejme, že ve španělském příkladu "libros de John" funguje stejné schéma jako v angličtině,
předložka "to" odpovídá předložce "de."
66 Pro názomostještě lépe: "knihy Johna."
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jsou vlastní

předložky

přehled

španělštinu.

pro

sekundární. Nabízí se otázka, zda je možné sestavit analogický
Agentivu by odpovídala

předložka

"por", instrumentálu "por"
např.

nebo "con", benefaktivu "para", dativu snad "a", lokativu pak mezi jinými
nesmírně

"en???" Jenže jazyk je

bohatý systém plný výjimek a nepravidelností.

Z tohoto schématu se totiž vymykají anglická tzv. frázová slovesa, která vyžadují pouze
jednu konkrétní
ve

předložku.

španělštině, např.

FiUmore uvádí tato slovesa, jejichž obdobu bychom našli i

"pensar de x pensar en", jako výjimku. Na tomto

místě mě

napadá,

zda by nešlo chápat tato slovesa spíše jako komplexní lexikální jednotku i s jejich
předložkou.

požadovanou

Jejich pádový rámec by pak obsahoval objektiv, faktitiv a

agentiv, které jsou primárně bezpředložkové.
přínosem

Dalším
typologie

jazyků právě

přítomnost či

pádové gramatiky Johna Fillmora je sestavení
z hlediska realizace pádových

rámců

absence modifikací jmenné fráze v hloubkové

pěti

v povrchové

kritérií

struktuře:

struktuře, přítomnost či

absence shody u sloves, anaforické procesy a jejich povaha, topikalizace a slovosled. Co
si pod tím

představit?

pádu v povrchové

Modifikací jmenné fráze je myšlen zejména

struktuře

sloves míní míru vlivu

-

předložkou,

výběru podmětu

způsob vyjádření

pádovou koncovkou, afixem ap. Shodou

na slovesný tvar,

pasivní konstrukce ap. Anaforické procesy jsou ku

např.

příkladu

shoda v čísle, nutnost

nahrazení

nepřízvučnými

variantami, vynechání, nahrazení tzv. pro tvarem ap. Topikalizace souvisí s aktuálním
členěním věty

a slovosledem. U slovosledu pak rozhoduje, zda je volný nebo pevný a

jakjeho záměna mění význam větné struktury.
Vyzdvihli jsme klady a
nezodpovězené

přínosy

problémy. O opomenutí

jsme se zmínili. Stranou

zůstávají

této inspirativní teorie, má však i své

koordinačních

a

adordinačních

také jmenné predikáty. Je

třeba

pro

konstrukcí už

ně

hledat novou

pádovou kategorii?
Vedle
jazykozpytce

věhlasných světových lingvistů
české

a nechat je

Mimo jiné i pro to, že
jemuž zde ještě nebyl

někteří

rovněž

z nich se

bychom však

v tomto
názorově

věnován dostatečný

neměli

zestručňujícím přehledu

(někdy

prostor. Všechny

české

pádů,

práce se shodují na
(někdy

též lokální). Vzhledem k charakteru

slovanského jazyka s nejbohatěji zachovaným pádovým systémem sedmi

26

promluvit.

klonili k lokalistickému pojetí

tom, že pády mají svou významovou složku syntaktickou
gramatickou) a sémantickou

zapomenout ani na

nazývanou
češtiny

jako

pádů,

které

skýtají i četné mnohotvary67, pojednávají o pádu hlavně z morfologického hlediska na
pozadí

tradičního

repertoáru šesti, respektive sedmi,

akuzativ, vokativ, lokál (lokativ), instrumentál

pádů:

(případně

nominativ, genitiv, dativ,

ablativ).

František Čermák ve své publikaci Jazyk a jazykověda 68 postuluje čtyři základní
funkce pádu: adverbální (nominativ - pád subjektu, agentu; akuzativ - pád
předmětu,

pacientu), adnominální (genitiv - pád neshodného atributu

přímého

vyjadřující

též

kvantitu, posesivitu a vlastnost), adverbiální (lokál s lokálními a temporálními
významy; instrumentál - pád
připouští

prostředku či

nástroje) a lokální. Lokální funkci pádu

zejména v ugrofinských jazycích, jinak tvrdí, že se

vesměs překrývá

s funkcí

adverbiální. Jako lokální pády v ugrofinských jazycích uvádí ablativ, adessiv a allativ,
vztahující se k vyjádření povrchové lokace, a elativ, inessiv a illativ, vztahující se
naopak k lokaci

vnitřní.

Jako zvláštní pádovou funkci

předkládá

ergativ charakteristický

pro tzv. jazyky ergativní, tj. ty, v nichž se východiskem větné konstrukce s tranzitivními
slovesy stává objekt,

např. baskičtina,

kavkazské a indiánské jazyky. Vzhledem

k morfologickému založení jeho výkladu pádu se domnívá, že románské a germánské
během

svého vývoje pády jako takové ztratily. Obdobný výklad nalezneme i u
Jiřího Čeméh0 69 . V podobném duchu je veden přehled Bohumila Palka. 7o Liší se snad

jazyky

jen tím, že Palek uznává existenci

pádů

ve všech jazycích a vychází ze zavedené

latinské tradice. Tvrdí, že zmnožení počtu pádů (oproti jejich základnímu výčtu71 ) je
v každém jazyce omezeno pouze na pády lokální. Nabízí se nám proto otázka: znamená
to tedy, že nelokální pády jsou shodné, a tudíž univerzální ve všech jazycích?
Pravděpodobně ano. Detailněji rozpracovávají lokalistické pojetí pádů Adolf Erhart72 a
Pavel Novák73 .

Adolf Erhart

rozděluje

celistvý význam pádu na

dvě

složky - sémantickou a

syntaktickou. Sémantická báze významu pádu má tři rysy: koherenci K, která vyjadřuje
bezprostřední

kontakt dvou

objektů,

adherenci A, která

kontaktu, a místní orientaci pozitivní +, té odpovídá
vzdalování, a 0, tzn. klidovou pozici,

spočinutí.

značí

blízkost bez

přiblížení,

přímého

negativní -, tj.

Pokud se tyto sémantické vztahy

Srovnej 14-15 fmských pádů ve skutečnosti s omezenějším formálním bohatstvím a pestrostí.
ČERMÁK, František. Jazyk ajazykověda. Praha: UK Karolinum, 2001, s.129n.
69 ČERNÝ Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998, s.116n.
70 PALEK, Bohumil. Základy obecné jazykovědy. Praha: SPN, 1989.
71 Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokál, ablativ, instrumentál, případně vokativ.
72 ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.
73 NOVÁK, Pavel. K věcné platnosti pádů. jejich tzv. celostnímu (obecnému) významu a lokalismu.
Slovo a slovesnost, 35/1974, s.88n. a NOVÁK, Pavel. K lokalistickému pojetí významu pádů. Slovo a
67

68

slovesnost, 25/1974, s.256n.
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vyjadřují
můžeme

afixů připojených

pomocí
alespoň

-

k substantivu v pozici závislého

větného členu,

podle Erharta - mluvit o gramatické kategorii pádu. Toto lze shrnout

do přehledné tabulky:

oklidový stav spočinutí
Koherence v,na
Adherence u,nad,za,

s,pod,před

+ přiblížení

- vzdalování

dO,na

z, s

k, nad, pro, pod

od

KlA

+/-/0

K

O

KO lokativ/lokál = inessiv

K

+

K+ direktiv = illativ

K

-

K- partitiv, elativ

A

O

AO sociativ, instrumentál

A

+

A+ dativ, allativ

A

-

A- ablativ

V indoevropských jazycích nejsou ovšem všechny tyto gramémy realizovány zvláštními
pádovými morfémy,
přidružují

některé

splývají v jeden tvar, jiné se jako druhotné funkce

ke gramatickým pádům, tedy těm, které

primárně vyjadřují

pouze syntaktické

významy. Za gramatické pády považuje proto ty pády, které mají ryze syntaktickou
bázi: slouží k označení syntaktického vztahu jména ke slovesu nebo jména k jinému
jménu

(např.

genitiv). Dodává však, že hranice mezi gramatickými a lokálními pády

není ostrá. Genitiv na

příklad

funguje i jako tzv. genitiv partitivní, náleží mu tedy

charakteristika K-, nebo jako tzv. genitiv odlukový s charakteristikou A-.
v úvaze dále a po

sloučení

Pokračuje

gramatických a lokálních pádů získává schéma:

(nominativ) (akuzativ) (genitiv)

Počet pádů

GO

G+

G-

KO

K+

K-

AO

A+

A-

se v jednotlivých jazycích liší právě podle počtu lokálních pádů. V jazycích,

kde k označení syntaktických

vztahů stačí

slovosled nebo užití
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předložek,

rezignuje na

kategorii pádu74 . Předložky totiž podle Erharta vznikly grarnatikalizací příslovcí, která
však ustrnula v první fázi procesu grarnatikalizace. Jejím pokračováním je právě vznik
kategorie pádu v některých jazycích75 . Platí toto i pro gramatické pády nebo se to týká
jen pádů lokálních?
Rovněž

Pavel Novák se

přiklání

nejobecněji

terminologií logiky, snaží se popsat pádový systém co
základních funkcí

pádů,

pádů.

k lokalistickému pojetí

Pomáhá si

a stanovuje

které nazývá prostě F a indexuje je od jedné do

pěti.

pět

Odpovídá

spíše na velmi obecnou otázku, co je pád. Ve svých studiích se nezabývá repertoárem
konkrétních pádových realizací.

pád signalizuje sounáležitost predikátů a jejich

Fl

sloves a jejich

doplnění, naznačuje,

argumentů,

tj.

že mezi nimi existuje

vztah
F2

pád diferencuje

současně

se vyskytující

téhož predikátu, tj. sloveso má více

různé

doplnění

argumenty

a ta se navzájem

liší právě formou, kterou jim přisoudí odpovídající pád
pád má funkci paradigmaticky

F3

může

být

doplněno

diferenciační,

jedno sloveso

více pády s významovým rozdílem, tento

významový rozdíl je umožněn pádem a vychází z lexikálního
obsahu slovesa i jeho doplnění
některé

F4

argumenty

různých predikátů

pádem, neboli pády se opakují u

různých

se

vyjadřují

týmž

sloves, vyskytují se

jako typy
zvláštní funkce adnominálního pádu,

F5

označeno

substantivem v genitivu,

označuje

značí,

jen to, co je

že mezi

dvěma

jmény je vztah, ale už není schopen označit jaký

Funkce F2 a F4 považuje za
substantiv, které plní

alespoň

funkční

tyto

dvě

minimum

pádů.

funkce. Z tabulky

Nebo jinak: pády jsou tvary
pěti

funkcí je

vidět,

že Pavel

Novák vychází od predikátu a pojmenovává jednotlivé funkce pádu ve vztahu
74 Např. japonština, americké jazyky, bantuské jazyky, novoperština a novoindoevropské jazyky jako
italština, francouzština ap.
75 Vychází z historického vývoje jazyků. Gramatikalizací chápe přechod sémémů v gramémy. Stanovuje
tři fáze gramatikalizace: ztrátu samostatnosti (sémém se začíná vázat na jinou lexikální jednotku, dochází
k sémantickému zjednodušení), generalizaci a formalizaci (morfém nakonec omačuje jen syntaktický
vztah).
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k predikátu. Pády JSou pak

doplněním

skutečnosti.

Tak dochází ke klasifikaci

pragmatické.

Strukturalizační

integrační

Zaměřuje

predikátu.

tradičních

pádů

se na vztah

pádů

strukturalizační

na

pády slouží k vyj ádření subordinace a dále se

dělí

ke
a
na

nominativ a hierarchizující genitiv, dativ, akuzativ, lokál a instrumentál.
přístupy

Pragmatický pád je vokativ. Definuje dva
předpokládá,

(obecný), který

významu" pádu, který

k hledání významu

že pád má jeden celkový význam, a

spočívá

pádů:

přístup

celostní

"základního

v tom, že jeden význam pádu je vybrán jako základní a

všechna ostatní užití se vyvozují z tohoto základního významu. Tímto druhým
přístupem

je i lokalismus. Volí totiž jako základní význam pádu

právě vyjádření

místních vztahů a pokouší se veškeré vztahy z věcných okruhlÍ, jako jsou na příklad čas,
děj, činnost, vysvětlit

kauzalita, stav,

na

základě

místního významu. Tak je i

časový

vztah vyjádřen jako místní76 , příčina je vyjadřována prostředky pro vzdalování, účel
prostředky

pro

přibližování, prostředek

jako pohyb

kudy/někudy, předmět

komparace

jako vzdalování, prostorové vynikání nebo prostorové sousedství (záleží na jazyku) ap.
Poněkud nevyjasněno
přibližování
někudy

však

zůstává, proč

a ne pro vzdalování nebo

proč

zrovna

účel

je

vyjádřen prostředky

pro

je prostředek vyjadřován zrovna jako pohyb

a ne třeba někam?
Posledním autorem, kterého zmíníme, je
77

Vladimír Skalička •

člen

Pražského lingvistické kroužku,

Skalička se zabývá čtyřmi :funkcemi pádů. Na základě první

z nich, syntaktické, dostává schéma čtyř základních pádů:

tří

adverbálních - nominativ,

akuzativ a dativ (v ergativních jazycích ergativ a dativ) a jednoho adnominálního vyjadřují

genitiv. V jazycích, které

pády slovosledem, dodává pád atributu a pád

predikátu. Splývá zde totiž funkce pádová se syntaktickou
předmět

- akuzativ, druhý předmět - dativ,

casus atributivus, druhý
určení).

přívlastek

přísudek

(podmět

- nominativ, první

- casus praedicativus,

přívlastek

- genitiv a nakonec adverbiál pro

příslovečná

Vokativ stojí stranou všech syntaktických

pádů,

Jako druhou pádovou funkci uvádí jejich významové

protože tuto funkci postrádá.

osamostatnění:

genitiv partitivní,

posesivní, objektový, subjektový; dativ eticus, cornrnodi a incornrnodi a již
vokativ zvolání.
se

Třetí

okrajově připojuje

čistě

lokální

(např.

funkce

pádů

zmíněný

náleží adverbiálnímu, lokálnímu významu, k němuž

významová složka temporální a kauzální. Rozlišuje také pády

již výše

uváděné

finské pády: inessiv, ellativ, illativ, adessiv, allativ

76 Představíme si časovou osu, stojíme-li v přítomnosti, vše minulé se stalo "před" nějakou dobou ("před"
je místní předložka), vše budoucí se odehraje "za" nějakou dobu ("za" je rovněž místní předložka).
77 SKALIČKA, Vladimír. Poznámky k teorii pádů. Slovo a slovesnost, 12/1950, s.134n.
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a ablativ) a tzv. lokalizované, tj. pády s primárně syntaktickou funkcí, která se
s funkcí lokální

(např.

akuzativ pro

označení

objektu, k němuž

směřuje děj,

k původně nelokální funkci se pojí lokální funkce allativu). Celkový význam

sloučila

tzn. že

pádů

lze

proto vysvětlit pouze na základě všech čtyř funkcí. Český pádový systém pak vypadá
takto:
bez syntaktického vztahu

V

adverbální ~ 1.N
2.A

kam

3.D
adnominální

G

adverbiální

I

lokální

L

lokalizace

kde

...

V této kapitole jsem se pokusila shrnout
k výkladu

pádů.

syntaktickou,

Je

vidět,

lexikálně

že tyto teorie se

sémantickou i

nejdůležitější

různou měrou

výpovědní

funkci

teorie, které

opírají o morfologickou,

pádů

a j sou ve

ovlivněny jazykem autora nebo jazykem, na nějžje teorie aplikována78 .

78

Přehled teorií viz Dodatek Č. 1.
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přispěly

značné míře

OD LATINSKÉ FLEXE K ROMÁNSKÝM JAZYKŮM

Latina, která dala vzniknout všem románským jazykům, se

vyznačovala

flexí s

velmi rozvinutým pádovým systémem. Tato kapitola je jakýmsi hrubým nástinem
cestě

základních vývojových tendencí na
zaměřuje

na vývoj jmenné flexe ve

od latiny k románským jazykům.

deklinační

(nominativ, vokativ, genitiv, dativ, akuzativ, ablativ), který sdružoval
několika

se

španělštině.

Jak už bylo několikrát řečeno, latina měla vyvinutý

do

Zároveň

systém šesti

pádů

skloňovaná jména

paradigmat podle charakteristiky jejich kmene. Mluvíme tak o

pěti

deklinacích: první zahrnovala tzv. -a- kmeny,

povětšinou

kmeny, zejména rodu mužského a středního,

kmeny konsonantické nebo -i- kmeny,

čtvrtá

-u- kmeny a poslední, pátá,

třetí

paradigmatu, tak

některé

napříč

-0-

-e- kmeny. Už v dobách klasické latiny existovala

silná tvarová homonymie, tzn. že ne všechny pády se
koncovkou, ale naopak

rodu ženského, druhá

vyjadřovaly

zcela odlišnou

koncovky se opakovaly, a to jak v rámci jednoho

paradigmaty. Na

příklad

v první deklinaci vykazovaly

homonymii stejné tvary pro G sg., D sg. a N pl., v druhé deklinaci se tvarově shodovaly
D a Ab v singuláru, ve

třetí

deklinaci zas N, A a V v plurálu, ve

čtvrté

deklinaci G sg. a

N, V aApl. ap.
Tvarová homonymie byla jen prvním krokem k tomu, aby se latinský
systém

začal

v románských jazycích rozpadat a

rozklad

měly

i významová polysémie

změny či

mluvčích,

jistá nedbalost

(např.

rozvolňovat. Značný

Deklinačními

paradigmatům

lze

říci,

v románských jazycích

podle

něhož

nezbytně

vlastně působila

jazyková

středního

středního

převážil

se

79

některých

rodu a s ním

podle jejich zakončení k deklinačním

rodu mužského a ženského. Podstatná jména rodu

jménem v rodě ženském

(paradigma)

nebyla už

paradigmaty zahýbal i záník latinského

na -us se stávala maskuliny, plurál

Obecně

tvarů

kdy naprostá správnost

spojený přechod podstatných jmen rodu

vliv na jeho

koncovek ablativu a genitivu), hláskové

nutná k porozumění v mluveném projevu, v podstatě tak
ekonomie.

deklinační

středního zakončená

podstatných jmen rodu

středního

zas

.

že se postupný přerod latinského pádového systému paradigmat
řídil dvěma

nad

méně

skloňovalo

tendencemi:

výrazně pravidelnější deklinační

typ

pravidelnými a k deklinačnímu typu (paradigmatu),

více podstatných jmen,

přešla

podstatná jména z méně

Odtud také vmik hromadných podstatných jmen. Z lat. "folia" vmiklo španělské "hoja" ženského rodu,
které v určitém kontextu funguje jako podstatné jméno hromadné: "En septiembre cae la hoja de los
árboles."

79

32

zastoupeného

čtvrtá

zastoupená
v klasické

deklinačního

latině,

typu (paradigmatu).

deklinace, jejíž podstatná jména
čtvrtá

až nakonec

přidružila

deklinaci se ve funkci nominativu

nominativu shodné s akuzativem se

přecházela

začaly

často rozšířily

jazyky nevycházely z tvarů latinských

k -a-

spoře

zaznamenala zejména

k deklinaci druhé už
definitivně

deklinace jako samostatný typ

Podstatná jména páté deklinace se zase
třetí

Změny

kmenům

zanikla.

první deklinace. Ve

používat tvary genitivu. Tvary

i do jiných pádů. Obvykle románské

nominativů,

ale

např.

z akuzativů. Neutra vzala

za svůj jediný tvar obvykle ten nejkratší, tedy tvar nominativu shodný s akuzativem.
Při

tom všem má však jazyk neustálou tendenci k udržení rovnováhy systému.

Je-li jedna funkce

potlačena,

nutně

musí být

K nejdůležitějším hláskovým

změnám,

způsobem vyjádření.

nahrazena jiným

které ovlivnily

deklinační

patří

systém,

odpadávání koncové souhlásky (,,-m") a zrušení opozice krátkých a dlouhých
např.

samohlásek,

splývání krátkého "u" a dlouhého "o". To

tvarovou homonymii, což se muselo
významu užívání
významu

tvarů.

upřesňovány

předložek. Právě

třeba

předložek, např.

více posilovalo

odrazit jinde v systému. A tak nabývá na
předložek

díky užívání

V latině mohl ablativ

užíváním

"de", když bylo

nutně

ještě

vyjadřovat

celou

nedocházelo k záměně

řadu významů,

přijímaly předložku

in, de, cum, ex. G a Ab

posílit význam podílnosti nebo

jež byly

třeba původu.

D a A se

začaly

pojit s předložkou "ad". Takto vzniklé jmenné fráze "de + Ab" a "ad + A" zasahovaly
do struktur, které byly původně
doplňován

předložkami,

vyjadřovány

které byly

genitivem a dativem.

původně

Rovněž

ryze ablativní.

akuzativ byl

Později,

když se

v románských jazycích vytrácí specifický tvar ablativu, logicky se zvyšuje
kladený na užívání
izolačním

předložek. Původní

vyjádření

typu

pomocí

syntetická flexe se

předložek.

morfologické, totiž že se podstatné jméno
tvaru, ale i syntaktické. Vztahy, které byly

začíná

postupně

To však nemá

dříve vyjadřovány

rozplývá v

důsledky

vyskytovat jen v jednom

důraz

pouze

neměnném

pádovými tvary, musí být

nyní vyjadřovány pomocí předložek.
Nicméně

ne všechny románské jazyky se vyvíjely stejným tempem, proto se

třeba na rozdíl od iberské oblasti a Itálie zachoval pádový systém 80 v Galii až do 13.

století. Postupem

času

tak byl v románských jazycích

přechodný

systém dvou

pádů

Geden tvar pro nominativ a jeden pro ostatní pády) zjednodušen na jeden neměnný tvar
jména v singuláru a jeden tvar v plurálu. Singulár pak má nulový formant, plurál

80

V podstatě systém dvou pádů - jeden tvar nominativní a jeden tvar pro ostatní pády.
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převzal

formant -s.

Některé

pádové tvary jmen se však sporadicky zachovaly i

v románských jazycích81 . Ku příkladu genitiv zůstal v některých spojeních, která už
v moderních románských jazycích za slovní spojení ani nepovažujeme:

např.

"lunae dies" dalo vzniknout italskému "lunedi", francouzskému "lundi" a

latinské

španělskému

"lunes". Ablativ s významem místa je zase zachován v některých pomístních názvech,
např.

ve francouzském "Poitou" (z původně latinského "Pictavo").
Tak jak předložky nabývaly na významu a užívaly se

se

některé přednostně

"nástupkyně"

s akuzativem a dativem. V latině

jazycích

(kromě

dál tím

častěji, začaly

používat v různých pádových syntagmatech. Latinská

"ad" (respektive její

limitu slovesného

čím

děje,

s dativem zas

rumunštiny)

nejčastěji

v románských jazycích) se

vyjadřovala předložka
nepřímý předmět.

předložka

pojila

"ad" s akuzativem blízkost

Odtud je ve všech románských

uváděn nepřímý předmět předložkou

"ad" (ve

španělštině

"a,,)82. Ve španělštině, sardštině, italských dialektech a portugalštině se předložka "a"
rozšiřuje

z pozice

nepřímého předmětu

užití vnímáno jako

příznak

životnosti.

do pozice

Nicméně

předmětu přímého,

vyskytují se i

neobvyklé), kdy se předložka "a" nepoužívá u životného

případně

přímého předmětu,

pokud chce

případy

(a nejsou nijak

přímého předmětu (př.

un amigo, Conozco un hombre que ... "), není-li tento blíže
neživotného

kde je však její

určený,

"Llama

a naopak se užívá u

mluvčí zdůraznit svůj

postoj k předmětu,

ho personifikovat (př. "Amo a mi patria."). Pro úplnost by bylo tedy

vhodnější

vyložit "a" v akuzativu nejen jako vyjádření přímého předmětu, ale také jako prostředek
odlišení příznaku určenosti 83 a životnosti.
Latinská
slovesného

děje,

předložka

"de"

vyjadřuje,

na rozdíl od "ad", oddálení od limitu

což odpovídá významu genitivu a ablativu. Proces

rozšíření

užívání

Rumunština má ještě vlastní novotvar pro vokativ, zřejmě pod vlivem sousedství slovanských jazyků.
Občas může předložka "a" vyjadřovat i jmenné doplnění, pokud jeho význam implikuje blízkost
nějakému limitu, např. francouzské "une tasse cl thé".
83 Jak víme, v románských jazycích pro vyjádření kategorie určenosti - neurčeno sti vznikl nový slovní
druh, který latina neznala, člen. Vyvinul se pravděpodobně z ukazovacích zájmen oslabením jejich
významu. Právě nejvíce citované předložky v souvislosti s pádovými významy "de" a "a" se pojí se
členem. V italštině se splývání předložek se členy týká i jiných předložek, např. in, con, per ap., které se
v latině používaly s ablativem. Někteří lingvisté to považují za důkaz existence pozůstatků pádu
v italštině. Nicméně autoři "Manuálu románské lingvistiky" se donmívají, že rozhodně nelze
v románských jazycích shledávat pozůstatky pádů u jmen, protože jména nemění svůj tvar a výběr
předložky je naprosto nezávislý na jazykových vztazích. "Pero es evidente que en italiano, como en todas
las demás lenguas románicas, menos el rumano, no se puede hablar de la persistencia de casos en el
nombre, porque ni el sustantivo ni el adjetivo tienen formas distintas para sus diversas posiciones en la
cadena del habla, y porque la elección de la preposición es independiente de las relaciones lingtiísticas,
siendo regida exclusivamente por las motivaciones extralingiiísticas. Por eso es difícil, si no imposible,
demostrar que las preposiciones tienen en las lenguas románicas el carácter de morfemas gramaticales
casuales." (viz IORGU, lordan, MANOLIU, María. Manual de lingllística románica, torno 1. Madrid:
Editorial Gredos, S.A., 1972, s.235n.)
81

82
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předložky

"de" v románských jazycích postupoval

vyjadřoval

neshodný

přenesl

Odtud se

začala předložka
původně

na

přívlastek při doplnění
případy,

v ablativu tak nahradilo

přivlastnění
předložka
Předložka

"de"

typů doplnění

italštině,

většinu přívlastků,

od ablativu, kterým se

"femina de ... , homo de ... ").

bezpředložkový

bezpředložkový

francouzštině,

ap. Ve

(př.

jména

kde latina užívala

"de" objevovat u všech

zřejmě

Příklady

ve

španělštině

španělštině:

původu,

genitiv partitivní, genitiv
portugalštině

a

vyjadřovala

které latina

se

jmen, spojení "de" se jménem

uvozuje

jménem v genitivu.

"de" zde nahradila genitiv partitivní a posesivní i genitiv

materiál, autora, vlastnost.

Následně

genitiv.

vyjadřující původ,

"mesa de madera" (materiál), "libro

de Juan" (posesivní), "chica de pelo largo" (vlastnost).
Spolu s narůstáním významu předložek, které nahradily pádové koncovky jmen,
vstoupil do hry
začínají

ještě

jeden jev - slovosled. V okamžiku kdy nominativ a akuzativ

mít stejný tvar, stává se pro odlišení podmětu a předmětu rozhodující slovosled.

Rozdíl mezi nominativem a akuzativem, potažmo podmětem a
dán pozicí jména ve
změněn

tak, že

větě.

Je-li

bezpříznakový

podmět

slovosled

předmět předchází přísudek,

intonace. V některých jazycích, ke kterým se

musí dojít
řadí

i

(přímým) předmětem,

-

přísudek

přinejmenším

španělština,

zopakovat předmět v podobě nepřízvučného zájmena před přísudkem.
bezpříznakový

neutrální slovosled ve

větě

předmět

-

změně

ke

je také

je

zapotřebí

Např. změníme-li

"No reconocí a mi hermano", musíme

zopakovat předmět "a mi hermano" zájmenem ,,10"

před

slovesem,

čímž

vznikne

věta:

"A mi hermano no 10 reconocí. ,,84
Redukce pádové flexe spolu s vývojovými tendencemi jmen v románských
jazycích (hláskové

změny,

deklinaci. Ty také

přispěly

slovosled ap.)
k prosazení

způsobily

zásadní

izolačních postupů

změny

v románské

na úkor

původních

flektivních v latině.
Původní

latinský

deklinační

systém se zachoval více jen u zájmen.

Proč právě

u

zájmen? Jednak je jejich repertoár mnohem menší než u jmen Gak podstatných, tak
přídavných),
usnadňují

respektive je jejich repertoár

komunikaci a svým

uzavřený,

obecnějším

jednak se používají

častěji,

protože

významem zastupují jména nebo k nim

odkazují.
Nejlépe se pádový systém zachoval u zájmen osobních, která také udržela
latinské formanty zájmen. Nesamostatné tvary osobních zájmen v nepřímých pádech
84 Nabízí se otázka, zda právě tento fakt nemůžeme považovat za projev pádového pozůstatku
flexe ve španělštině. Jak uvidíme níže, pády byly výrazněji zachovány právě u zájmen.
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II

jmenné

zůstaly

v románských jazycích možná i pro to, že

nejčastějším doplněním

v aktivní konstrukci (a tím také nejvíce užívaným i v mluveném projevu) jsou
předměty.
přibyla

V románských jazycích k latinským osobním

zájmena pro

třetí

osobu a zájmena pro tzv.

zájmenům

zdvořilostní

sloves
právě

"ego, tu, nos, vos"

oslovování. Zájmena

"ego a tu" vykazovala stejné tvary pro akuzativ a ablativ "me, te", "nos, vos" zase
v dativu a ablativu, a to "nobis, vobis". Na
změny,

cestě

k románským jazykům nastaly

které se týkaly zejména kategorie osoby, pádu a
třetí

rodu. Zájmena pro
nebo také z "is"
vznikla

či

souběžně

nově

osobu se vyvinula z ukazovacího "ille"

"ipse"

(např.

v katalánštině a

se zájmeny pro

druhé osoby v množném

čísle

třetí

sadrštině).

osobu a ve

určité

vzniknuvší kategorie
(např.

španělštině)

ve

Pokud jde o kategorii rodu,

španělštině

také v zájmenech první a

spojením latinského "nos, vos" s "alterus", které dalo

dohromady "nosotros, vosotros". Jejich koncovka, analogická s adjektivní, pak
umožnila ženské tvary "nosotras, vosotras". Pádový systém se zde zachoval
více než u podstatných a

přídavných

rozhodně

jmen. Dokonce nacházíme i dvojtvary pro

samostatné a nesamostatné použití osobních zájmen. Jejich kombinované užití potom
vyjadřuje

zejména

rumunština a

zdůraznění. Např.

španělština

ve

španělštině

zvláštní tvary pro

"A mí me gusta". Navíc mají

předložkové

fráze. Tvary osobních zájmen

stojí v románských jazycích před slovesem v určitém tvaru, ve
italštině

španělštině, rumunštině
případně

také za slovesem, je-li toto v gerundiu nebo rozkazu kladném,

a
v

infinitivu.
Nepřízvučná

zájmena první a druhé osoby v singuláru pochází ve

španělštině

z latinského akuzativu, přízvučná zájmena v podmětové pozici z latinského nominativu,
v pozici předmětu zas z latinského dativu.

nominativ
španělština
latina
yo
Ego
tú
Tu
Ille
él

dativ

akuzativ
španělština

latina
me
te
nos

Illa

elIa

vos

Illud

elIo

illumlillud
ilIam
illos
ilIas

me
te
nose otros/as),
nos
voseotros/as),
vos
10
la
elIos, los
elIas, las
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španělština

latina
mihi
tibi

mí
ti

illi

le

illis

les

Systém španělských osobních zájmen pak můžeme znázornit v následujících
tabulkách. Rozlišujeme užití samostatné a nesamostatné, neutrální a příznakové
(zdůraznění).

neutrální (bezpříznakové)
nesamostatná
Pád
-nominativ
Dativ
me
akuzativ
předložková :fráze

neutrální (bezpříznakové)
Pád
nesamostatná
-nominativ
Dativ
te
akuzativ
předložková :fráze

neutrální (bezpříznakové)
Pád
nesamostatná
-nominativ
Dativ
nos
akuzativ
předložková :fráze

neutrální (bezpříznakové)
Pád
nesamostatná
-nominativ
Dativ
os
akuzativ
předložková fráze

neutrální (bezpříznakové)
nesamostatná
Pád
-nominativ
le 8\86)
Dativ
akuzativ
10, la
předložková fráze

příznakové

samostatná
yo

(zdůraznění)

yo
amí, me

(de,a) mí

příznakové

samostatná
tú

(zdůraznění)

tú
a ti, te

(de,a) ti

pří znakové

samostatná
no sotros/as

(zdůraznění)

nosotros/as
a nosotros/as, nos

(de,a) nosotros/as

příznakové

samostatná
vosotros/as

(zdůraznění)

vosotros/as
a vosotros/as, os

(de,a) vosotros/as

příznakové

samostatná
él, ella

(zdůraznění)

él, ella
a él, le; a ella, le
a él, 10; a ella, la

(de,a) él, ella

V současné španělštině zaznamenáváme tendenci k používání dativního "le" v pozici akuzativu u
životných podstatných jmen rodu mužského. Tento jev se nazývá "leísmo".
86 Dativní "le, les" se na styku s akuzativem zájmen třetí osoby mění v "se".
85
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příznakové

neutrální (bezpříznakové)
nesamostatná
Pád
nominativ
-Dativ
les
akuzativ

ellos, ellas
a ellos, les; a ellas,
les
a ellos, los; a ellas,
las

los, las

předložková

fráze

(de,a) ellos, ellas

příznakové

neutrální (bezQříznakové)
Pád
nesamostatná
nominativ
-Dativ
le
les
lo,la
akuzativ
los,las

předložková

Dále je

(zdůraznění)

samostatná
ellos~n, ellas

fráze

třeba

(zdůraznění)

samostatná
ustes, ustedes

usted, ustedes
a usted, le
a ustedes, les
a usted, 10; a usted,
la
a ustedes, los; a
ustedes, las

(de,a) usted, ustedes

doplnit, že tvar zájmen první, druhé a třetí osoby jednotného

čísla

splývá

s předložkou "con" - "conmigo, contigo, consigo". Na druhou stranu předložky "entre,
según, hasta" ve

španělštině

vyžadují tvar nominativu u zájmen první a druhé osoby

jednotného čísla - např. "entre tú y yo". Španělština má rovněž akuzativní tvar zájmena
pro

třetí

osobu jednotného

čísla středního

rodu ,,10", jež pochází z vulgárně latinského

"illu(m)"ss. Zvláštní postavení mezi osobními zájmeny má zájmeno zvratné, které
postrádá tvar nominativu, nemění tvar v plurálu a nemá schopnost zastupovat jméno.
Obdobně

probíhal i vývoj ostatních

druhů

zájmen s tím rozdílem, že

nezachovala již tolik pádový systém,

přizpůsobila

k přídavným jménům

a ukazovací zájmena).

(přivlastňovací

se v osobě a rodu, a řadí se tak spíše
Přivlastňovací

zájmena se

stala syntaktickou obdobou osobních zájmen, rozvíjí však jména nebo samotná
zájmena, shodují se s nimi v rodě a
charakteru.

Zároveň

(např.

třetí

což tedy

nasvědčuje

jejich adjektivnímu

si však zachovávají zájmenný ráz tím, že odkazují k mluvčímu

výpovědi či přivlastňované věci.

zájmeno

čísle,

Ve

španělštině, rumunštině

osoby nahrazeno osobním zájmenem, když je

a italštině je přivlastňovací
třeba

rozlišit rod vlastníka

"mi revista x su revista, la suya -la revista de él, la revista de ella").

Stejně

jako

Tvar "ellos" je původním akuzativem, který funguje jako nominativ. Tvar latinského genitivu "illoTUm"
se užívá i jako dativ, dochoval se ve starém aragonském dialektu jako "loť', případně od ll. století jako
"lur", dále v katalánštině.
88 Klasický latinský tvar "illud".
87
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osobní

zájmena

bezpříznakovou

mají

španělská

přivlastňovací

("mi, tu, su... ") a samostatnou,

variantu. Na latinská zájmena

přímo

zájmena

nesamostatnou,

příznakovou

("mío, tuyo, suyo ... ")

španělská

(respektive románská)

navazují i

zájmena ukazovací 89 , neurčitá, tázací i vztažná9o • Přestože je jejich flexe v románských
jazycích bohatší než u podstatných jmen, nezachovala pádové tvary, proto považujeme
jejich podrobnější rozbor za bezpředmětný pro tuto kapitolu.
Zánik latinských flektivních koncovek v románských jazycích je úplný u
podstatných a

přídavných

jmen. Koncovky jsou nahrazeny

k interpretaci premorfologických
Pozůstatky
změnu

pádových

tvarů

tvarů

předložkami.

To vede

substantiv, jak uvidíme v následující kapitole.

nacházíme pouze u zájmen. To vše má

typologické charakteristiky románských

jazyků.

značný

vliv na

Od syntetickéholflektivního

typu přecházejí k typu analytickému/izolačnímu.

89

Např. lat. ecce hic dalo šp. aquí, lat. eccum ille zas šp. aquel, lat. iste pak šp. este apod. V klasické

latině

vykazovala ukazovací zájmena podobnosti s adjektivní flexí, měla tři tvary pro všechny tři rody
v nominativu a akuzativu v obou číslech, rody v tvarech dativu a genitivu splývaly v jeden tvar, zvláštní
formanty měly tvary nominativu, genitivu a dativu v singuláru. Většina románských ukazovacích zájmen
vznikla spojením dvou ukazovacích zájmen, protože význam samotného zájmena "ille" byl oslaben a
položil základ nově vznikajícímu románskému určitému členu. Pro ukazovací zájmeno bylo tedy nutné
zvolit jinou, silnější formu.
90 Latinské pády u tázacích a vztažných zájmen se zachovaly pouze ve dvou tvarech v rumunštině a
italštině (z původně lat. "cui") a ve španělštině u zájmena "cuyo" z původně lat. "cuius". Románská tázací
zájmena nerozlišují singulár a plurál (snad vyjma španělského "quiénes"), zato dělají rozdíl v životnosti:
lat. m., f. "quis" dává ve španělštině "quién", lat. n. "quid" dává španělské "qué".
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POJETÍ pÁnů V SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINĚ

Pád španělského substantiva
V této kapitole se budeme zabývat rozborem pádů v současné španělštině91 .
Budeme narážet nejen na terminologickou nejednotnost, ale zejména na odlišný přístup
jednotlivých

autorů,

a to od

čistě

formálního po sémantický. Výklad je

někdy

veden

sémaziologicky, vychází od formy a hledá její význam a funkce, jindy onomaziologicky
od významu a funkce k formě, která je vyjadřuje.
Domnívám se, že za ryze formální

přístup

lze

označit

na

příklad

výklad Anity

Pavlíčkové92. Již několikrát bylo zmíněno, že španělské substantivum ztratilo původní

latinskou flexi a vyskytuje se pouze v jednom

neměnném

tvaru v jednotném

jednom tvaru v čísle množném. Z gramatických kategorií, které tak
zůstalo číslo

čísle

a

můžeme určovat,

a rod (zúžený na mužský a ženský).

"Pád jako třetí gramatická kategorie jmen vymizel ve vývoji
Pád jako takový (pozn.autora:

rozumějme

španělského jazyka.

v morfologickém pojetí flexe) známe z latiny

a slovanských jazyků, jako je ruština, čeština atd.,,93
Nicméně

dále se dozvídáme, že

španělské

substantivum má schopnost

utvářet

tvar vokativu94 . Toto tvrzení je zde ovšem motivováno syntakticky. Jak jinak vysvětlit,
že ve větách typu "Hola, José, cómo estás ... " není možné substantivum "José" určit jako
větný člen.

Vokativ

měl

vždy v systému

pádů

zvláštní postavení, jak jsme mohli

v první kapitole, pro svou mimojazykovou funkci kontaktovou. Není
struktury, nenavozuje tedy vztah v rámci
adresáta

výpovědi

nebo

vyjadřuje

větné

vidět

součástí větné

struktury, jazykové reality, ale oslovuje

zvolání, upoutává pozornost adresáta k výpovědi

Výklad v této kapitole byl vypracován na základě studia několika publikací odborné literatury, nejvíce
však s využitím kompendia Anity PAVLíČKOVÉ. Gramática de la lengua espanola, primera parte
mOlfología y sintaxis de las partes de oración, České Budějovice: PedF JU, 1992; Evy SPITZOVÉ.
Morfología espanola. Praha: FF MU Brno, SPN, 1989 a odpovídajících kapitol rozsáhlé gramatiky
kolektivu autorů pod editorským vedením Ignacia Bosque Mufíoze a Violety Demonte Barretové:
Gramática descriptiva de la lengua espafíola, RAE, Colección Nebrija y Bello, Editorial Espasa Calpe,
Madrid 1999.
92 PA VLÍČKOV Á, Anita. Gramática de la lengua espafíola, primera parte mOlfología y sintaxis de las
partes de oración. České Budejovice: PedF JU, 1992.
93 "EI caso es el tercer accidente gramatical del sustantivo. No obstante, tal categoría desapareció en el
castellano con su evolución. La conocemos del latín y de otras lenguas eslavas como el ruso, el checo,
etcétera." PAVLÍČKOV Á, Anita. Gramática de la lengua espanola, primera parte morfología y sintaxis
de las partes de oración. České Budějovice: PedF JU, 1992, s16.
94 PAVLÍČKOV Á, Anita. Gramática de la lengua espanola, primera parte morfología y sintaxis de las
partes de oración. České Budějovice: PedF JU, 1992, s.30.
91
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samotné, odkazuje tedy k realitě mimojazykové. Nemyslím si však, že by šlo o nový
tvar substantiva, spíše se jedná o použití základního "nominativního" tvaru pro
vyjádření

kontaktové, apelativní funkce jazyka, kterou lze

vyjádřit

také imperativem

nebo spojením podstatného jména s přivlastňovacím zájmenem nebo citoslovcem, nikdy
členem,

však podstatným jménem se

ukazovacím zájmenem nebo

číslovkou.

Proto

považuji za zavádějící mluvit o vytváření tvaru vokativu95 .
Také Jiří Černý ve své Morfologii španělštiny rezignuje na kategorii pádu u
Přičítá

podstatných jmen.

to historickému vývoji

španělštiny

a mluví o

předložkových

pádech96 . Jenže v češtině nebo latině jsou různé syntaktické funkce vyjadřovány
různými

koncovkami, které

španělštině

mění

tvar substantiva

poměrně konstantně,

zatímco ve

se tvar substantiva nemění a vztahy ve větě jsou vyjadřovány pomocí jiného

slovního druhu, předložek. To následně vede Jiřího Černého k popření existence pádu
jako gramatické kategorie španělskýchjmen97 •
Lze celkem

přijmout

nahradilo ji používáním

fakt, že

španělské

předložek.

Anita

substantivum ztratilo jmennou flexi a

Pavlíčková

poskytuje i jejich

výčet

s příslušným pádovým významem, který zastávají. Ten by se dal shrnout v následující
tabulce.
že do

Většinu příkladů

výčtu

jsou

nedůsledně někdy

uvádím ve

zařazeny

jen

shodě

se

zněním

předložky vlastní/původní

Pavlíčkové.

jeho syntaktickou funkci

přívlastku,

u ablativu

Nutno dodat,

a definice významu

syntaktická, jindy sémantická. Aby byl soupis funkcí

z hlediska syntaktického, tak z hlediska sémantického,

určení

Anity

příslušelo

alespoň obecně

pádů

pádů

je

úplný jak

by u genitivu doplnit
funkci

příslovečného

a u nominativu zase jeho sémantické role agenta vaktivních konstrukcích,

nositele vlastnosti, proživatele stavu či pacienta v pasivních konstrukcích.

Domnívám se, že publikace Anity Pavlíčkové je v mnohém ovlivněna snahou přiblížit výklad tradiční
terminologii, čímž pravděpodobně vznikla i myšlenka tvaru vokativu u substantiva (strana 30),
která tak přímo odporuje plošnému popření existence pádů španělských jmen (strana 16).
96 ČERNÝ, Jiří. Morfología espafíola. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, s.70n. "La morfología del
sustantivo espafíol no presenta muchas dificultades, siendo incomparablemente más simple, y por tanto,
más fácil que la del sustantivo checo o la del verb o de las dos lenguas. Esto se debe a la evolución
lingliística específica durante la cual el sistema de casos latino s desapareció, siendo sustituido en las
lenguas románicas por los llamados "casos preposicionales".
97 ČERNÝ, Jiří. Morfología espafíola. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, s.70n. "EI término "casos
preposicionales" es poco adecuado por el hecho de que en las declinaciones latinas al igual que en las
checas las distintas funciones sintácticas suelen expresarse por medio de terminaciones diferentes, que
sup onen constantes modificaciones de la forma del nombre respectivo, mientras que en el caso del
sustantivo espafíolla forma del nombre no cambia y las relaciones respectivas se designan con ayuda de
otra clase de palabras, que son las preposiciones. Por consiguiente, creemos que es más apropiado hacer
constar que la categoría de caso no existe en espafíol, salvo algunas pocas excepciones en el pronombre."
95

české
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pád

význam

předložka

nominativ

podmět

bezpředložkový

vokativ
akuzativ

genitiv

dativ

ablativ

ENTRE\)1l př. Entre mi padre y yo pagamos
el alquiler del piso.
oslovení, zvolání, kontaktový bezpředložkový př. !Carlos!
přímý předmět
bezpředlož. (neživ.) př. Escribo la carta
A (životná) př. Veo a María.
A př. Llegó a casa\)\). Me dirijo a Juan.
směr
přivlastnění; rozvíjí
DE (ve všech významech: část, podíl
substantiva, adjektiva, verba (partitivní), autor, původ, materiál,
vlastnost) př. vaso de agua/de cristal
nepřímý předmět
rozvíjí A,PARA
zájmu, škody, užitku slovesa př. Le traigo un regalo a Mario.
a adj.
původce děje v pasivu
POR, (DE) př. La casa fue construida por. ..
původ
DE př. el habitante de Navarra
výchozí bod slovesného děje DE př. Vengo del cine.
separace
DE př. Los policías 10 sacaron de casa.
DE př. joya de oro, mueble de maderaIUu
materiál, obsah
místo, kde se děj odehrává
EN př. Estaban en la playa.
místo, kudy se děj ubírá
POR př. Nunca anduve pro esta región.
časové určení
A, EN př. a las tres de la tarde
nástroj
CONpř. Escribe con la boli.
způsob
CON př. Me miró con la indiferencia.
příčina
POR př. por muchas razones
POR př. Me ausento por un mes.
trvání
účel
POR př. Por no perder el tren ... lU1
distribuce, násobnost
POR př. cinco cajas por persona
množství, cena, hodnota
POR př. Compró coche por cien mil euros.
začátek děj e
POR př. Estaba por irse.

98 "Entre" zde v podstatě vyjadřuje koordinační vztah mezi členy několikanásobného podmětu. Lze
nahradit "Mi padre y yo pagamos el alquiler del piso" bez změny významu věty. Za zmínku stojí, že
právě předložka "entre" vyžaduje tvar nominativu, pokud po ní následují osobní zájmena čili jediná
španělská slova, která jsou schopna měnit tvar podle pádu, ("entre tú y yo"), což rovněž podporuje toto
zařazení předložky "entre" mezi předložky s nominativem. Obdobně se chovají i předložky "según" a
"hasta", jejichž nominativní platnost už není tak průhledná, ale lze k ní dospět interpretací následujícího
příkladu. Ve větě "SegÚll tú, María no tiene razón" bychom mohli předložkovou frázi "segÚll tú" chápat
jako elipsu predikátu "según tú opinas/piensas/afmnas", kde by "tú" de facto plnilo funkci podmětu,
jehož základním vyjádřením je skutečně nominativ.
99 Tento příklad (viz PA VLÍČKOV Á, Anita. Gramática de la lengua espaiiola, primera parte morfología
y sintaxis de las partes de oración. České Budějovice: PedF JU, 1992, s.183.) nepovažuji za šťastný.
Podle mého názoru zde předložka "a" nevyjadřuje ani tak směr, jako doražení k cíli. To ovšem vyplývá i
ze sémantiky slovesa. Najdeme spoustu příkladů, kde "a" vyjadřuje směr ("a casa, al trabajo ... "), nejedná
se však o předmět a akuzativ, ale o příslovečné určenÍ. Dovoluji si pro uvést vlastní příklad, např: "Me
diirijo a Juan."
100 Bohužel není nijak vysvětleno, proč jsou příklady jako "vajilla de porcelana" či "vestido de lana"
uváděny u genitivu, zatímco "mueble de madera" u ablativu. Myslím si, že jsou tyto příklady sémanticky
srovnatelné, vyjadřují materiál, z něhož je něco vyrobeno, a jsou uvozeny stejnou předložkou, měly by
být tedy zařazeny v jedné kategorii, nejspíše u genitivu.
101 Nicméně nikde se neobjevuje ve stejném významu předložka "para".
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Jak je
vyjádření

vidět,

takto pojaté schéma použití
pádů

jmenných

předložek povětšinou

pro syntaktické

je opravdu jen hrubým nástinem a dalo by se mu ledacos

vytknout (viz poznámky pod čarou) jako snad každé klasifikaci, která nemůže být nikdy
zcela vyčerpávající. Poskytuje však prvotní vhled do problematiky.
Španělské substantivum musí být tedy v různých pozicích ve větě doprovázeno
předložkou.

Jeho tvar je ale také určován a specifikován přítomností nebo

určitého či neurčitého členu.

Teprve v celkovém kontextu

předložky

nepřítomností

a

členu

komplexní tvar substantiva, který je nositelem jeho morfologického,

vzniká

lexikálně

sémantického a syntaktického významu. Členy nemají vlastní denotativní význam,
chovají se v podstatě jako gramatické morfémy substantiva, a proto je lze považovat za
součást morfologického tvaru substantiva spolu s předložkou 102 . Takový tvar nazýváme

premorfologický. Premorfologické tvary dokumentují
analytickým tvarem lexémů,

neboť vyjadřují

syntaktické prvky. K vyjádření pádových
jenom

předložky,

ale je

zapotřebí počítat

přechod

morfologické kategorie, ale chovají se jako

tvarů španělských

i s výskytem

členů.

jako gramatické morfémy, dokazuje i tvarové splývání dvou
"de" a "a", které se

nejčastěji

španělských

substantiv
To, že se

nestačí
členy

tedy

chovají

španělských předložek

objevují v pádových charakteristikách jmen, s určitým

členem rodu mužského vJ'ednotném čísle'. " de"

Tvary

mezi syntetickým a

" del'" , "a" + ,., el"
substantiv v jednotlivých pádech musíme proto opatřit

charakteristikou, která zohlední všechny výše

+ " el"

=

zmíněné

faktory a nahradí

=

"al,,103 .

obšírnější
původní

latinské flektivní koncovky l04:
Nominativ

O [+/- art.]

Genitiv

de [+/- art.]

Dativ

a [+/- art.]

Akuzativ

O/a [+/- art.]

Vokativ

O [- art.]

Objektiv

prep. [+/- art.]

Cirkumstantiv 105

prep. [+/- art.]

102 Tesniere a Chomsky považují členy za doplnění substantiv. Tesnierův závislostní přístup k analýze
jmenných syntagmat považuje členy za suplementy podstatných jmen. Chomsky rozkládá větnou
strukturu na složky, proto je člen v jeho pojetí složkou jmenného syntagmatu.
103 Toto splývání je daleko více zastoupeno v současné italštině, kde se týká i jiných předložek.
104 O = nulová předložka, bezpředložkový pád; art. = člen; prep. = předložka.
105 Poslední dva pády, objektiv a cirkumstantiv, připojuje Bohumil Zavadil.
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Vidíme, že některé charakteristiky jsou totožné. Čistě morfologická charakteristika
tvaru, která by mnohdy
ve

španělštině.

stačila

nestačí kjednoznačné

delimitaci

Jak na příklad odlišíme nominativ od vokativu a akuzativu nebo objektiv

od cirkumstantivu? Tím se
základě

ve flektivních jazycích,

opět přikláníme

k tomu, aby pády nebyly definovány na

jednoho kritéria, ale kombinací všech dostupných kritérií. Pro ukázku si

představme,

jak by vypadala taková komplexní charakteristika nominativu ve

španělštině:

Nominativ = O [[+/- art.] [+/- životnost] [+ 1. pozice; - reduplikace] [- , ... ,]
[subj ekt/predikát verbonominální/atribut verbální/atribut] [fce jmenovací]]

Vysvětlivky:

obvykle zaujímá první pozici ve

nepřízvučným

tvarem osobního zájmena;

syntaktickou funkci
výjimečně

i

podmětu,

větě

má funkci jmenovací.

čárkou

se

větě;

ve

Přidáním

vykonává

doplňku

nebo

kategorie životnosti a

bez reduplikace odlišíme nominativ od akuzativu, s nímž se

v předešlém schématu shodoval.
čárkou,

neodděluje

není reduplikován

jmenné části přísudku jmenného se sponou,

přívlastku; zároveň

postavení ve

větné struktuře, přesto

Připojením

nevyčleňujeme

což je projevem toho, že ho
Nepochybně

nominativ od vokativu.

poznámky o

by k tomuto

neoddělování

nominativu

z větné struktury, odlišíme

znázornění

šlo dodat i sémantické

role, které nominativ zastává. Ty úzce souvisí s lexikálním významem substantiva
v nominativu a jeho

větněčlenskou

platností ve

vztahů

k ostatním

členům

větné

struktury, proto jen s těží podléhají dostačujícímu zobecnění.
Definici akuzativu bychom dále museli rozlišit v případě podstatných jmen
životných a neživotných, uvést jeho
zvláštnosti postavení ve

větě

větněčlenskou

spojené s jeho

platnost

přímého předmětu

předsunutím před

a

sloveso a následnou

reduplikací.
Odlišení objektivu a cirkumstantivu, jejichž schéma je
vyžadovalo bližší interpretaci

předložek.

rovněž

totožné, by

Zatímco u objektivu, jehož syntaktickou

funkcí je předložkový předmět, by se jednalo o

předložky

desémantizované

(např.

"de,

a"), cirkumstantiv se, podle mého názoru, pojí s předložkami, jejichž význam místní,
příčinný,

časový

ap.

příslovečného určení

vyprázdněný

(místa,

zřetele, případně průvodních

není. Cirkumstantiv plní syntaktickou funkci

času, způsobu,

míry,

okolností).
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příčiny,

podmínky,

přípustky, účelu,

Tím se sice posouváme o
problémů.

Tak na

krůček

příklad předložka

dál,

nicméně

nezbavíme se zcela

některých

"a" bude figurovat jednak jako výhradní

charakteristika dativu, potom jako charakteristika akuzativu životných podstatných
jmen a nakonec i jako charakteristika objektivu,
ku

příkladu

v časových

určeních

navrhuji definovat pády

vyloučena

není ani u cirkumstantivu,

typu "a las tres de la tarde". I

španělských

přes

tuto komplikaci
předvedeno

substantiv tak, jak to bylo

u

nominativu, tedy zapojením všech dostupných kritérií morfologických, syntaktických i
sémantických.

Pád španělských zájmen
Byla-li jmenná deklinace se svými flektivními morfémy vymazána ze
španělského

systému podstatných jmen, nelze toto

jak už bylo

předestřeno

rozhodně říct

o systému zájmenném,

v kapitole o historickém vývoji románských

jazyků.

Osobní

zájmena vykazují gramatickou kategorii rodu, čísla, OSObyl06 a pozůstatky kategorie
pádu.
Zájmenný systém má

čtyři

morfologicky odlišné tvary:

tři tradičně

zvané

nominativ, dativ a akuzativ a jeden tvar předložkový. Proto osobní zájmena na rozdíl od
podstatných jmen mění tvar podle své syntaktické funkce ve větě.
Zároveň
nepřízvučné,
přízvučné

se zájmenným systémem pro líná

relativně

samostatné co do postavení ve

mívají emfatický ráz, proto obvykle stojí na

přímého),

na tvary

samostatné a nesamostatné. Tvar nominativu a

a tím i

přízvučná

dělení

začátku

bývá také

zapotřebí,

předložkový

věty.

tvary

Pokud plní

předmětu nepřímého

jak uvidíme níže, zopakovat je ve tvaru

a

tvar jsou

větě. Předložkové

nebo na konci

zájmena funkci dativu nebo akuzativu (tedy

přízvučné

nebo

nepřízvučného

"d
zajmena pred sIovesem 107 . To se nazyva
re up l'k
1 ace.
"

v

106 Pojednání o kategorii osoby u zájmen nalezneme ve všech dostupných publikacích, např. SPITZOVÁ
E. MOIfología espanola. Praha: FF MU Brno, SPN, 1989, ROCA-PONS, J. lntroducción a la gramática.
Barcelona: Editorial Teide, S.A., cuarta edición, 1976, PAVLÍČKOVÁ, A. Gramática de la lengua
espanola, primera parte morfología y sintaxis de las partes de oración. České Budějovice: PedF JU,
1992, BOSQUE MuNOZ, I., DEMONTE BARRET, V. Gramática descriptiva de la lengua espanola.
Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello, Editorial Espasa Calpe, 1999. V české lingvistické tradici se
kategorie osoby přisuzuje pouze slovesům, u zájmen se konstatuje, že k osobě mluvčího, adresáta a
předmětu výpovědi odkazují.
107 Nepřízvučné zájmeno ve funkci předmětu stojí ve větě samo, aniž by byla nutná přítomnost zájmena
přízvučného. Naopak přízvučné zájmeno je vždy doprovázeno nepřízvučným v pozici nepřímého
předmětu nebo dativu, zřídka v pozici přímého předmětu nebo akuzativu.
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Tvary dativu a akuzativu jsou
bud'

před

slovesem v určitém tvaru

nepřízvučné,

(kromě

a tedy nesamostatné. Ve

větě

stojí

rozkazu kladného), nebo za infinitivem,

gerundiem a rozkazem kladným, s nimiž tvoří jednu jednotku grafickou i fonetickou.
Většina tvarů

zájmen neutralizuje kategorii rodu, to znamená, že ji

nevyjadřuje

(1. a 2. os. sg. ve všech pádech, 1. a 2. os. pl. v dativu a akuzativu, 3. os. sg. i pl.
v dativu).
různé

Nejvariabilnější

je zájmeno 3. os. v akuzativu. 1. a 2. os. sg. má celkem

tvary: jeden pro nominativ, jeden

předložkový

společný

tři

pro dativ a akuzativ a jeden pro

pád. 1., 2. a 3. os pl. mají stejné tvary pro nominativ a

předložkový

pád.

Přehled všech tvarů zájmen poskytuje tato tabulka 108 :
číslo

jednotné

osoba
l.
2.

rod
--

--

3.

mužský
ženský

l.

mužský
ženský
mužský
ženský
mužský
ženský

střední

množné

2.

3.

Formální

přístup

nominativ
yo
tú
él
ella
ello
nosotros
nosotras
vosotros
vosotras
ellos
ellas

k interpretaci

pádů

dativ
me
te
le
le
le
nos
nos
os
os
les
les

ve

akuzativ
me
te
le,lo
la

10
nos
nos
os
os
les, los
las

španělštině můžeme

předložkový

mí
ti
él
ella
ellos
nosostros
nosotras
vosotros
vosotras
ellos
ellas
shrnout tímto

konstatováním: zatímco deklinace podstatných Jmen Je ve své formální
vyjádřena

čistě

syntakticky, užitím

v termínech jazykové typologie na

předložek

na místo flektivních

základě izolačního

podobě

morfémů,

principu; deklinace zájmen je

z hlediska formálního smíšená - zachovává syntetické flektivní tvary

přejaté

z latiny a

zároveň užívá novou formu syntaktického vyjádření tvarem vázarIým s předložkou 109 .

SPITZOVÁ, Eva. Morfología espaiiola. Praha: FF MU Brno, SPN, 1989, s.36.
Předložkové tvary 1. a 2. os. sg. jsou původními latinskými dativy. Ostatní předložkové tvary jsou
shodné s nominativem. Zvláštností španělštiny ve srovnání s ostatními románskými jazyky je, že
přízvučná zájmena jsou v pozici předmětu vždy uvozena předložkou "a". Souvisí to pravděpodobně
s užíváním předložky "a" v předmětu, který označuje osobu, a také s tím, že přízvučná zájmena 3. os., na
rozdíl od nepřízvučných, odkazují výhradně k osobám, nikoli k věcem. Nepřízvučná zájmena odkazují
jak k osobám, tak k věcem. Na příklad ve větě Le di un golpe nepřízvučné "le" může odkazovat jak
k osobě, která byla udeřena, tak k věci, do které bylo udeřeno. Naopak ve větě Le di un golpe a ella
přízvučný předložkový tvar "a ella" odkazuje pouze k osobě. Pro srovnání: ve staré španělštině (chápejme
zde spojení "stará španělština" jako pracovní termín pro označení starého stavu oproti současnému bez
specifikace konkrétního vývojového období) byla přízvučná zájmena "mí, ti" v pozici předmětu užívána i
bez předložek. Podobně je tento stav zachován i v současné italštině.
108
109
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Pokud bychom se spokojili s ryze formálním
španělštině, skončili

jak už bylo
pádu

bychom asi u tohoto

představeno

zohledňuje

stručného

přístupem

shrnutí.

v oddíle o substantivech, komplexní

ke kategorii pádu ve

Osobně

je mi však bližší,

přístup,

který ve výkladu

nejen jejich formální platnost, ale i platnost sémantickou a

Bohatou studnicí inspirace

právě

descriptiva de la lengua espafíola. Ani tento
tradičními označeními

zmiňovaná

pro toto celostní pojetí je již
přístup

Gramática

nepřestává

však

(nominativ, dativ, akuzativ ... ). Naopak je

operovat s

začíná

v jiných syntaktických a sémantických souvislostech. Nominativ jako
podmětu,

akuzativ jako

přímý předmět,

dativ jako

nepřímý předmět

funkční.

používat
označení

ap. Celkový

význam pádu se pak skládá ze tří významových složek: formální, sémantické 110 a
funkční lll.

Právě užívání tradiční terminologie

způsobuje

občas

dvojznačnost

výkladu ll2 , jinde naopak, např. v případě dativu a nepřímého předmětu, poskytuje
prostor pro odlišení dvou různých funkcí. Roca-Pons se ve svém Úvodu do gramatikyll3
přiklání

k tomu, aby byly pády ve

tedy v duchu tzv. hloubkových

španělštině

pádů.

vykládány podle Fillmorovy teorie

Vychází z toho, že

tradiční

jazycích vyjadřují různými prostředky (morfémy, slovosledem,

pády se v moderních

předložkami),

proto považovat za univerzální jazykovou kategorii v povrchové
univerzální lze považovat nikoli

způsoby vyjádření

vztahů

pádů,

struktuře.

ve

větě,

a nelze je
Neboli za

ale vztahy

samotné II 4.

110 Sémantické termíny agent, pacient, objekt, instrument, adresát, benefaktiv, lokativ ap. jsou
charakteristické zejména pro valenční syntax.
111 "Este nuevo camino no significó la desaparición de los términos tradicionales ("nominativo",
"acusativo", "dativo" ... ), que ahora pasan a ser variantes denominativas de las correspondientes funciones
sintácticas ("nominativo" o "sujeto", "acusativo" o "complemento directo", "dativo" o "complemento
indirecto" ... ). Confluían en las gramáticas tres sentidos diferentes asociados a las antiguas
denominaciones: a) "valor formal": accidentes flectivos que constituyen la declinación de las palabras",
b) "valor semántico": referencia a los contenidos expresados en latín por cada uno de los casos formales,
c) "valor funcional": casos en cuanto oficios o funciones sintácticas." BOSQUE MUNOZ, I., DEMONTE
BARRET, V. Gramática descriptiva de la lengua espaPíola. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello,
Editorial Espasa Calpe, 1999, s.1860.
112 Ne každý nominativ je podmětem. Podstatné jméno v nominativu může být i součástí přísudku
jmenného se sponou. Ne každý akuzativ je přímým předmětem, může být třeba příslovečným určením
místa (viz př. Voy a casa.) Naproti tomu omačení nepřímý předmět vyjádřený dativem chápeme jako
nepřímý předmět ve vlastním slova smyslu valenčního doplnění slovesa, termínu dativ pak můžeme
použít pro dativ etický, dativ zájmu ap., které nejsou valenčním doplněním slovesa.
113 ROCA-PONS, llntroducción a la gramática. Barcelona: Editorial Teide, S.A., cuarta edición, 1976.
114 "Son, pues, de carácter universal la relación entre sujeto y predicado, la que existe entre una palabra
principal y otra complementaria, pero no el nominativo o el genitivo que en ciertas lenguas expresan
dichas relaciones. El caso requiere una variación fonética en la palabra según su función en la oración o
sus relaciones con las demás palabras; sin este requisito, no hay verdaderos casos. En un sentido más
amplio, podría hablarse de caso cuando las palabras se unen a determinados elementos significativos que
no llegan a fundirse con ellas. Pero de ningún modo puede hablarse de casos en lenguas como el espafiol,
en que, excepto en el caso particular de los pronombres personales, no vemos ninguna variación o
modificación como aquellas a que aludíamos más arriba, y que nos autorizarían a afmnar la existenci a de
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Pádové tvary španělských osobních zájmen
Protože je

očividné,

že

tvarově

osobní zájmena a jejich repertoár je

nejbohatší jsou z hlediska jmenné flexe

uzavřený

a tím i

tvarů.

nyní u osobních zájmen a jejich pádových

uchopitelnější,

právě

pozastavíme se

Pádové tvary zájmen mají takové

vlastnosti, které vedou některé lingvisty dokonce k tomu, že je považují za afixy sloves,
tj. morfologické jednotky. K těmto vlastnostem

patří

ve fonetickém plánu jejich

přízvučnost, respektive nepřízvučnost a dále reduplikace zájmenných tvarů
Nepřízvučné

l15

.

tvary zájmen, jak již z jejich pojmenování vyplývá, nemají vlastní

přízvuk 116 , jsou foneticky nesamostatná, závisí nutně na slovesném tvaru a chovají se

jako předklonky (proklitika) nebo
ani v krátké

odpovědi.

ves o la ves?".

(enklitika). Nemohou se použít

Nevstupují do kontrastního vztahu. Nelze se

Nevytváří

se vyskytuje ve

příklonky

ani

větě několik

koordinační

poměrně
rysů

zájmen stejného typu. Proto není gramaticky správná věta

slovosled je pevně daný,

přestože

118

je ve

volný. Staví se za sebou v hierarchicky sestavené

osoby, syntaktické funkce a pádu.

zájmeno

vyjadřující

zeptat ,,*?Lo

vztahy a nemohou být ani vynechána, pokud

"María 10 y la pintó 117" ani věta "Carlos la compró y regaló
Rovněž jejich

např.

samostatně

Nepříznakový

".

španělštině
řadě

jinak slovosled

podle sémantických

slovosled je: zvratné zájmeno,

sémantickou roli beneficienta, dativ a akuzativ. V kategorii osoby

sledují tento slovosled: zvratné nebo neosobní "se" + zájmeno 2. os. + 1. os. + 3. os.
Jejich pozice ve

větě

je závislá na tvaru slovesa. Kladou se

nebo za infinitiv, gerundium a rozkaz kladný, s nimiž pak

před určitý
tvoří

slovesný tvar,

jednu jednotku (viz

výše) 119. V současné španělštině se nikdy nepojí s příčestím. Spojení nepřízvučného
zájmena a příčestí bylo však zcela běžné ve staré španělštině 120. V archaizujícím
písemném projevu se

můžeme ještě

setkat se zájmenem

nepřízvučným

i za

určitým

slovesným tvarem, pokud věta tímto slovesem začíná.
casos. Puede objetarse que si bien no existen en espafiol- o en francés, en italiano, etc. - formas extemas
casuales, existen con todo, formas intemas correspondientes." ROCA-PONS, J.: lntroducción a Za
gramática. Barcelona: Editorial Teide, S.A., cuarta edición, 1976, s.174n.
115 Reduplikovaný tvar není samostatný, neurčuje se jako větný člen, je pouze diaforickým slovem, které
odkazuje v rámci větné struktury.
116 Pojednáváme zde o španělské spisovné normě. V mluveném hovorovém projevu občas mluvčÍ kladou
přízvuk na enklitika např. u tvaru rozkazů, př. "vamonós".
117 Pronominalizovaná věta "María pintó a Juan y Carmen".
118 Pronominalizovaná věta "Carlos compró y regaló la cartera".
119 I v tom se španělština liší od ostatních románských jazyků. Ve francouzštině stojí zájmenné tvary před
infmitivem, v italštině se zas mohou pojit i s příčestím.
120 Chápejme zde spojení "stará španělština" jako pracovní termín pro označení starého stavu oproti
současnému bez specifikace konkrétního vývojového období.
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Také výskyt několika zájmen v jedné větě je normativně
tzv. "se espurio", kdy se dativní zájmeno
po

něm nepřízvučné

nemůže

slovesa

zájmeno akuzativu

být žádným jiným
může

třetí

docházet ke

osoby "le, les"

třetí

členem přerušena.

změně

ošetřen.

mění

osoby. Série

nepřízvučných

nasvědčuje

Některé změny

mohlo jednat o jednu morfologickou jednotku.

v "se", následuje-li

nepřízvučného

Na styku

slovesného tvaru. I to

normou: slovesný tvar 1. os. pl. rozkazu kladného (tedy

Platí pravidlo o

zájmen

zájmena a

tomu, že by se

jsou stanovené

vlastně

přímo

subjunktivu) ztrácí

koncové -s před zvratným zájmenem,121 tvar 2. os. pl. rozkazu kladného zas koncové d 122, jiné změny jsou typické pro různé dialekty v hovorovém projevu 123 . Také nelze
nahradit zájmenem stejného typu

dvě

slovesná

doplnění:

,,*la la nombró" z původního

"nombró la profesora directora del instituto". Pokud se ve

větě

setká více zájmen,

docházet, i když pouze v rovině hovorové a dialektální, k přenášení
Příznak

gramatických kategorií.
neutralizován, se
Případně

přenese

může

příznaku

plurálu dativu, který je nahrazením "se espurio"

na zájmeno v akuzativu: "La casa se las vendí a ellos."

se pro rozlišení rodu v dativu přenese rodový příznak na zájmeno v akuzativu:

"Ellibro se la di a ella". I to by mluvilo pro vnímání série
jedné morfologické jednotky. Akuzativ 1. a 2. os.
os. v dativu. Tento dativ musí být vždy

nemůže

nepřízvučných

být ve

vyjádřen předložkovým

větě

se zájmenem 3.

pádem zájmena. Proto

není možná věta" *Me le acercaron". Nicméně "Me acercaron a ella" ano.
zájmen 1. a 2. os. dochází k významové
není jasné, kdo byl komu

představen.

To

dvojznačnosti.

nepochybně

větě

Ve

zájmen jako

Při

styku více

"Te me presentaron"

souvisí s homonymií

tvarů

"me,

te, nos, os" v akuzativu a dativu neboli přímém a nepřímém předmětu.
Další
tvarů,

španělskou

která je

předmětu.

Na

specialitou je tzv. reduplikace nebo redundance zájmenných

buďto

reduplikací ve vlastním slova smyslu, nebo tzv. anticipací

příklad

francouzština a italština anticipaci neznají, rumunština zná

reduplikaci i anticipaci.

Spočívá

předmět vyjádřen přízvučným
vyjádřen

v opakování

předmětu

zájmenným tvarem. Je-li

zájmenem, reduplikace je povinná. Pokud je však

podstatným jménem, záleží reduplikace na tom, zda je

nepřímý. Nepřímé předměty

se obvykle vždy reduplikují,

předmět přímý

přímé

nebo

nikoli. Nabízí se

Zvratná zájmena 1. a 2. os. jsou shodná s osobními zájmeny dativu a akuzativu.
Kromě tvaru slovesa "irse", které zachovává koncové -d: "idos". Slovesa "ser" a "ver" jsou ve tvarech
rozkazu nepravidelná.
123 Např. v 2. os. pl. rozkazu kladného se koncové -d mění v -r před zájmenem zvratným ("levantaros"),
v 3. os. pl. dochází k přesmyčce nebo zdvojení ve spojení s tvarem zvratného "se" ("siéntesen" nebo
dokonce "siéntensen"). Ve staré španělštině docházelo k asimilaci některých tvarů, např. 2. os. pl.
rozkazu kladného ve spojení se zájmenem v dativu či akuzativu: místo "dadle" "dalde" ap. Tato asimilace
se dodnes vyskytuje v některých dialektech.
121

122
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proč

otázka,

je nutné zájmeno reduplikovat, je-li předmětem zájmeno

tato povinnost odpadá, je-li

předmětem

významu zájmen a s homonymním užíváním
předmět přímý vyjádřený

předložkový

a proč

podstatné jméno. Domnívám se, že to souvisí
vyprázdněnému

s plnovýznamovou platností podstatných jmen oproti

tak pro

přízvučné,

předložky

přímý

tvar zájmena je shodný pro

i

nepřímý předmět,

"a" jak pro

podstatnými jmény, jež

denotativnímu

označují

Rovněž

osoby.

nepřímý předmět,

zatímco tvar

nepřízvučný je schopen oba tyto předměty rozlišit 124 . Reduplikované zájmeno nedodává
větě

žádný význam navíc. V podstatě se jím podruhé odkazuje k mimojazykové

protože nelze tvrdit, že zde zastupuje

nějaké

další podstatné jméno. Doslovný

realitě,

překlad

do češtiny navíc působí krkolomně a redundantně. "Me 10 han dicho a mí." - "Řekli mi
to mně." "Le dijeron a José ... " - "Řekli mu Josému ... " To by zcela odporovalo jazykové
ekonomii, která je s jazykem

neodmyslitelně

nepřízvučné

svůj

slovesné

zájmeno zcela ztrácí

doplnění

a

zájmen

nepřímé,

denotativní význam a opravdu jen předestírá, jaké

zájmenem je pak

společným

ale i pro

třeba

nepřízvučného

nahlížet v souvislosti s jedním tvarem

doplnění

pro všechna

předložková doplnění,

Opakování pádového tvaru

předmět vyjádřen přízvučným

větě,

má ryze význam odkazování.

jednotek podstatných jmen a sloves mohou
proto je reduplikace

povinná. Z výše

řečeného

základě lexikálně

některé větné

přízvučné

podstatným jménem

zájmen lze považovat za jistý druh slovesného afixu. Tuto
přízvučná

méně

tvary zájmen se svým chováním

ocitají na pomezí plnovýznamových a neplnovýznamových slova

i fakt, že

- sémantických

vztahy vyplývat. Domnívám

předmětů vyjádřených

lze vyvodit, že

předměty přímé

zájmena, je-li

Naproti tomu ze samotných souvislostí vzniklých na

právě

slovesa, tedy pro

a s vyprázdněním významu zájmen.

zájmenem, pak jen podtrhuje syntaktické vztahy ve

se, že

předmětů

bude následovat. Obligatornost jeho opakování u

vyjádřených přízvučným
přízvučných

spjata. Zdá se, že reduplikované

zájmena v nominativu se bez

vynechávají, opomineme-li příznakové emfatické užití,

nepřízvučné

domněnku

problémů

neboť je

by mohl

v pozici

podpořit
podmětu

kategorie osoby a

čísla

dostatečně

vyjádřena

přízvučného

zájmena by bylo vskutku redundantní. Osoba a číslo by pak byly vyjádřeny

nadbytečně

slovesným tvarem.

Opakování

těchto

tvary

kategorií

tvarem jednoho plnovýznamového slova (slovesa) a tvarem slova

plnovýznamového" (zájmena
slovesného morfému tedy

přízvučného).

nepřízvučná

Otázkou však

zájmena jsou?

Těžko

zůstává,

lze

v tvaru

"téměř

jakým typem

přijmout

fakt, že se

124 Nebudeme-li počítat tzv. "leistické" užívání "le" v pozici přímého předmětu u životných podstatných
jmen rodu mužského. O tom viz níže.
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jedná o pádový afix. Gramatická kategorie pádu je ryze jmennou záležitostí. Mohlo by
se jednat o lexikální morfém
naznačující

morfém

vyjadřující

valenci slovesa?

tranzitivní
Někteří

či

intranzitivní ráz slovesa? Nebo o

lingvisté ho jednoduše

označují

za

morfematický ukazatel OSOby125. Pokud se ztotožníme s tvrzením, že nepřízvučné tvary
zájmen jsou slovesnými morfémy, navrhuji pojmout je v širším slova smyslu a
považovat j e za morfémy pádového ukazatele 126.

Syntaktická funkce akuzativu a dativu
Nepřízvučná

tvaru dativu
předmětu.

Dochází však k
Nicméně

význam

nepřímého předmětu,

některým

v moderní

tvaru akuzativu zas

zajímavým jevům, jako je

španělštině

zájmen

větě. Tradičně

zájmena se také liší svou syntaktickou funkcí ve

přisuzujeme

uvidíme níže.

nepřízvučných

třeba

tak

přímého

jejich záměna, jak

se stírají významové i formální rozdíly

mezi těmito pády. Díky jejich tvarové homonymii v 1. a 2. os. sg. i pl.

přestávají mluvčí

vnímat rozdíl mezi akuzativem a dativem. Ten se objevuje až jejich pronominalizací
předmětu

ve

třetí osobě.

Ve

třetí osobě

však dochází za jistých podmínek k záměně

dativu a akuzativu. Narážíme ovšem také na zvláštnosti podle oblasti výskytu i podle
sociálního postavení

mluvčích.

Z tohoto hlediska poutají pozornost zejména jevy zvané

"leísmo", "loísmo", "laísmo". Abychom dokázali lépe pochopit záměny, k nimž vlivem
těchto

tendencí dochází, musíme se podrobně

zaměřit

na vlastní charakteristiku přímého

a nepřímého předmětu, respektive akuzativu a dativu.

Dativ a

nepřímý předmět

Dativ

vyjadřuje nejčastěji nepřímý předmět,

tedy

Jako takový vždy podléhá reduplikaci. Užití dativu však
případě

dativu zájmu,

účasti,

beneficienta

či

valenční doplnění

může

být i

slovesa.

nevalenční,

a to v

lokativu. Tvary dativu (na rozdíl od

125"Así como las desinencias verbales son indicadores de la "persona" sujeto, los pronombres átonos
indican la "persona" en que se complementa o implementa el verbo.[ ... ] los pronombres átonos melte, etc.
son signos morfológicos que determinan el signo verbal del mismo modo que los signos morfológicos
que constituyen desinencias." Citace Emilia Alarcose Lloracha podle BOSQUE MUNOZ, 1., DEMONTE
BARRET, V. Gramática descriptiva de la lengua espanola. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello,
Editorial Espasa Calpe, 1999. s.1258.
126 Pádový ukazatel viz první kapitola, odstavec o pádové gramatice Johna Fillmora.
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akuzativu) se mohou vztahovat i k syntagmatům s neurčitými a tázacími zájmeny.
Rozvíjí ovšem i přídavná jména a podstatná jména slovesná.
Nepřímý

předmět

vyjadřuje

osobu,

věc

či

zvíře,

jimiž je završen

tranzitivního slovesa. Rozvijí však také intranzitivní sloveso. Je-li
jménem, vždy je jeho pádovým ukazatelem předložka "a".
"para". V tom

případě

odkazuje k beneficientovi akce.
zaměnitelné,

"para" jsou synonymní, a tedy
jednak

formálně.

naopak zcela

běžná. Nicméně

Některé

rozdílů

perfektivní.

Věta

se pojí s předložkou
konstrukce s "a" a

je ten, že konstrukce s

zájmenem. Reduplikace syntagmat s "a" je

i zde existují jistá omezení. Tak na

nepřímým předmětem nepřízvučným

s reduplikovaným
přednostně

nepřízvučným

Rovněž

podstatným

jiné nikoli. Liší se jednak sémanticky,

Jedním z významných formálních

"para" nelze reduplikovat

vyjádřen

děj

příklad

větách

ve

zájmenem je slovesný

děj

,,*Carlos le contó una historia a María durante tres horas."

není zcela správná ve spojení s časovým určením "durante tres horas". Na druhou stranu
"Carlos contó una historia a María durante tres horas" je
Reduplikace

nepřímého předmětu umožňuje

všeobecně přijatelná.

jisté rozvolnění slovosledu.

Přímý předmět

pak nemusí nutně předcházet předmětu nepřímému: "Mario le regaló a Ángela un libro
de poesía."
větě

Někdy

přítomen

je

přípustné

vynechat

nepřímý předmět,

předložku

"a" u

přímého předmětu,

aby nedošlo kjejich

záměně:

je-li ve

"Presentaron la

presidenta a los miembros de la asociación." To však není možné v případě
reduplikovaného

nepřímého předmětu:

"Les presentaron a la presidenta a los miembros

de la asociación."
Tomu, že konstrukce s "a" a "para" nejsou
že se mohou vyskytovat

zároveň

v jedné

větě,

plně zaměnitelné nasvědčuje

ale nevstupují do

"La tía entregó a la abuela un regalo para los chicos."

koordinačního

Zaměnitelné

i fakt,

vztahu:

jsou pouze

konstrukce vyjadřující beneficienta: "Compró un libro a María / para María."
Sémantické role
děje.

nepřímého předmětu

vyplývají z charakteristiky slovesného

U sloves s významem široce pojatého přijímání získává to, co indikuje predikát, je

příjemcem

("Di el regalo a mis padres."). Jindy

vzníkají realizací slovesného
María. "), dativ separace

dostatku

vyznačuje

etický

či

nedostatek

sloves se dativem

("Le robaron la moto a Rafael."), dativ

předmětu

označuje přivlastnění

účast nepřímého předmětu
vyjadřuje

škodu, které

(dativ commodi x incommodi: "Le pinté el cuarto a

vyznačuje odloučení

dostatek

dinero."), dativ posesivní

děje

vyjadřuje prospěch či

na

ději

v akuzativu (,,A Juan le sobró

("Le curó la mano a Antonia."), dativ

("Se 10 comió."). U sponových a statických

vztah k predikátu (,,A los Garda les será fácil contestar la
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pregunta. "). Všechny sémantické role,

kromě

dativu dostatku, etického dativu a dativu,

který vyjadřuje vztah k predikátu, jsou valenčním doplněním slovesa.
Pokud jde o terminologii, nepřímý předmět a dativ 127 bývají často zaměňovány a
používány
označení

synonymně, přestože

morfologického tvaru,

oba termíny pochází z jiné jazykové roviny (dativ je
nepřímý předmět

syntaktické funkce

Pro další výklad budeme nicméně tyto termíny rozlišovat,
rozlišení dvou
doplněním

různých

:funkcí.

tak

doplnění,

větné

které jsou

valenčním

struktury, od syntakticky

které budeme nazývat dativem povrchovým, etickým, dativem

zájmu ap. Zda se jedná o

valenční doplnění nepřímým předmětem,

testů.

jednoduchých

regalaste el libro?"),

si vytvoříme prostor pro

nepřímé předměty,

součástí

slovesa, aktantem, a tudíž

irelevantního

několika

Oddělíme

čímž

větného členu).

můžeme

nepřímý předmět

Na

zdůraznit

ho

vytvoříme

quien regalaste ellibro."),

se

můžeme

zjistíme aplikací

zeptat (,,?A quién

ve vytýkací konstrukci ("Fue a Antonio a

i disjunktivní negaci ("No fue a Antonio, sino a

María a quien regalaste el libro."). Dalším pomocným testem je substituce pomocí
"hacerlo" ("Lo hiciste a Antonio.") nebo

převedení

do pasiva ("Antonio regaló ellibro a

Juan." - "Ellibro fue regalado a Juan por Antonio.").
Nepřímý předmět

rozvíjí slovesa tranzitivní nebo intranzitivní, tedy slovesa,

která vyžadují doplnění třemi nebo
Slovesa se třemi aktanty
předmět

-

nepřímý předmět

nepřízvučným

utváří

(uvozený

vyjadřují:

materiální
128

větné

vzorce: agent - sloveso -

předložkou

přesun, přenos

přímý

"a", nikdy "para", nahraditelný

čtyř

převést

do pasiva).

skupin podle významu,

komunikace/informace, fyzický pohyb a

.

Slovesa se dvěma aktanty

předmětem

tyto

pojatý přesun či přenos. Lze je rozdělit do

abstraktně pojatý pohyb

(intranzitivní) -

aktanty.

zájmenem, nemusí být reduplikován, nelze ho

Vyjadřují obecně

který

dvěma

utváří

nepřímý předmět (přímo

v akuzativu, uvozen

tyto

větné

vzorce: subjekt -

závisí na slovese, není

předložkou

"a",

nikdy

sloveso

zprostředkován přímým

"para",

nahraditelný

nepřízvučným zájmenem, reduplikace u některých typů sloves povinná, u jiných

nikoli,

nelze

převést

do

pasiva).

Vyjadřují

129

povinnost/nutnost/přináležitost,

127 Obecně lze říci, že pojmy dativ a akuzativ ve španělském jazyce označují doplnění slovesa, nikoli
morfologické tvary. Vyplývá to z charakteristiky pádů ve španělštině.
128 Pro zajímavost a k praktickému použití uvádím v příloze v dodatcích soupis nejběžnějších sloves
tohoto typu.
129 Na příklad u sloves vyjadřujících city je častější.
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přizpůsobení/připodobnění/totožnost, fYzický pohyb, událost a psychické pohnutí 130 .
těchto

Skupina

sloves je

významově rozrůzněnější

vytvořené představují různá

konstrukce s nimi

než slovesa se třemi aktanty, proto

předmětu přisuzují nějakou

povinnost

průběh

přizpůsobení/připodobnění/totožnosti

svého

děje.

Slovesa

nepřímému

omezení. Slovesa, která

či odpovědnost upřednostňují

imperfektivní

naopak perfektivní

průběh děje.

Zvláštní postavení mají slovesa vyjadřující psychické pohnutí/city.
vlastně

typy konstrukcí. První z nich je

konstrukcí s předmětem

akuzativem. Druhá je konstrukcí s nepřímým

předmětem.

děje.

V takovém

případě

přímým,

podmět

tedy

vyjadřuje

životný,

zaznamenáváme tendenci k

slovesa akuzativem, což nejlépe ilustruje náhrada

dva

podrobnější

To si zaslouží

výklad, protože zde narážíme na možnou záměnu pádů. Je-li
agenta slovesného

Utvářejí

předmětu nepřízvučným

doplnění

zájmenem

v akuzativu, které je schopno rozlišit rod. "Roberto divierte a su novia. - Roberto la
divierte." "Miguel admira a su maestra." - "Miguel la admira." Je-li ovšem
neživotný,

vyjadřuje

proživatele slovesného

doplnění nepřímým předmětem.

Obecně

lze

doplnění

říci,

děje

a

španělština

pak dává

podmět

přednost

"El arte interesa a los alumnos. - El arte les interesa."

že pokud je ve

větách

se slovesy citového pohnutí

slovesa je přímým předmětem, zatímco u neživotného

vyjádřeného větou nepřímým předmětem.

podmět

podmětu

nebo

životný,
podmětu

"A María la espera su madre." "A María le

espera una sorpresa grande." Pokaždé ale záleží i na pojetí mluvčího, který nemusí vždy
životný

předmět

vnímat jako agenta slovesného

palabras.").

Někdy

s podmětem

před

volbu pádu

ovlivňuje

záměny pádů

být také se

vazby by mohly

průběh

podmětu

ve

větě:

konstrukce

slovesného

děje.

obecně

Akuzativy se

pojí

změnou

činit

souvisí i s významem jednotlivých sloves. Jejich význam

pádového

problémy

doplnění

modifikován. Pro srovnání

právě

českým mluvčím hovořícím španělsky,

v češtině všechna tato slovesa vyžadují
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i postavení

s perfektivními konstrukcemi, zatímco dativy s imperfektivními. Domnívám se,

že tato možnost
může

("La vecina le molesta con sus

slovesem inklinují k akuzativu, konstrukce s podmětem za slovesem

naopak k dativu. Dalším faktorem je
raději

děje

většinou

akuzativní

doplnění

protože

prosté nebo

Pro zajímavost a k praktickému použití uvádím v příloze soupis nejběžnějších sloves tohoto typu.
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tyto

předložkové (obdivovat koho/co l3l , zajímat se o koho/co, čekat na koho/co, očekávat

koho/co, doufat v koho/co ... )132.
V rámci těchto sloves lze vyčlenit ještě jednu skupinu, která bývá nazývána jako
slovesa "pseudoneosobní 133 ". Podmět takových konstrukcí je opět většinou neživotný a
nepřímý předmět vyjadřuje

slovosled

těchto

nepřízvučným

předmět

vět

ve své podstatě proživatele tohoto

s nepřímým

předmětem

zde odpovídá vlastnímu sémantickému

začátku

na

zájmenem v závěsu je považován za

děje.

Není se co divit, že

a jeho reduplikací

nepříznakový,

podmětu,

o

němž

nepřímý

protože

se predikuje celé

tvrzení. (,,A Carmen Ze gusta café con leche. "). Do hry pak vstupuje i jistý
dobrovolnosti

či

nedobrovolnosti, který

může měnit

i celkový význam slovesa. "Ana

repugna olor de la gasolina" - akuzativní konstrukce s rysem dobrovolnosti,
životný a je agentem slovesného
gasolina" -

děje.

příznak

podmět

je

Na rozdíl od "A Ana le repugna olor de la

dativní konstrukce s rysem nedobrovolnosti,

faktickým proživatelem akce (potažmo jejím agentem) je

podmět

je neživotný,

nepřímý předmět.

U slovesa

"repugnar" nedochází ani k zásadní změně významu. Naopak u slovesa "encantar" už je
významový posun jednoznačný: "El hada la encantó

(začarovala/očarovala)"

straně a "El hada le encantó (velmi se jí líbila)" na straně druhé

Vedle

valenčních doplnění

nevalenční, vyjadřující

sloves

134

.

nepřímým předmětem

beneficienta slovesného

děje.

existují i

Mezi taková slovesa

"preparar, guisar, afeitar, lavar, destruir, aliviar, copiar" a mnohá další.
slovesa

vyjadřují tvoření, přípravu

liší tím, že nejsou
při

předurčeny

jejich vynechání.

nebo

ničení.

Od

významem slovesa.

na jedné

doplnění

patří např.

Obecně

tato

valenčních nepřímých předmětů
Větné

Většina těchto nepřímých předmětů

struktury jsou

se

plně funkční

vzníkla v procesu tzv.

i

funkční

atrakce nebo inkorporace. K funkční atrakci dochází tehdy, když je jedna pozice ve větě
vynechána (v našem

případě nepřímý předmět)

a je nahrazena jinou funkcí, která se

13l Dativní doplnění je možné pouze za předpokladu, že bude pozměněn tvar a význam slovesa, např.
obdivovat se někomu/něčemu. Každopádně si ale myslím, že v češtině nevstupuje do hry otázka
životnosti podmětu.
132 V opačném směru to platí o slovesech typu "ayudar" (viz níže). Ta se ve španělštině váží
s akuzativem, zatímco v češtině s dativem.
133 Gustar, ocurrir, pasar, encantar. .. viz BOSQUE MUNOZ, 1., DEMONTE BARRET, V. Gramática
descriptiva de la lengua espanola. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello, Editorial Espasa Calpe,
1999, s.1880.
134 Mezi dalšími příklady sloves se změnou významu podle volby doplnění akuzativem nebo dativem je
uváděno i sloveso "importar". (BOSQUE MUNOZ, 1., DEMONTE BARRET, V. Gramática descriptiva
de la lengua espanola. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello, Editorial Espasa Calpe, 1999, sI880.)
Přestože nelze popřít společný etymologický základ obou významů, považuji porovnání vět "Importa
vino s de reserva" a "Le importan los vinos de reserva" za příliš násilné. Ke změně významu nepochybně
dochází, je však podle mého názoru vlastní spíše rozdvojení významu slovesa jako takového, nikoli
výsledkem užití různých pádových doplnění.
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tvarově přizpůsobí původnímu doplnění,

mluvíme o

funkční

v modifikované

typu

struktuře

vyjadřujícím

pozici nepřímého

(nepřímý předmět původu)

modifikované verzi
k významu

předmětu
často

nepřízvučného

"Compró

Ull

para su hijo (beneficient slovesného

piso al

děje)."

V

předmětu

význam beneficienta. Zajímavá situace nastane, když

zájmena. Zjistíme, že tato struktura
něho, samozřejmě

piso a su hijo", kde je užití

se

samozřejmě

nepostačí.

řekněme, čistě

,,(Le) compró un

větě

Naproti tomu ve

"Le

nevalenční nepřímý předmět.

záleží hlavně na záměru mluvčího. Myslím si, že

syntaktických, ale zejména sémantických
objasnit. I z tohoto,

větě

zájmena povinné, vyložíme "a su

tudíž jako

jazyka, kteří však nejsou rodilými

reduplikaci dativu nám, jak vidíme,

původu.

nepřízvučného

užití nebo neužití reduplikovaného

figurovat jak s nepřízvučným

zájmena "le" dobrovolné, vyložíme "a su

nepřízvučného
děje,

hijo" jako beneficienta slovesného

může

významu. Ve

s významem

compró un piso a su hijo", kde je užití

Mluvíme-li o interpretaci,

změnou

nepřízvučného

valenční nepřímý předmět

španělského

dvojznačné.

valenční doplnění

interpretovat dále a zamyslíme se nad užíváním reduplikovaného

zájmenem, tak bez

hijo" jako

a chová se jako

"Compró un piso a su hijo." se v nepřímém

původu přidružuje

větu

budeme

věty

původ

beneficienta neboli tento beneficient obsadí

slovesa. Takto vzniklé struktury bývají
contratista

sémantický význam. Tak

valenčního nepřímého předmětu vyjadřujícího

atrakci

doplněním nevalenčního

svůj

ale zachová si

zájmena

mluvčími,

může činit uživatelům

problémy. Samotná poučka o

Proto se domnívám, že hlubší studium

vztahů

praktického

ve

větě může některé

důvodu

osvojování

pochybnosti

španělštiny

jako

cizího jazyka se přikláním k výkladu pádů v jeho celostním pojetí všech funkcí.
Zatímco

funkční

se inkorporovaný
změně

člen

atrakcí je jeden člen vypuštěn a nahrazen jiným, při inkorporaci

nevypouští,

formální. Inkorporace

substantiva nebo

mění

se však jeho syntaktická funkce a dochází i ke

spočívá

předložkové předměty

slovese. Výsledná konstrukce

počítá

v tom, že

původní

doplnění

adjektiva

či

přímo

na

závisí v modifikované konstrukci

vždy s nepřízvučným zájmenným dativem

před

slovesem a s předložkou "a", přestože původní předložkové předměty měly vazbu jinou.
Ve všech případech dochází také k větší

či

menší

změně

významu.

Příklady,

které toto

demonstrují: "Mafía robó el dinero de Juan." se inkorporací vlastníka (Juan)
předmětu

(el dinero)

změní

nepřímým předmětem;
předmětu

na "Mafía le robó dinero a Juan.",

čímž

se "a Juan" stane

"María echó agua en la leche." se inkorporací

("en la leche")

změní

na "María le echó agua a la leche.",

stane nepřímým předmětem.
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přímého

čímž

předložkového

se "a la leche"

Inkorporací

doplnění

adjektiva dochází ke kurióznímu výsledku. Lexém

některých adjektiv už v latině vyžadoval doplnění dativem. Španělština nemá pádové

morfémy, využívá tedy

nejrůznější předložky. Nicméně

ap.) jsou v inkorporované
"a". Inkorporovaný

struktuře

vždy nahrazeny

nepřímý předmět

předložky

("con", "para"

předložkou nepřímého předmětu

pak závisí i nadále sémanticky na adjektivu, ale

syntakticky na slovese. "Le" se tedy chová jako
těchto

tyto

nepřímý předmět.

Jenže základem

konstrukcí jsou obvykle sponová, statická slovesa "ser, estar", která ve své

valenci rozhodně nemají nepřímý předmět 135 • Ukázáno na příkladu: "Este problema es
difícil para los alumnos." Inkorporací adjektivního

doplnění

"para los alumnos"

získáme: "Este problema les es difícil a los alumnos."
Shrneme-li tedy základní rysy veškerých slovesných
nepřímým předmětem,

doplnění,

která nazýváme

dostaneme následující tabulku.

valenční nepřímý předmět

společný

nevalen ční nepřímý předmět
sloveso nenapovídá nic o jeho
významu, vzniká v důsledku funkční
atrakce a inkorporace
sémantický rys sloves: společný sémantický rys sloves:

přenos, přesun, předávání

tvoření, příprava, ničení

užití nepřízvučného zájmena není
povinné
,
v,
v
je-li tímto předmětem pnzvucne
zájmeno,
reduplikace
nepřízvučným
zájmenem není
povinná
spojení předložky "a" + nepřímého
předmětu je většinou jednoznačné

užití nepřízvučného zájmena Je
povinné
je-li tímto předmětem přízvučné
zájmeno, reduplikace nepřízvučným
zájmenem je povinná
spojení

předložky

předmětu

nabízí

"

a" +

nepřímého

většinou

dvojí

interpretaci
obvykle životný
jak životný, tak neživotný
lze převést do pasiva
nelze převést do pasiva
jejich vynechání ochuzuje význam lze je vynechat bez většího zásahu do
věty, není proto možné
"\.'ýznamu věty
Všechna ostatní
slovesem, ale nejsou

doplnění

nezbytně

nazýváme dativy. Tyto dativy navazují vztah se

nutné ze sémantického hlediska. Mohou být kdykoli

135 Tady bych si dovolila vznést otázku, zda je toto striktní oddělení sémantické závislosti na adjektivu a
syntaktické závislosti na slovese nutné. Sloveso "ser" je jednovalenční ve svém základním významu "být,
existovat", ve všech ostatních konstrukcích funguje buďto jako sloveso pomocné, které vyjadřuje
gramatické kategorie časovaného slovesa, nebo jako predikát verbo-nominální, tj. jmenný se sponou.
Domnívám se, že přísudek jmenný se sponou je třeba chápat jako jednu jednotku jak syntaktickou, tak
sémantickou. Chápeme-Ii spojení sponového slovesa a jména jako jeden celek, nebudeme se už pak divit
tomu, že je sloveso "ser" rozvito nepřímým předmětem.
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vynechány, aniž by se

změnil

význam

věty. Rovněž

ze syntaktického hlediska jsou

velmi volně připojeny ke slovesu, respektive si myslím, že je výstižnější považovat je za
doplněk
účast

na

celé
ději

výpovědi.

Velmi

(dativ etický).

často vyjadřují

Přisuzují mluvčímu

zájmu o

sdělovanou skutečnost.

tvarech

nepřízvučných

k němuž se
větě

různou

jeho zainteresovanost a
vnější

projevy citu,

funkci. Vždy se vyskytují jenom ve

zájmen. Neplní žádnou funkci ve slovesném syntagmatu,

připojují. Větná

poskytují

mluvčího,

nebo adresátovi

referenční

Nemají

struktura je bez nich úplná. Mohou se navíc vyskytovat ve

se všemi ostatními rozvíjejícími

autoři

postoj

členy, včetně nepřímého předmětu.

Jednotliví

klasifikaci. Objevují se tak dativy posesivní, commodi -

incommodi, etické, dativy směru, škody, prospěchu, cíle nebo určení ap136. Tuto velkou
skupinu rozdělíme na dvě podskupiny dativů shodných a neshodných.

shodné dativy
tvary: me, te, se, nos, os, se
shodují se v osobě a čísle s podmětem
věty, v níž se vyskytují
naprosto volitelné, jejich vypuštění nijak
nenarušuje strukturu věty
závislé na kontextu výpovědi, samy o sobě

neshodné dativy
tvary: me, te, le, nos, os, les
neshodují se v osobě a čísle s podmětem
věty, v níž se vyskytují
naprosto volitelné, jejich vypuštění nijak
nenarušuje význam věty
závislé na kontextu výpovědi, samy o sobě

netvoří výpověď

netvoří výpověď

afektivní, emfatická, expresivní funkce

vyjadřují

zainteresovanost na slovesném
zasažení slovesným dějem
poutají pozornost adresáta, označují jádro převážně tvar l. a 2. os., vztahují se
výpovědi
k mluvčímu a adresátovi
mohou se vyskytovat s jiným dativem, mohou se vyskytovat spolu s dativem
který není zvratný
shodným a nepřímým předmětem
př. "No me creo esta barbaridad."
př. "Él se me fumó la cajetilla."
př. "Juan se tomó una copa de vino." př. "Pepé me le comió la manzana."
(přímý předmět je vždy blíže určený)
ději,

V této podkapitole jsem
nepřímým předmětem

že

podrobnější

zejména

zdůraznit

terminologický rozdíl mezi

a dativem, byt' je jejich východisko shodné.

vhled do problematiky

konstrukcí s nepřímým
španělštině

chtěla

předmětem.

otevřel některé

Také je

Zároveň

si myslím,

zajímavé otázky týkající se

jasně vidět,

že

při

analýze

pádů

ve

musíme uvažovat zejména o jejich syntaktické funkci a sémantické

platnosti.

136 Podrobná rekapitulace těchto přístupů viz BOSQUE MUNOZ, 1., DEMONTE BARRET, V.
Gramática descriptiva de la lengua espanola. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello, Editorial Espasa
Calpe, 1999, s.1905n.
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Akuzativ a

přímý předmět

vyjadřuje přímý předmět

Akuzativ

a je vždy vyžadován valencí slovesa.

součástí větného

Neexistují akuzativy, které by nebyly

vzorce slovesa. Nebývá

reduplikován. Akuzativní tvary se nemohou vztahovat k syntagmatům s neurčitými a
tázacími zájmeny. Akuzativní tvar neutra ,,10" se vztahuje k celé

výpovědi

slovesu, není tedy akuzativem v pravém slova smyslu, protože by se ve

nebo ke

větách

typu:

,,?Es tu novia guapa? - Sí, 10 es." musel shodovat nejen v čísle, ale i v rodě. ,,*Sí, la es."
Navíc sponová slovesa nemají doplnění přímým předmětem.
Přímý předmět

rozvíjí tranzitivní slovesa. Je

řízen

slovesem jak z hlediska

syntaktického, tak z hlediska sémantického. Jeho pádovým ukazatelem je buďto nulová
předložka

u neživotných

předmětů,

Předložka

"a" je však také pádovým ukazatelem

nebo

předložka

nepřímého předmětu.

tvarová homonymie a celkově je vnímání pádů ve
se jedná právě o

předmět přímý? Odpovědí

"a" u životných podstatných jmen.
Existuje-li tato

španělštině potlačeno,

na tuto otázku

nechť

jak zjistím, že

nám jsou následující

poznámky.
Konstrukce s přímým
stává

podmětem
něj

se na

pasivní konstrukce.

nepřízvučného

musí být blíže určený,
i když stojí na
členem

existence

lze transformovat do pasiva.

Můžeme

přímé předměty

začátku věty.

středního

se pak

s neurčitým

příčestím

začátek věty,

slovesem. Takto
členem

vytyčený předmět

se před slovesem neopakují,

přímého předmětu

slovesa.

musí být

je možnost nahradit

Nejspolehlivějším

důkazem

je však slovesná rekce. Slovesa, která mají ve své rekci

vtištěn přímý předmět, můžeme
tvoří

před

Posledním testem

rodu ,,10" a

přímého předmětu

První skupinu

zájmena

Předmět

ho nahradit osobním zájmenem a zeptat

pomocí tázacích zájmen. Pokud je postaven na

zopakován tvarem

ho

předmětem

podle jejich větného vzorce rozdělit na dvě skupiny.

slovesa, jejichž

větný

vzorec vypadá takto: široce pojatý

agent (podmět) - sloveso - široce pojatý pacient (přímý předmět). Pacientem rozumíme,
že je

přímý předmět

anebo je

předmětem,

podmětu. Patří

dějem

který podléhá

sem slovesa výsledku

dějem utvořený,

zásahu

slovesným

zasažený nebo je výsledkem slovesného

nějaké změně,
děje

hýbe se

či

tuto

změnu umožňuje

a kauzální slovesa, jejichž přímý

neexistoval před započetím děje; slovesa široce pojaté

(vyjadřují

city, mezilidské vztahy,

začátek,

trvání a konec

děje

předmět

je

změny, obměny,

děje, přesun);

slovesa

s instrumentálním významem; slovesa s předmětem místa; slovesa přivlastnění; vlivu a
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mluvení I37 . Podobně jako u sloves citového pohnutí s nepřímým předmětem i zde
najdeme slovesa, která se přednostně pojí s akuzativem, a jiná, která se přednostně pojí
s nepřímým
"obligar"

předmětem

od

v dativu. U sloves vlivu musíme odlišit konstrukce sloves typu

sloves

typu "impedir,

perrninit,

v konstrukcích s těmito slovesy

představují

předmět, ovlivněný

dějem

slovesným

Slovesa typu "obligar"
slovesným

dějem

utváří

způsobit

Akce, kterou chceme
Př.

větě

Sémantické

uskutečnit.

a

Předmět

zasažený

uskutečnit,

se ke

"EI jefe obligó a su secretaria a escribir

syntakticky a sémanticky

předmět přímý.

syntagma s "a" nelze nahradit zájmenným enklitickým tvarem,

předmět

lze: "EI jefe Za obligó a escribir dos cartas." Naproti tomu slovesa typu "impedir,

perrnitir, prohibir. .. "
sloveso, tedy bez
předmět

umožňují

předložky

napojení akce, kterou chceme

"a". To

způsobuje,

a je také nahrazena zájmenem

uskutečnit přímo

že je tato akce vnímána jako

nepřízvučným

v akuzativu.

Př.

sémanticky zasažený

předmět

je zde vnímán jako

jak sémantika slovesa může ovlivnit vyžádání

nepřímým předmětem.

Volba

doplnění přímým

"dejar" dokonce dodává významový

příznak

nepřímý předmět.

přímý

skutečnosti

Zde je

názorně

doplnění přímým předmětem

nebo

nepřímým předmětem

postoje agentu

na

"EI gobierno Ze

impidió la salida de! país a mi amigo." - "EI gobierno se la impidió." Ve

vidět,

role

v podmětu, zasažený

vlastní konstrukce s akuzativem.

dos cartas." "A su secretaria" je v této

přímý

příčinu

a akci, kterou chceme

slovesnému ději pojí pomocí předložky "a".

Předložkové

agenta nebo

přímým předmětem.

je

prohibir. .. ".

věty. Běžně

nebo

u slovesa

se

můžeme

setkat jak s větami: "Le dejaron entrar.", tak s větami: "Lo dejaron entrar." V první větě
je

podmětu implicitně přisouzen

postoj schválení.

Podmět

dává svolení k tomu, aby

někdo vstoupil. Tento příznak však v druhé větě nenajdeme 138 •

Druhou skupinu tvoří tzv. kognitivní slovesa, jejichž větný vzorec vypadá takto:
sloveso - proživatel

(podmět)

- vnímaný

předmět

nebo výsledek vnímání.

Patří

sem

slovesa široce pojatého vnímání (smyslového, intelektuálního, postoje nebo aktivity,
která vede k získání vjemu); slovesa

vůle (vůle,

citu, zásluhy) a slovesa

citů či pocitů

libosti i nelibosti 139.
Zvláštní
propoziční či

doplnění

vyžadují slovesa, která

vyjadřují

jmenování,

kauzální charakter. Všechna tato slovesa vyžadují

přání

doplnění,

nebo mají
které bude

Pro zajímavost a k praktickému použití uvádím v příloze soupis nejběžnějších sloves tohoto typu.
Jak uvidíme dále, některé španělsky mluvící oblasti zaměňují nepřízvučná zájmena v dativu a
akuzativu, aniž by byla tato záměna motivována pádově. Vždy je spíše motivována shodou rodu a čísla,
postojem ap. Chápat rozdílně tyto příkladové věty budou tudíž jenom ti mluvčí, kteří nepochází z
"leistických" oblastí.
139 Pro zajímavost a k praktickému použití uvádím v příloze soupis nejběžnějších sloves tohoto typu.
137
138
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tzv. minimální klauzulí.
doplněním

Př.

"Consideran a Pablo orgulloso." "Paul" y "orgulloso" jsou

slovesa. Nelze je však chápat

odděleně,

minimální klauzuli, v níž "Pablo" má funkci

ale jako jednu jednotku, tzv.

podmětu

a "orgulloso" je predikátem,

jemuž schází sponové sloveso. Španělská lingvistika se v těchto případech uchyluje ke
generativnímu

přístupu, určuje

minimální klauzuli a prohlašuje syntagma "a Pablo"

(předmětem přímým)

akuzativem

klauzule. V povrchové
závislostní syntaxe

struktuře

slovesa "considerar" a

minimální

se chová jako přímý předmět. V české jazykové tradici

větných členů

minimální klauzuli jako

zároveň podmětem

bychom se však dlouho nerozmýšleli a

doplněk,

určili

který závisí jak na slovese "considerar", tak na

přímém předmětu

tohoto slovesa "a Pablo". Nutno ovšem dodat, že dnes i některé

příručky

doplněk

zároveň

odmítají
na dvou

členech.

tuto

jako anomálii tvrdíce, že žádný
Na místo

větný člen nemůže

české

záviset

větného členu doplňku uvádějí příslovečné určení

průvodních okolností 140. Na další rozdíl ve španělské a české tradici narážíme i u do této

skupiny zařazených sloves vyjadřujících přání. Jako příklad nám poslouží věta "Antonio
quiere estudiar." V českém pojetí by byl infinitiv "estudiar"

prostě součástí přísudku

složeného z modálního slovesa "querer" a infinitivu "estudiar". Ve

španělském

poj etí je

infinitiv "estudiar" základem objektové klauzule a vyjadřuje přímý předmět. Španělská
syntax totiž dává přednost generativistickému výkladu před závislostním. Generativisté
by tuto povrchovou realizaci odvozovali od hloubkové struktury dvou větných struktur,
z nichž je jedna

zapuštěna

přímého předmětu hovoří

do druhé. Pro

španělský

výklad infinitivu "estudiar" jako

i možnost nahradit ho akuzativním tvarem zájmena ,,10" -

"Lo quiere."

Shrneme-li obšírný výklad nepřímého a přímého
bychom

dospět

k vyjádření
ve

k závěru, že

původní

nepřímého předmětu,

španělštině

tvar dativu

předmětu

nepřízvučných

ve

navazuje na stav v latině, a existence dativu je proto

vázána se syntaktickou funkcí

nepřímého předmětu. Nepřízvučná

bychom se tak k syntaktickému výkladu

španělských

zájmen a konstatovali bychom, že

substantiv a v deklinaci zájmen

mohli

zájmen "le, les" slouží

zájmena vakuzativu ,,10, la, los, las" zase slouží k vyjádření
Přiklonili

španělštině,

zůstaly

pouze

ačkoli

přímého předmětu.

pozůstatků

pádových

tvarů

se pády nezachovaly v deklinaci

částečně, můžeme

vysledovat

původní

morfologické tvary v jejich syntaktickém užití. Jenže situace není ani zdaleka tak
140 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, RUSÍNOV Á, Zdenka. Příruční mluvnice češtiny. Brno:
Nakladatelství Lidové noviny, 1996.
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jednoduchá. Jednak bychom došli k výraznému zjednodušení, do takto pojatého
či

výkladu by se nehodily dativy volné
vypořádat

se

záměnou pádů

povrchové, jednak bychom se nedokázali

(viz výše u sloves citového pohnutí nebo u sloves vlivu),

natož se zorientovat v užívání

nepřízvučných

zájmen v oblastech, kde se vyskytují tzv.

"leísmo, loísmo a laísmo".

"Leísmo, loísmo, laísmo"
Těmito

výrazy nazýváme takové užití

nepřízvučných

osobních zájmen, které

není syntakticky motivováno l41 • Španělská jazyková norma byla stanovena podle
kastilského úzu, kterým se řídí většina psaných textů.
tak

ostře odděluje

Nicméně

protože málokterý jazyk
čeština, některé

spisovnou a nespisovnou jazykovou vrstvu jako
české

prameny mluví o tzv.

diglosii, a protože spektrum rodilých

je vskutku rozsáhlé jak geograficky, tak

sociálně,

uživatelů španělštiny

setkáváme se

běžně

záměnou

se

standardních nepřízvučných zájmen ,,10" s "le", "la" ap.
"Leísmem" rozumíme používání
,,10"

(výjimečně

místo "la").

mužského rodu jednotného

Patří

čísla,

rodu jednotného

čísla,

který

čísla,

který

označuje

množného

původně

sem

který

čtyři

typy

vyjadřuje

označuje věci;

osoby a

dativního "le" na místo akuzativního
záměn:

"le" v přímém

osoby; v přímém

"les" v přímém

konečně

předmětu

předmětu

"le" v přímém

předmětu

mužského

mužského rodu

předmětu

ženského

rodu jednotného i množného čísla, který vyjadřuje spíše osoby.
spočívá

"Laísmo"
v nepřímém

předmětu

k věcem. K této

v používání

ženského rodu, který

záměně

akuzativního

většinou

"la" místo

odkazuje k osobě,

zřídka

"le"
také

dochází více v jednotném než v množném čísle.

"Loísmo" pak v používání
předmětu.

původně

původně

akuzativního ,,10" místo "le" v nepřímém

Toto ,,10" odkazuje k mužskému rodu,

nejčastěji

v množném čísle a vztahuje

se k osobám, velmi zřídkakdy k věcem, v méně zastoupeném jednotném
· VIce
, k vecem 142 .
VztahuJe

čísle

se

v

Proč

Zřejmě

k těmto

záměnám

dochází?

jsou vedeny v duchu tendence

Odpověď

vytvořit

na tuto otázku

může

být dvojí.

paradigma nepřízvučných zájmen, které

141 Domnívám se, že rozhodně není motivováno ani morfologicky. Pokud zde můžeme mluvit o motivaci
užití těchto tvarů, byla by to zřejmě motivace referenční vzhledem k mimojazykové realitě.
142Pozor! Pojem "loísmo" je někdy také užíván ve významu standardního úzu ,,10" v přímém předmětu
mužského rodu.
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by odpovídalo paradigmatu ukazovacích zájmen, v němž byly pádové rozdíly zrušeny
ve

prospěch

rodových. To znamená, že

je možná právě proto, že

záměna tvarů nepřízvučných

mluvčí nepociťují

zájmen třetí osoby

rozdíl mezi pádovými tvary a

hlavně

mezi

jejich významy. Analogii k tomu nabízí tvary zájmen první a druhé osoby, kde se
tvarově

akuzativ a dativ

nerozlišují. Druhou tendencí, která

nepochybně působí,

je

snaha odlišit podstatná jména označující osoby od podstatných jmen označujících věci.
Zatímco "loísmo" a "leísmo" se objevují výhradně ve Španělsku (kromě
Kanárských
způsobem

ostrovů),

s "leísmem" se můžeme setkat i v Hispánské Americe. Odlišným

se "leísmo" projevuje v oblastech, které jinak rozlišují pádové tvary zájmen,
španělština

jinak v oblastech, kde je

ve styku s neindoevropskými jazyky, a jinak

v oblastech, kde se spolu s "leísmem" vyskytuje i "loísmo" a "laísmo".
V oblasti "leísma", kde se jinak rozlišují pádové tvary zájmen 143, dochází
k záměnám, o nichž již byla
zdvořilostního

svými
Pro

dvěma

výběr

průběh

doplnění

děje

některých

sloves

podmětu

přímých předmětů

převažuje

např.

a u

akuzativní

doplnění přichází

doplnění, např.

u sloves citového

"aburrir, asombrar,

ke slovu v konstrukcích s neživotným
děje.

U jiných sloves zas

převažuje

"complacer, desagradar, disgustar, encantar, halagar. .. ",
a perfektivního

průběhu

Oblasti "leísma" dávají v obou případech přednost dativnímu

doplnění

akuzativní konstrukce se
děje.

nepřímý předmět

(viz výše

a imperfektivním průběhem slovesného

doplnění,

slovesného

a

jsou ve standardním úzu rozhodující životnost předmětu,

a pozice

asustar, alentar... ", dativní

dativní

nepřímých

možnými konstrukcemi: agentivní s akuzativem a neagentivní s dativem.

slovesného

podmětem

ve výkladu

oslovování pomocí "usted". Spadají sem slovesa citového pohnutí se

pádového

pohnutí). U

řeč

uplatňuje

jen u životného

podmětu

s "le", aniž by jejich mluvčí toto chápali jako dativ 144. S dativním "le" se tak vyskytují
slovesa jako "obligar, animar, autorizar ap.". Naproti tomu sloveso "mandar", pokud je
rozvito intrarlZitivní infinitivní konstrukcí, se s dativním "le" neváže l45 . "Le" se v jeho
infinitivním rozvití

může

objevit jedině tehdy, jedná-li se o infinitiv tranzitivní. Užití

dativu či akuzativu u slovesa "mandar" se nicméně liší i svým geografickým rozšířením
v rámci této "leistické" oblasti. León, Aragón, východní Andalusie,

část

Kanárských

tj. León, Aragón, Murcia, Andalusie, Kanárské ostrovy, Hispánská Amerika.
Situace v Hispánské Americe je odlišná. V Argentině, Chile a Perú je u obou těchto typů sloves
dominantní užití s akuzativem Existují vedle sebe příklady "A Pedro 10 inquieta / asombra / asusta la
venta de drogas." i "Lo que dijiste la molesta."
145 To se děje zřejmě v konstrukcích podobných těm se slovesy "hacer, dejať'. Myslím si, že tuto ztrátu
"dativního rozvití" umožňuje i vyprázdnění sémantického významu slovesa "mandar" a jeho asimilace
právě se slovesy "hace a dejar".
143

144
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ostrovů připouští
část

Kanárských

dativní "le" i u intranzitivního infinitivu, západní Andalusie, ostatní

ostrovů

a Hispánská Amerika naopak připouští akuzativní nepřízvučné

zájmeno jak u intranzitivních, tak u tranzitivních infinitivů 146. Některá slovesa, jak už
jsme se

dozvěděli

v oddílech

věnovaných přímému

doplnění. Např.

význam podle pádového

a

nepřímému předmětu, mění svůj

"seguir" s dativem znamená následovat,

"seguir" s akuzativem ovšem znamená pronásledovat, "pegar" s dativem nabít, tlouct,
"pegar" a akuzativem přilepit, nalepit.
Takto bychom mohli v příkladech pokračovat i nadále. Zastavíme se však už jen
u sloves typu "ayudar, consejar ap.", která jsou
s češtinou. Tato slovesa totiž ve staré
nepřímým předmětem.

v dativu, proto

dělá jejich

standardní užívání ve
vyjadřujeme

dějem nějaký prospěch

pomáhat" logicky vyplývá, že
prospěch

vyžadovala

zajímavá ve srovnání
doplnění

dativem, tedy

Také v češtině jsou tato slovesa rozvita podstatným jménem

problémy. Dativem totiž
slovesným

španělštině

obzvlášť

španělštině některým českým mluvčím

příjemce,

beneficienta, osobu, jíž vzniká

nebo škoda. Ze sémantiky slovesa "ayudar -

předmětu

učiněna nějaká

bude

služba, která mu

nebo škodu. V historickém vývoji však došlo k zásadní

sloves, která vedla k tomu, že se dnes

běžně

změně

přinese

vnímání

těchto

užívají s akuzativem. "Leistické" oblasti

severního a středního Španělska (také Mexiko a střední Amerika) však zachovávají
původní

dativní rekci. V Andalusii, na Kanárských ostrovech a v některých oblastech

Hispánské Ameriky (Perú, Argentina, Chile, Uruguay) dominuje rekce akuzativní. Jak
k tomuto

přehodnocení

španělštině

slovesné rekce došlo?

nahrazen akuzativem?

Proč

Pravděpodobně zapůsobila

vazby s "a" a analogie v procesu transformace do pasiva.
převést

původní

byl

homonymie

Př.

podmětem, cožje typické pro přímý předmět

předložkové

"Ayudó a Pedro" lze

do pasiva: "Pedro fue ayudado". V pasivní konstrukci se
147

dativ ve staré

předmět

stává

.

Slovesa typu "llamar", která v současné

španělštině

vyžadují predikativní

doplnění 148 , měla v latině původně dva akuzativy, z nichž se v románských jazycích

zachovaly jeden akuzativ v syntaktické funkci
doplnění.

Tento akuzativ však

může

přímého předmětu

a predikativní

být v určitém kontextu nahrazen dativem. Vedle

146 Tuto dvojznačnost lze přičíst historickému vývoji španělštiny, protože stará španělština vyžadovala
dativní doplnění u všech kauzálních sloves. V současné španělštině je u některých sloves ("hacer, dej ar,
man dar") dativ nahrazován akuzativem. Obdobně se chovají i slovesa "ver a oír". Jsou-li rozvita
infmitivní konstrukcí intranzitivní, užívají akuzativ, u tranzitivní infinitivní konstrukce naopak dativ: "A
María la vi cantar. x A María le vi cantar saetas".
147Viz oddíl o přímém předmětu, kde jsme právě tuto možnost transformace uvedli jako jeden z důkazů
existence přímého předmětu ve větě.
148 Viz výše příklad s "considerar".
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sebe pak existují dva typy konstrukce s významovým rozdílem. "Cuando nació mi hija
předmětu

la llamé Francisca." -

přisouzeno

v akuzativu je zde

jméno, které je mu

vlastní a které ho jednoznačně identifikuje. "Aunque se llama Francisca todos le llaman
Paquita." - jméno
dodáno

externě,

přisouzené předmětu

není mu vlastní. Ve

v dativu je pouze jeho

větách

přízviskem,

tohoto typu se k dativu

přiklání

je mu

v

těchto

oblastech: León, Asturias, Cantabria, Navarra, Rioja, Aragón, Soria, País Vasco.
Naopak akuzativ

převažuje

v oblastech, jako je Zamora, Salamanca, Extremadura, La

Mancha, Murcia, Andalusie, Kanárské ostrovy, Perú, Chile, Argentina.
Jednotlivých
řadu,

ale to není

příkladů

rozborů

a

předmětem

konkrétních sloves bychom mohli uvést celou

této práce. V této

části

bych jen ráda nastínila, že i do

oblastí, kde se rozlišují pádové tvary nepřízvučných zájmen, proniká "leísmo". Obvykle
původní

je spojeno s tendencí zachovat

stav ve staré

španělštině.

Objevují-li se dvojí

možné vazby (s dativem i akuzativem), jdou ruku v ruce s významovým rozdílem
konstrukcí. V otázce volby toho

či

těchto

onoho zájmenného tvaru hraje rozhodující roli nikoli

pádový ukazatel, ale sémantické hledisko, které vyplývá z užití nejen konkrétního
slovesa, ale i podstatného jména, které ho v předmětu rozvíjí.

Obecně můžeme

tuto

část

shrnout tak, že ve Španělsku s výjimkou západní Andalusie převažuje tendence
původní

k zachování
zachovávají

rovněž původní

Kuba, Mexiko,
španělských

rekce s dativem. Venkovské osady Kanárských

střední

dativní rekci, ve

městech

ostrovů

se setkáme spíše s akuzativem.

Amerika, Venezuela a Kolumbie se blíží zachovávání dativu ve

regionech, ale Jižní Amerika (zejména Peru, Argentina, Chile a Uruguay)

inklinuje více k akuzativu.
Velmi

rozšířené

je také "leísmo" v souvislosti se

"usted". Užívání "le" má zde

vysloveně

zdvořilostním

oslovováním

prestižní ráz, považuje se za signál vyššího

jazykového stylu. Časté je jeho užití při odkazování k osobám mužského rodu
jednotného čísla, méně časté pak u ženského rodu 149 •
Pokud jde o postoj Španělské královské akademie k používání "le" v akuzativu
na místo ,,10", bylo v roce 1973 jeho používání povoleno pouze pro odkazování
k přímým
vyloženě

předmětům

mužského rodu jednotného

čísla

s příznakem životnosti. Za

spisovné je považováno u sloves "conocer, querer, esperar, llevar a ver".

149 Za rozšíření "le" v akuzativu mužského rodu jednotného čísla vděčíme úzu královského dvora. U
dvora bylo "le" považováno za projev vyššího stylu už v 16. století. Postupem času přibyl příznak
životnosti.
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Jinak se projevuje "leísmo" v oblastech, kde se

španělština

domorodými jazyky (quechua, aimara, guaraní a baskičtinou).
1

ostatní jevy,

nepřízvučného

které

španělská

standardní

norma

nepřízvučných tvarů

Připojují

nepovoluje:

zájmena tam, kde je povinné; reduplikace i

zájmenného systému

stýká s původními
se k němu totiž
vynechávání

přímého předmětu;

redukce

na jeden tvar, obvykle "le", nebo na tvary

dva, "le" a ,,10".
V Ecuadoru fungují jako jediné

nepřízvučné

tvary zájmen "le" a "les".

Nerozlišuje se rod ani pád, v pozici přímého předmětu se zájmeno vynechává.
V Peru,
nepřízvučného

Bolivii

a

zájmena, je-li

Argentině

severozápadní
přímý předmět

domorodých jazyků, kde je slovosled

před

vlivem

- sloveso neutrální). Systém byl

značně

sloveso

zjednodušen, ale neopomíjí pády jako v Ecuadoru. Pro všechny
rozdílu rodu a

čísla je

k vynechávání
(zřejmě

anteponován

předmět

dochází

přímé předměty

užíváno ,,10". Navíc tento místní systém vykazuje vysoký

bez

stupeň

redundance, každé ,,10" je doprovázeno substantivem. V nepřímém předmětu obou čísel
se objevuje "le". Uživatelé z vyšších sociálních vrstev se snaží odlišovat alespoň
přijímají

číslo

a

i tvary "les" a "los".

V Paraguaji a některých oblastech Argentiny se vypouští nepřízvučné zájmeno u
přímého předmětu

neživotného a "le" je užíváno pro všechny

osoby bez ohledu na rod,

číslo

a pád.

se užívají bez reduplikace, což

Přízvučná

španělská

předměty označující

zájmena všech osob v pozici

norma zavrhuje,

zřejmě

předmětu

pod vlivem jazyku

guaraní, který zná jen přízvučná zájmena.
Ve

španělských

bilingvních oblastech, kde je

španělština

v každodenním styku

s baskičtinou, tedy v Baskicku samotném a na severu Navarry, vypadá systém
nepřízvučných

zájmen třetí osoby následovně:

akuzativ
dativ
Výběr

za životná
za neživotná substantiva
substantiva mužský rod
ženský rod
střední rod
le, les
0/10, los
0/ la, las
0/10
le, les
le, les
le, les
le

zájmen nezávisí na syntaktické funkci, kterou vykonávají. Systém zájmen

nahrazujících neživotná podstatná jména je porovnatelný se

španělskou

normou,

v podstatě mu odpovídá. Odlišné je výhradní používání "le, les" v akuzativu bez ohledu
na rod.
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Ve

španělských

regionech, kde se

španělština

vyvinula z astursko - leonského

dialektu, tedy v Asturias a Cantabrii, vstupuje do systému

nepřízvučných

osobních

zájmen kategorie počitatelnosti na úkor rodového rozlišenÍ.
Asturias
nepočitatelná

počitatelná

mužský
jednotné číslo
množné číslo
rod
mužský ženský rod mužský ženský rod
rod
rod
los
las
akuzativ 10
la
10
le
les
les
le
dativ le

ženský rod

10
le

Cantabria
nepočitatelná

počitatelná

množné číslo
mužský
jednotné číslo
rod
mužský ženský rod mužský ženský rod
rod
rod
akuzativ le
la
los
las
10
le
les
les
dativ le
le
V sérii s neosobním zájmenem "se" se pojí vždy tvary "le, les",

ať

ženský rod

10
le

zastupují podstatné

jméno životné nebo neživotné. V cantabrijském dialektu se dostává do pozice akuzativu
mužského rodu jednotného
tvarů

čísla

tvar "le"

zřejmě

akuzativu a dativu ve tvaru "le" je evidentní.

kjejich

záměně

docházelo i v jiných situacích,

i vlivem

baskičtiny.

Synkretismus

Ačkoli nenasvědčuje

představuje

tornu, že by

však první krok ke

pádových rozdílů v referenčním kastilském systému (viz níže)150.

ztrátě

Kompletní

reorganizaci zájmenného systému se ztrátou pádového rozlišení, která dala vzniknout
kastilskému

referenčnímu

systému, nacházíme v regionech situovaných

jižně

od

Palencie a v Burgosu.

Kastilský referenční systém (severozápad Kastílie)
Jak už z vlastního názvu tohoto zájmenného systému vyplývá, rozhodující roli
v něm nehrají ani pádové ukazatele, ani syntaktická funkce, nýbrž

výhradně

vlastnosti

substantiva, k němuž se zájmenem odkazuje. Hlavními kategoriemi, podle nichž je
nepřízvučný

zájmenný tvar volen, jsou:

počitatelnost, číslo

a rod. Oblast

referenčního

150 Ve středovýchodní části Cantabrie se akuzativní tvary "la, las" a ,,10" rozšiřují do pozice dativu, který
se vztahuje k podstatnému jménu rodu ženského a k podstatnému jménu nepočitatelnému. "Leísmo"
proniká méně do množného čísla. V jižní Cantabrii a severozápadním Burgosu tvary "la, las" poměrně
úspěšně konkurují "le" v dativu, "les" konkuruje "los" v akuzativu a ,,10" také "le" v dativu
nepočitatelných, nicméně už méně úspěšně.
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zájmenného systému se rozkládá ve východní

části

provincií León, Palencia, Valladolid,

Burgos, Salamanca, Ávila, Segovia, Toledo a Cáceres a v západní části provincií Rioja,
Soria, Madrid a v severozápadní
referenčního

nepropustné, do

části

Guadalajary. Tyto oblasti však nejsou
pádově

systému pronikají tvary ze standardního

motivovaného systému zájmen, proto

můžeme

vymezit jen pár oblastí, kde je referenční

systém používán ve své ryzí podobě: Palencia, Valladolid, západní Burgos, Á vila,
Segovia, západní Toledo a západní Madrid.
různé

Zároveň

varianty užití. V následující tabulce jsou

i v referenčních oblastech najdeme

označeny

A, B, a C, kde A je León,

Palencia, Valladolid a severozápadní Burgos; B Salamanca, Cáceres, Á vila, západní
Toledo a Madrid a nakonec C východní a jižní Burgos a Valladolid a severní i

střední

Segovia a západní Soria.

počitatelná

jednotné číslo
mužský rod ženský rod
akuzativ le
la

množné číslo
mužský rod ženský rod
les (A)
las
los (B)
les i los (C)
les (A)
las
los (B)
les i los (C)

"pády"

dativ

le

la

Nepočitatelná

podstatná jména,

ať

nepočitatelná

nepočitatelná,

"Leísmo" se objevuje v jednotném
jsou vždy

počitatelná.

počitatelnosti.

čísle

10

jsou jakéhokoli rodu, jsou vždy zastoupena
počitatelná.

Abstraktní

podle postoje

mluvčího.

tvarem ,,10". Hromadná podstatná jména jsou vnímána jako
podstatná jména mohou být jak

10

tak

počitatelná

více u životných podstatných jmen, protože ta

Neživotná jsou nahrazována "le" nebo ,,10" podle

V množném

čísle

je "leísmo" omezeno na oblasti

na smíšené oblasti C. Rozlišování

tvarů

označené

"los" a "las" v množném

čísle

A,

příznaku
případně

bez ohledu na

pád se přibližuje paradigmatu ukazovacích zájmen.
V hraničních oblastech, kde je patrné prolínání referenčního a pádového systému
dochází k těmto

obměnám:

,,10" u nepočitatelných ženského rodu se nahrazuje "la", ,,10"

s významem dativu se u všech
nepočitatelných

,,10, los"

nepočitatelných

mění

vůbec

více prosazují v dativu;

předmětu počitatelných, přičemž

u životných mužského

ženského rodu na "la", tvary "le, les" se

převažují

v přímém

na "le", respektive u

rodu je tendence kjejich nahrazování tvarem "le, les" a "los" se znovu objevuje jako
dativ u neživotných substantiv. Stav v přechodných oblastech lze shrnout v této tabulce:
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počitatelná

jednotné číslo
mužský
ženský
rod
rod
la
akuzativ 10 (le)
le
le / la
dativ
"pády"

nepočitatelná

množné číslo
mužský
ženský
rod
rod
los (les) las
les / los les / las

mužský
rod
10
le

ženský
rod
la
le / la

Pokud bychom měli porovnat referenční a pádový systém, povšimli bychom si zejména
odlišného východiska
relevantní

počitatelnost,

při

volbě

zájmen. V referenčním systému je sémanticky

v pádovém životnost.

Referenční

oblasti reduplikují dativ i

akuzativ, oblasti pádového systému reduplikují pouze dativ. Z pádového systému
vychází standardní

španělská

norma, avšak tvary

méně nepřípustné. Referenční

mužského rodu množného

čísla,

referenčního

systému jsou více

či

a pádový systém se shodují v tvarech "les" v dativu
"los" v akuzativu mužského rodu množného

čísla,

,,10"

v akuzativu mužského rodu jednotného čísla 151 a v tvarech "la, las" akuzativu ženského
rodu jednotného a množného
v dativu.
čísla

Podobně

čísla.

Norma naprosto odmítá "loísmo" tvaru ,,10"

jako nejsou přijatelné tvary "los" v dativu mužského rodu množného

nebo ,,10" v akuzativu ženského rodu jednotného

čísla.

Netoleruje tvar "le" pro

zastupování neživotných podstatných jmen rodu mužského v akuzativu. Jediný tvar
referenčního

systému plně akceptovatelný pro pádový systém je tvar "le" pro

označení

podstatných jmen rodu mužského životného v akuzativu.
V následujících tabulkách se pokouším
nepřízvučných

151

přehledně

porovnat užívání

tvarů

osobních zájmen třetí osoby v pozici přímého a nepřímého předmětu.

V referenčním systému ovšem jen u nepočítatelných.
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Nepřízvučná zájmena 3. osoby v pozici přímého předmětu 152

u sloves

referenční systém

pádový systém

vyjadřuj íGÍch:

Slovesa
s předmětem
se
sémantickou
platností
široce
pojatého
pacienta

výsledek

široce pojatou
změnu, např.

La cecina ahí LO hacen de
caballo.

La cecina ahí LA hacen de
caballo.

Este salón LE hicieron en el
afío 45, ?verdad?
Otros la manteca LO
aprovechan para hacer dulces.

Este salón LO hicieron en el
afío 45, ?verdad?
Otros la manteca LA
aprovechan para hacer dulces.

instrumentální
příznak

slovesa, úzký
Hay unas que LES comen
vztah s přímým congelados. ("jamones")

Hay unas que LOS comen
congelados. (,jamones")

předmětem

pohyb
přivlastnění

vliv
kognitivní
smyslové
slovesa široce vnímání
pojatého
vnímání
vůli,

slovesa s
predikativním

zásluhu

city, pocity
(ne)libosti
typ llamar

Viene un camión y LO lleva.
("lana")
Los lomos LES tengo metidos
en unas tripas así de largos.
A María Pedro LA permitió
viajar a Paris.
Ese coche LE ven venir desde
aquí.

Viene un camión y LA lleva.
("lana")
Los lomos LOS tengo
metidos en unas tripas así de
largos.
A María Pedro LE permitió
viajar a a París.
Ese co che LO ven venir desde
aquí.

El agua LO ves caer desde la
El agua LA ves caer de la
ventana.
ventana.
Pues quédate con él, que no LE Pues quédate con él, que no
quiero ya. ("mechero")
LO quiero ya. ("mechero")
Si un sefíor quiere un baile, LE
tiene que pagar éL
A María LA molesta Pedro.
A María LA molesta el ruido.
Es un prado grandísimo, LE
llaman "el Collao".

Si un sefíor quiere un baile,
LO tiene que pagar éL
A María LA molesta Pedro.
A Maria LE molesta el ruido.
Es un prado grandísimo, LO
llaman"el Collao".

Dijo que LE quería azuL
("traje")

Dijo que LO queria azuL
("traje")

doplněním

152 Příklady referenčního užití excerpovány pro účely této tabulky z BOSQUE MUNOZ, I., DEMONTE
BARRET, V. Gramática descriptiva de la lengua espanola. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello,
Editorial Espasa Calpe, 1999. Jejich varianty v pádovém systému dotvořeny spolu s tabulkou autorkou
této práce.
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Nepřízvučná zájmena 3. osoby v pozici nepřímého předmětu

valenční
nepřímý

předmět

u sloves vyjadřujících referenční systém
slovesa materiální
A una seňora LA di tres
se
přesun
botellas.
třemi
A los ajos hay que
aktanty
quitarLOS el tallo.
přesun
LA digo a Eva el
komunikace domingo ...

pádový systém
A una seňora LE di tres
botellas.
Alos ajos hay que
quitarLES el tallo.
LE digo a Eva el
domingo ...

Bueno, LE voy a contar (a
usted, seňora) una cosa.
Bueno, LOS voy a contar
(a ustedes) una cosa.
El vino este afío LO han
fyzicky i
abstraktně
puesto "Don Daniel"
pojatý pohyb porque un compaňero ha
tenido un hijo que le han
puesto Daniel.
slovesa povinnost,
A esa chica LA falta la
se
fyzické
vista.
dvěma zasažení
aktanty událost
A mis primo s no sabéis
que LOS ocurrió ayer.
No es porque sea hija,
psychické
pero sí, conducir no LA da
pohnutí
miedo.

Bueno, LE voy a contar (a
usted, seňora) una cosa.
Bueno, LES voy a contar
(a ustedes) una cosa.
El vino este afío LE han
puesto "Don Daniel"
porque un compafíero ha
tenido un hijo que le han
puesto Daniel.
A esa chica LE falta la
vista.

fyzický
pohyb, vliv

nevalenční
nepřímý

153

slovesa se
aktanty154

třemi

La que LA gustaba ir de
bIanco, bIanco; la que LA
gustaba ir de negro, negro.
Ahora a una chica de
dieciséis afíos LA mandas
fregar y se LA viene el
mundo encima.
Yo LAS limpio el portal,
el estar ("a las hermanas").

A mis primo s no sabéis
que LES ocurrió ayer.
No es porque sea hija, pero
sí, cinducir no LE da
miedo.
La que LE gustaba ir de
bIanco, bIanco; la que LE
gustaba ir de negro, negro.
Ahora a una chica de
dieciséis aňos LE mandas
fregar y se LE viene el
mundo encima.
Yo LES limpio el portal, el
estar ("a las hennanas").

předmět

Hay que saberLO coger el Hay que saberLE coger el
punto ("a la matequilla"). punto ("a la mantequilla").
Ella misma a 10 mejor
LOS hacía el cocido a los
hijos.

Ella misma a 10 mejor LES
hacía el cocido a los hijos.

153 Příklady referenčního užití excerpovány pro účely této tabulky z BOSQUE MUNOZ, L, DEMONTE
BARRET, V. Gramática descriptiva de la lengua espafíola. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Beno,
Editorial Espasa Calpe, 1999. Jejich varianty v pádovém systému dotvořeny spolu s tabulkou autorkou
této práce.
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referenční systém

emfatické užití,
volný
"povrchový" zasažení dějem,
zainteresovanost na
dativ
ději

!No se LA ocurra a usted
hacer eso que se LA
muere e1 hijo!
Se LA juntaron a mi
madre dos en 1a mi1i ... se
LA juntó e1 mayor y e1
segundo.

pádový systém
!No se LE ocurra a usted
hacer eso que se LE muere
e1 hijo!
Se LE juntaron a mi madre
dos en 1a mi1i ... se LE juntó
el mayor y el segundo.

Série dvou nepřízvučných zájmen za seboulSSeS6)
D A157C58)
referenční systém
me 1e(s), los E1 vestido me LE hicieron
bien.
1a(s)
10
Me gustaría que me LES
rebajaran ("anos").
te 1e(s), los A 10 mejor te hacía falta un
1a(s)
vestido como este, ibas a 1a
misa y te LE ponías.
10
... te LES pagaban menos ...
("quesos").
nos 1e(s), los E1 caballo nos LE iban a
1a(s)
pedir. Los chorizos no LES
comíamos antes de tiempo.
10
os 1e(s), los Si queréis uno para cecina,
os LE vendemos. Ahora os
1a(s)
voy a ensenar un cacho y
10
os LE doy si queréis.
se 1e(s), los Yo tengo un árbo1 que me
traj o Arceli que se LE voy
1a(s)
a dar. Si no tenías más
10
p1atos tú, pues se LES
pedías a 1a vecina.

154

D
me

te

nos

os

se

A
pádový systém
10(s) E1 vestido me LO hicieron
1a(s) bien.
Me gustaría me me LOS
rebajaran ("anos").
10(s) A 10 mejor te hacía falta un
1a(s) vestido como este, ibas a 1a
misa y te LO ponías.
...te LOS pagaban menos
("quesos").
15Y
10(s) E1 caballo nos LE/L0 iban
1a(s) a pedir. Los chorizos no LOS
comíamos antes de tiempo.
10(s) Si queréis uno para 1a cecina,
1a(s) os LO vendemos. Ahora os
voy a ensenar un cacho y os
LO doy si queréis.
10(s) Yo tengo un árbo1 que me
1a(s) trajo Arce1i que se LO voy a
dar. Si no tenías más plato s tú,
pues se LOS pedías a 1a
vecma.

Třetí aktant je nevlastní, vznikl v procesu funkční atrakce nebo inkorporace (viz výše v oddíle

věnovaném nepřímému předmětu).
155 Příklady referenčního užití excerpovány pro účely této tabulky z BOSQUE MUNOZ, I., DEMONTE
BARRET, V. Gramática descriptiva de Za Zengua espafzoZa. Madrid: RAE, Colección Nebrija y BelIo,
Editorial Espasa Calpe, 1999. Jejich varianty v pádovém systému dotvořeny spolu s tabulkou autorkou
této práce.
156 Abychom byli důslední v interpretaci, je třeba upozornit na fakt, že sekvence "me - le, les" a "te - le,
les" v těchto příkladech můžeme chápat také jako neshodný dativ s nepřízvučným zájmenem přímého

předmětu.
157 D = dativ, zde lépe nepřímý předmět; A = akuzativ, zde lépe přímý předmět. Zkratky D a A byly
zvoleny z prostorových a grafických důvodů.
158 V referenčním systému volí mluvčí pro přímý předmět v sérii s nepřímým předmětem tato zájmena:
"le, les/los" pro počitatelná rodu mužského, "la, las" pro počitatelná rodu ženského a ,,10" pro

nepočítatelná.
159

Připustíme-li "le" v akuzativu životných.
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Užívání

nepřízvučných

zájmen ve standardní

systémem. Tvar "le" v akuzativu

připouští

španělštině

se

řídí

pádovým

pouze pro zastoupení podstatného jména

životného rodu mužského, protože jeho užívání v této pozici navazuje na historickou
tradici, což vedlo Španělskou královskou akademii kjeho zařazení do španělské
spisovné normy. V psané

podobě

standardní

španělštiny

zaznamenáváme tendenci

k tlumení jak "leísma", tak "laísma". "Loísmo" je považováno za naprosto
V mluvené
jevů.

podobě

Za chybné je

jménům

dochází ve vyšším stylu
označováno

neživotným,

stejně

"Leísmo" se v hovorové
předmětem, méně

rovněž

nepřípustné.

k redukci všech výše

zmíněných

užívání "le" v akuzativu pro odkazování k podstatným

jako "la" v dativu pro podstatná jména rodu ženského.

podobě

standardní

španělštiny

objevuje

pak u sloves se dvěma předměty. Standardní

kompromisem mezi referenčním a pádovým systémem.
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často

u sloves s jedním

španělská

norma je pak

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ POJETÍ PÁDŮ V SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINĚ

Máme-li

závěrem

z jazykového typu

shrnout pojetí

španělštiny

pádů

v současné

španělštině,

musíme vycházet

a zohlednit všechna kritéria morfologická, syntaktická i

sémantická. Z morfologického hlediska musíme kategorii pádu ve
vnímat jinak u substantiv, která ji

vyjadřují

španělštině

také

v podstatě analyticky, a jinak u osobních

zájmen, u nichž je vyjádřena jak analyticky, tak synteticky. Neustále se

přitom

budeme

potýkat s četnou homonymií jak u předložek premorfologického tvaru substantiva, tak u
zájmenných tvarů.
Jako

příklad

"a" je výhradním

za všechny

označením

uveďme značnou

homonymii

předložky

"a".

Předložka

dativu, ale také akuzativu životných podstatných jmen,

vyskytuje se i v předložkovém předmětu a v neposlední řadě u syntagmat příslovečných
určení.

Jednotlivé zájmenné tvary tak, jak o nich bylo pojednáváno v této práci, mohou
mít následující významy:
Původní

dativní tvar "le" je tak tvarem dativu ve standardní

nepřízvučným

ohledu na rod podstatného jména, které zastupuje;
mužského rodu jednotného
různým

osobu;

vyjádřením

bez

tvarem akuzativu

dativu posesivního;

druhem volného dativu povrchového; tvarem, který odkazuje ke všem

počitatelným

podstatným

akuzativem v kastilském
jímž varianta
jménům;

čísla označujícím

španělské normě

jménům

referenčním

španělštiny

v kantabrijském systému bez ohledu na pád;
systému nepřízvučných osobních zájmen; tvarem,

v kontaktu s baskičtinou odkazuje k životným podstatným

akuzativem odkazujícím k životným podstatným

variantě španělštiny

nebo jediným

nepřízvučným

jménům

v paraguajské

zájmenným tvarem vecuadorské

variantě španělštiny.
Původní
označujícím

akuzativní tvar mužského rodu ,,10" je tak tvarem akuzativu

podstatná jména rodu mužského ve standardní

akuzativem, který odkazuje k podstatným jménům

nepočitatelným

rod v kantabrijském a asturském systému a také v kastilském

španělské

bez ohledu na jejich

referenčním

jediným tvarem akuzativu v peruánské, bolivijské a severozápadní argentinské
španělštiny.

normě;

systému;
variantě

Plurál "los" nalezneme nejen jako normativní akuzativ mužského rodu, ale

i jako dativ v kastilském

referenčním

systému,

případně

jako tvar akuzativu, který

v sérii dativu a akuzativu za sebou přejímá příznak množného čísla dativu.
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Původní

akuzativní tvar ženského rodu "la" je tvarem akuzativu;

akuzativu, který v sérii dativu a akuzativu za sebou

přejímá příznak

případně

množného

tvar
čísla

dativu nebo dativem ženského rodu v kastilském referenčním systému.
Aniž bych si kladla nároky na
stručném

mají ve

exkurzu je

větě

vidět,

že

vyčerpání

původně

:flektivní pádové tvary

mnoho funkcí, a nelze proto

spokojit se na

příklad

všech variant

španělštiny,

nepřízvučných

přijmout nějaké jednoznačné

Celou otázku komplikuje i fakt, že

povědomí,

jak vidíme na

příkladu

španělští mluvčí

referenčního

kastilského

zájmen

stanovisko a

s prohlášením, že tvar dativu "le" slouží k vyjádření

předmětu.

i v tomto

nepřímého

ztrácejí pádové

systému, který se ubírá

cestou přiblížení k rodovému paradigmatu ukazovacích zájmen.
španělských

Domnívám se, že kategorii pádu

podstatných jmen lze

vysvětlit

existencí premorfologických tvarů španělského substantiva. Úkolem je pak sestavit co
nejpodrobněji

a

nejpřesněji

kjejich vzájemné

záměně.

pádů

charakteristiku jednotlivých

tak, aby nedocházelo

Za vyhovující považuji komplexní charakteristiku, o kterou
Připouštím

jsem se v této kapitole pokusila u nominativu.

však, že je pouhým

spekulativním pokusem o shrnutí všech kritérií v jedno schematické

znázornění,

který

by si zasloužil daleko hlubší jazykový výzkum.
Reduplikací v tomto schématu rozumím výskyt
zájmena a jmenného syntagmatu v téže

větné struktuře.

schématu považuji možnost nahrazení tvarem
Samozřejmě

si

vědoma,

osobního

Za pronominalizaci v tomto

nepřízvučného

osobního zájmena.

že takovým vysvětlením upozorňuji na skuliny tohoto schématu, jichž jsem

protože i

přízvučného

nepřízvučného

předložkový předmět

zájmena s předložkou.

původně kvůli

Oddělování

ve

větě čárkou,

které jsem zavedla

odlišení nominativu od vokativu, pak mechanicky

ostatních pádů, kde je v podstatě
od cirkumstantivu, avšak
a jinak motivovanou než
napadnutelná,

lze pronominalizovat, ovšem pouze tvarem

neboť

zbytečné,

oddělování

vokativu.

Rovněž

poměrně

pozice ve

fakultativní

větné struktuře

existuje i emfatické užití jazyka, ale uvažujme o

charakteristikách z pohledu

i do

pokud opomeneme, že také odlišuje objektiv

cirkumstantivu je záležitostí

oddělování

přenáším

bezpříznakového

je

těchto

neutrálního slovosledu. Oba popisy

akuzativu je také možné sepsat do jednoho, rozděluji je zde

záměrně

pro názornost.

Nominativ = O [[+/- art.] [+/- životnost] [+ 1. pozice; - reduplikace; +
pronominalizace] [- , ... ,] [subjekt/predikát verb o-nominální/atribut verbální/atribut] [fce
jmenovací]]
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Genitiv = de [[+/- art.] [+/- životnost] [pozice ve jmenném syntagmatu; reduplikace; - pronominalizace] [- ,... ,] [atribut] [+ nominalizace; genitiv
objektový/genitiv subjektový]]
Dativ = a [[+/- art.] [+ životnost] [postpozice/antepozice vzhledem ke slovesu; +
reduplikace; + pronominalizace] [- , ... ,]

[nepřímý předmět]

[etický dativ]]

Akuzativ = O [[+/- art.] [- životnost] [postpozice vzhledem ke slovesu; reduplikace/antepozice vzhledem ke slovesu; + reduplikace; + pronominalizace] [- ,... ,]
[přímý předmět]

[+ transformace]]

Akuzativ = a [[+/- art.] [+ životnost] [postpozice vzhledem ke slovesu; reduplikace/antepozice vzhledem ke slovesu; + reduplikace; + pronominalizace] [- ,... ,]
[přímý předmět]

[+ transformace]]

Vokativ = O [[- art.] [+/- životnost] [volná pozice] [+ , ... ,] [- syntaktický vztah]
[zvolání, oslovení, kontaktová funkce]
Objektiv = prep. desémantizovaná [[+/- art.] [+/- životnost] [postpozice
vzhledem ke slovesu; - reduplikace; - pronominalizace] [- , ... ,] [předložkový předmět]]
Cirkumstantiv = prep. [[+/- art.] [+/- životnost] [postpozice vzhledem k slovesu;
- reduplikace; - pronominalizace] [+/- ,... ,]

[příslovečná určení]]

Tato charakteristika by pak s drobnými úpravami
zájmennému užití, protože zájmena jsou ve své

podstatě

měla

zástupná slova za substantiva.

Lišila by se však jejich morfologická charakteristika, která
členem

a vykazuje

pozůstatky

flektivních pádových

dativu.
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teoreticky odpovídat i

tvarů,

samozřejmě nepočítá

se

ovšem jenom akuzativu a

antika
Aristoteles

pádem
nazývá
všechny
gramatické
kategorie,
které mění
tvar slov

středověk

Dionýsios
Trák

Varron
Priscián

Martin

vyčleňuje

6 pádů
pád
(N), nepřímé
pády (G, D,
A, Ab), dva
absolutní
pády (N,V)

pády jako relativní gramatické
kategorie, vyjadřují vlastnost
substance ve vztahu k akci/ději;
původ či vztah k ostatním
členům (N, G), cílové či
konečné zaměření ve vztahu
k ději nebo substanci (D, Ab),
pouze ve vztahu k ději (A, V)
N - podmět, jmenná část
přísudku, nominativ jmenovací
G - původ a vztah jedné
substance k druhé

kategorii
pádujako
typickou
jen pro
jména

přímý

N-

podmět

Gposesivita

D-pád

D - posesivita

"přátel"

16. -17. století
Francisco Sánchez de las
Brozas , Scioppius

17. -18. století
Lancelot
Arnault

teorie pádů založena na jejich
syntaktickém užití, hlavním
větným vztahem je rekce,
pády definovány ve vztahu
k rekci

teorie pádů založena na jejich
syntaktickém užití, hlavním
větným vztahem je
kongruence, pády definovány
ve vztahu ke shodě, pouze u
genitivu připouští rekci

19. století
Mladogramatici
Brugmann, Osthorfff,
Delbriick, Paul
pozitivistický přístup,
ovlivněno objevením sánskrtu,
pořadí pádů podle jejich
výskytu v sánskrtu: Ab, L, I,
D, G, A, N, V; pády jako
nositele sémantických
významů

N - není řízen
G - je řízen substantivem
jinak výpomoc
elipsou)

(bezvýhradně,

D - nepodléhá rekci, nahodile
až k úplné větné

N - podmět, shoda
s přísudkem
G - řízen jménem, podmět
příznaku, příznak podmětu,
příčina k následku, následek
k příčině, účel k následku
D-předmět

přidáván

N - nositel nebo aktivní
centrum slovesného děje
G - předmět zasažen dějem
pouze částečně; partitivní,
subjektový, objektový
D - příjemce
k ději

záměru, směrem

struktuře

A-pasivní
konstrukce
tranzitivních
sloves, míří
na

A-

zakončení děj e

A-

řízen

slovesem

A-

přímý předmět

A-

předmět,

jméno zasaženo

dějem

"nepřátele"

V - oslovuje V -zvolání
adresáta
AbAb - začátek pohybu
specificky
latinský,
syntaktický

V - kontaktová funkce
Ab -

předložkový, řízen

předložkou

tedy

V - kontaktová funkce, stojí
mimo větnou strukturu
Ab - v duchu zachování
latinské tradice

V - oslovení
Ab - výchozí bod děje
L - široce pojaté místo
I - doprovodná okolnost děje,
nástroj, původce děje v pasivu .
až druhotně

c

O
C

~

m

"

.

(")<

..,)"

20. století
Louis Hjelmslev
(reakce na Franz WUllnera)
lokalistické pojetí teorie pádů,
inspirace u WUllnera: nezávislý
pád (N), závislé pády (G, D, A),
lokální pády (Ab, I, L)

N - neutrální z hlediska
vyj ádření směru

G - oddálení
-....l

00

D - neutrální
klid

A-

směr, spočinutí,

přiblížení

Ab - varianta dativu, slučuje I +
L
I - varianta dativu, bilaterální
vztah mezi A a G
L - varianta dativu, rovnováha
mezi A aG

strukturalismus
Roman Jakobson

závislostní syntax
pádová gramatika
Lucien Tesniěre
předchůdce Noam Chomsky
Heinz Happ, André Martinet
John Fillmore
propojuje syntaktické a
systém šesti pádů dělí na
vychází z valenčního potenciálu pádová gramatika vychází
sémantické hledisko, vychází
gramatické (tj. syntaktické) pády slovesa, teorie pracuje s aktanty, z hloubkové struktury jazyka,
z ruského jazykového materiálu, (N, A, G) a pády konkrétní (tj.
tj. doplněními slovesa, která pak objasňuje hloubkové pády, pro
pády dělí na centrální (N, A) a
sémantické) s místním
sekundárně odpovídají tradičním které má i vlastní terminologii,
okrajové (I, D), podle závislosti
lexikálním významem (I, L, Ab), pádům, stanovuje pět pozic
systém sedmi pádů, které se
(A, D), extenze/rozvíjení (G, L) dodává lativ coby sekundární
v hloubkové struktuře vyskytují
a dotváření (G2, L2)
význam akuzativu
jen jednou
N - primárně životný aktivní
N - podmět; agent, pacient,
N - Al, levovalenční vždy
Agentiv - typicky životný činitel
adresát, nástroj děje; čistě
agent, podmět, jmenovací,
přítomné doplnění slovesa
děje
nulový pád, označuje věc
syntaktický; V by mohl být
výpovědi
sekundárním významem N
G - extenze předmětu výpovědi, G - gramatický, vzniká
G-A2
Faktitiv - živý i neživý předmět,
agent i pacient vyčleněné z akce, nominalizací aktiva vyplývá z děje či stavu, výsledek
či součást slovesného významu
subjektový, sekundární význam
partitivní, limitu/ohraničení,
separace, účelu/cíle, negace
škody či limitace děje
D - bez extenze, primárně
D-A3
D - životný, předmět zasažený
-dějem, příjemce, adresát,
životný; beneficient, přijemce,
proživatel; Benefaktivadresát
proživatel děje, zvláštní případ
D; Komitativ - zvláštní případ D
A - děj se zaměřuje na
A-A4
Objektiv - sémanticky neutrální
A - gramatický, předmět,
pád
akuzativem označený předmět,
sekundární význam účelu,
objekt děje, primárně neživotný
extenze, trvání, vnitlního objektu
Ab-AS
Ab - konkrétní pád, alomorf
--akuzativu
-- nemá pro I samostatnou pozici, I - neživý předmět, příčinně
I - bez extenze, primárně neživ., I - konkrétní pád, alomorf
implikovaný ve slovesném ději či
nepovažuje za obligatorní
akuzativu
definuje podmínky děje: agent,
stavu
doplnění slovesa
příčina, nástroj, limitace,okolnost
L - konkrétní pád, alomorf
L - místní pozice či orientace
L - povinně předložkový, není
-- nemá pro L samostatnou
závislý na zasažení či nezasažení akuzativu, splývá s ním D, proto pozici, nepovažuje za obligatorní děje a stavu
doplnění
není jako samostatný pád
předmětu dějem
Jerzy Kurylowicz

DODATEK
Slovesa se

přesun

"materiálu"

administrar
ahorrar
aportar
arrancar
arrebatar
colocar
comprar
conceder
confiar
confiscar
cortar
dar
devolver
donar
entregar
envmr
evitar
legar
llevar
mandar
ofrecer
otorgar
pagar
pedir
poner
prestar
proporclOnar
quitar
remitir
repartir
restituir
robar
servu
sonsacar
supnmlr
sustituir
sustraer
tomar
transmitir
vender

třemi

č.

2

aktanty, která vyžadují valenční doplnění
~"
~ d
nepnmym
pre
me~tem 160

přenos

fyzický pohyb

komunikace/informace
anuncmr
aludir
avisar
comunicar
confesar
confiar
contar
contestar
decir
declarar
dictar
ensenar
escribir
explicar
exponer
gritar
llamar la atención
llamar por teléfono
manifestar
narrar
notificar
predicar
recordar
referir
repetir
replicar
revelar
solicitar
sugenr
transmitir

aproximar
atraer
adherir
dar vuelta
sacar
traer

abstraktně

pojatý

Ipohyb
adecuar
agregar
adjudicar
ajustar
anadir
aplicar
aSlgnar
asocmr
atribuir
ceder
conferir
consagrar
dedicar
destinar
imputar
incorporar
ofrecer
oponer
ordenar
reconocer
reservar
someter

160 Schéma tabulky převzato z BOSQUE MUNOZ, 1., DEMONTE BARRET, v. Gramática descriptiva
de la lengua espai'íola. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello, Editorial Espasa Calpe, 1999, s.l876.
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DODATEKč.3

Slovesa se

dvěma

aktanty, která vyžadují valenční doplnění
161
nepřímým předmětem

I fyzický pohyb
připodobnění I

povinnost I
nutnosti

přizpůsobení

přináležitost

totožnost
bastar
sobrar

ataner
competer
contribuir
convemr
corresponder
equivaler
esperar
incumbir
parecerse
pertenecer
resistir
sumarse
to car
tutear

acceder
acercarse
caer
engancharse
escaparse
lrse
llegar
moru
nacer
quitar
subir
sujetarse
vemr
volver

událost

psychické pohnutí

acontecer
OCUITlr
pasar
presentarse
sobrevenir
suceder

admirar, alegrar
asustar, atenazar
complacer
conmover
contentar
convencer
costar
desagradar
disgustar
divertir
elogiar
encantar
enfrentarse
enoJar
extrafíar
favorecer
frustrar
gustar
halagar
importar
.
.
ImpreSlOnar
indignar
insultar
interesar
maravillar
molestar
ofender
oponerse
perjudicar
preocupar
prestar atención
satisfacer
servu
sorprender
sospechar
tener miedo
urgir

161 Příklady sloves excerpovány z BOSQUE MUNOZ, 1., DEMONTE BARRET, V. Gramática
descriptiva de la lengua espaFíola. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello, Editorial Espasa Calpe,
1999 a konkordancí CREA (v kurzívě).
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DODATEKč.4

Tranzitivní slovesa s přímým předmětem 162
slovesa s přím~m předmětem se sémantickou platností široce pojatého pacienta
slovesa výsledku děje hacer, disefíar, llevar a cabo/a la práctica, producir, realizar
kauzální slovesa
causar, impulsar, provocar
vyjadřující:

aburrir, alegrar, alentar, alertar, asombrar,
city
asustar, aterrorizar, atraer, confundir, consolar,
danar, decepcionar, desdenar, emocionar,
encolerizar, entusiasmar, impresionar, ignorar,
inquietar, irritar, odiar, quebrantar, mortificar,
preocupar, sorprender
mezilidské
acusar (de), distraer, criticar (por), divertir,
vztahy
engafíar, entretener, escandalizar, felicitar,
slovesa široce pojaté
traicionar, aceptar, acoger, acompanar,
změny, obměny,
acreditar, admitir, agradecer, asesinar, atacar,
zásahu
atribuir, ayudar, castigar, contratar, degollar,
denunciar, despedir, discriminar, elegir,
encontrar, enganar, entrevistar, expulsar,
fotografiar, fusilar, honrar, juzgar, mantener,
matar, ocupar, olvidar, proteger, recibir,
rescatar, sancionar, sentenciar, superar
instrumentální atar, cerrar, derrumbar, emplear, manejar, usar
slovesa
úzký vztahu barrer, comer, controlar, desayunar,
determinar, envolver, fregar, incluir, limpiar,
s přímým
předmětem
persef?uir, seleccionar, tomar
začátek, trvání acabar, activar, comenzar, desactivar, echar,
a konec děje empezar, iniciar, ponerse, terminar
přesun
aglutinar, ampliar, arrastrar, cargar, convertir,
dividir, enfocar, lanzar, meter, poner, tirar,
trasladar, unir, poner a prueba
slovesa s předmětem alcanzar, arrojar, atravesar, colocar, depositar, localizar,
místa
preceder, rodear, presidir, situar, sumerf?ir, tocar
slovesa s významem adoptar, dar, donar, dotar, perder, regalar, robar, tener
přivlastnění

slovesa vlivu

afectar, animar, autorizar, convencer, censurar, convertir, dejar,
exigir, forzar, impedir, imponer, incitar, influir, invitar,
legitimar, mandar, obligar, ordenar, pedir, permitir, prohibir,
proponer, recomendar, restringir, solicitar, tolerar

162 Příklady sloves excerpovány z BOSQUE MUNOZ, 1., DEMONTE BARRET, V. Gramática
descriptiva de Za Zengua espai'íoZa. Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello, Editorial Espasa Calpe,
1999 a z konkordancí CREA (v kurzívě).
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slovesa mluvení

callar, comentar, contar, contestar, decir, declarar, explicar,
informar, jurar, negar, preguntar, prometer, rechazar, responder,
silenciar, bautizar, citar, consultar, convocar, definir,
denominar, describir, expresar, mencionar, negarse, nombrar,
predecir, renunciar, replicar, representar

kognitivní slovesa s přímým

předmětem

se sémantickou platností vnímaného
předmětu nebo výsledku vnímání
smyslového vnímání captar, escuchar, mirar,
observar, oler, percibir, sentir,
ver
slovesa široce pojatého
intelektuálního vnímání caracterizar, comprender, darse
vnímání
cuenta, descubrir, entender,
evocar, hacer caso, identificar,
leer, reconocer, saber
aktivity, která vede
aprender, averiguar, ensefiar,
aplicar, dar clase, educar,
k získání vjemu
estudiar, Jormar, inJormar,
manifestar, obedecer
postoje
apoyar, asumir, creer, imaginar,
pasar por alto
slovesa vůle, citu, zásluhy desear, esperar, intentar, merecer, necesitar, querer,
capacitar, impactar
slovesa citů, pocitů libosti i amar, detestar, encantar, odiar, soportar, sufrir
nelibosti
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DODATEKč.5

Charakteristika španělštiny z typologického hlediska 163

Přirozené

jazyky lze klasifikovat podle

několika různých

kritérií.

Vnější,

v podstatě mimojazykové kritérium je založeno na sociolingvistických a geografických
principech. Z tohoto hlediska je
jazykem světovým.

Přestože je

španělština

se svým vysokým

počtem uživatelů

oficiálním jazykem také devatenácti zemí Jižní a

Střední

Ameriky, je geograficky zakotvena v Evropě a řadí se mezi jazyky evropské.
Pro náš výklad je však mnohem

zajímavější

druhé kritérium, které je založeno
přístupu

na principech ryze jazykových. V rámci tohoto

nutno odlišit pojetí

genealogické (diachronní, vývojové) a typologické (synchronní).
španělština patří

Z hlediska vývojového není pochyb o tom, že

mezi jazyky

indoevropské. Protože vznikla z jazyka italického typu, tedy z latiny, je spolu
s portugalštinou, francouzštinou, italštinou, rumunštinou, katalánštinou, galicij štinou,
moldavštinou, rétorománštinou, dalmátštinou aj. jazykem románským.
Podrobný synchronní, typologický

přístup

se zabývá chováním

jazyků

v jednotlivých jazykových plánech: fonologickém, morfonologickém, morfologickém a
syntaktickém a na jeho
Získáváme tak

základě vytváří

izolační, aglutinační,

souhrnné charakteristiky jazykového typu.

flektivní, introflektivní a polysyntetický jazykový

typ.
určení

Rozhodující pro

jazykového typu jsou vlastnosti substantiv a jejich

gramatických kategorií, u adjektiv si všímáme toho, jak projevují shodu se
substantivem, a jakým

způsobem

jsou

stupňována,

adverbia nás zajímají ve vztahu

k adjektivům, u sloves rozhoduje vyjadřování gramatických kategorií, relevantní je také
slovosled a syntaktická funkce jednotlivých slovních druhů.
Několikrát
španělština

bylo v této práci v souvislosti se ztrátou latinské flexe

ocitá na přechodu k analytickému vyjádření

izolačního

o všech slovních druzích, ani o jednom slovním druhu
několika

základních vlastností

jejich projevech právě ve

právě těchto

že se

typu. To však neplatí

bezvýhradně.

dvou jazykových

zmíněno,

typů

a

Zastavme se u
rozhodněme

o

španělštině.

163 Tento dodatek byl vypracován na základě těchto publikací:HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia českého
jazyka. Praha: Univerzita Karlova, 1995; ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984;
ONDRUŠ, Šimon, SABOL, Ján: Úvod do štúdiajazykov. Bratislava: SPN, 1981; SKALIČKA, Vladimír.
Jazykové typy. In Typ češtiny. Aplikace na španělštinu je výkladem autorky práce.
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Izolační

jazyky, jejichž
neměnným

charakteristické

představitelem

typickým

angličtina,

Je

JSOU

tvarem slov. Analytické gramatické tvary se skládají ze

složky lexikální a vlastní složky gramatické, které jsou
méně

morfonologicky nezávislé. To by více

odpovídalo

relativně

volné a na

španělskému

sobě

podstatnému

jménu, ale už ne slovesu. V deklinaci jmen jsou pádové morfémy nahrazeny
předložkami.

vidět

To jsme mohli

v kapitole o pádu

substantiv. Pro

vyjádření

gramatických kategorií

předložky

a spojky. Pokud jde o jmennou kategorii pádu, musíme s tím ve

souhlasit, ale

opět

španělských

jmen.

hojně

španělských

užívají pomocná slova, jako jsou zájmena,

jen částečně. Definovali jsme přece
Izolační

jazyky se

vyznačují

přechodný

nedostatkem

španělštině

premorfologický tvar
vyjádření

gramatické

kategorie rodu. Zde lze poznamenat jen to, že latinský systém tří jmenných rodů byl ve
španělštině

zúžen na rody dva,

nicméně

zájmena osobní a ukazovací mohou

všechny

tři

vyjádřit

rozdíl mezi nominativem a akuzativem

způsobem.

rody. Slovosled je v izolačních jazycích pevný, protože nejsou schopny

Ve

španělštině

je naopak slovosled

zaznamenává omezení v podobě reduplikace
začátek věty před

lze

přijmout

v rodě.

sloveso.

i pro

přivlastňovací
španělštině

Přivlastňování

španělštinu.

a

(podmětem

poměrně

předmětem)

jiným

volný. Na druhou stranu

předmětu, právě

členy

a

když je anteponován na

jsou vyjádřeny zvláštním slovem. To

Na druhou stranu typické pro

izolační

jazyky je, že

zájmena se neshodují s podstatným jménem, které rozvíjejí. Ve

se však shodují

Izolační

neplatí v případě

jazyky také
španělského

alespoň
špatně

v čísle, jejich samostatné

přízvučné

rozeznávají jednotlivé slovní druhy. To
Stupňování přídavných jmen

jazyka.

španělštině

zvláštních slov. Také ve

se ke

stupňování

("más" nebo "menos", v superlativu ještě se
nepravidelných adjektiv, která užívají
číslovek

vyjadřovat

členem),

původní

se v izolačních jazycích nemění. Ve

varianty i
rozhodně

se odehrává pomocí

adjektiv používají zvláštní slova
ale najdeme i

příklady několika

latinské syntetické tvary. Ani tvary

španělštině

ale objevíme tvary "uno, una"

nebo "doscientos, doscientas", které jsou schopny rozlišit rod podstatného jména,
s nímž se pojí. Adjektiva a adverbia mají stejné tvary, mohou se zaměňovat. To lze říci i
o

některých španělských

celá řada,

řekněme

spíše

adjektivech,

většina,

např.

"rápido", na druhou stranu však existuje

adjektiv, která se s adverbii ztotožnit rozhodně nedají.

Adverbia způsobu se odvozují od adjektiv

(př.

"lento" a "lentamente"), tento typ je však

podle mého názoru spíše polysyntetický, protože jde
kořenů,

vlastně

byt' ze synchronního pohledu méně patrný. V sérii

příslovcí způsobu přibírá

několika

formant _mente jen poslední z nich.
84

o spojení dvou slovních
za sebou jdoucích

Většina

slovesných

tvarů

je složených, jak gramatické kategorie, tak modifikace významu sloves se

vyjadřují

zvláštním slovem. Imperativ se vyjadřuje jedním stejným tvarem. Španělská slovesa
jako slovní druh se rozhodně nechovají
rod se

tvoří

přístupna

analytickými tvary. Zachovávají úplné

konjugační

derivaci afixací. Pokud jde o tvoření nových slov,
tvoří

derivuje a nerad
běžným

izolačně, přestože některé

složeniny. Derivace ve

postupem při tvorbě nových slov.

přidružením

španělštině

Např. tvoří

slovesné

časy

a trpný

paradigma. Také jsou

izolační

jazykový typ málo

je naproti tomu naprosto

slova zdrobnělá i

zveličelá

dalšího slovesa, jako je tomu v angličtině ("little"), nýbrž pomocí

nikoli

sufixů.

Flektivní jazyky, jejichž typickým zástupcem je latina, jsou charakteristické
schopností

měnit

slovní tvar pomocí

afixů.

Syntetické gramatické tvary se také skládají

z lexikální a vlastní gramatické složky, ty však oproti

izolačním jazykům tvoří

celistvý morfonologický celek. Jejich slovosled je volný.
zvláštním slovem jako

izolační

Přivlastňování vyjadřují

členy

flektivní typ oslabován,
flektivních

jazyků

opravdu

neměla,

začaly vytvářet

jsou velmi

dobře

členy.

zatímco románské jazyky tak jak byl jejich
člen.

novou slovní kategorii -

deklinační

rozeznatelné. Mají rozvinutý

systém.

paradigmata

vymizela. Adjektiva se shodují s podstatným jménem, které rozvíjí.

Stupňování

přídavných

jmen se

vyjadřovat několik

děje

blíží spíše

pomocí

izolačnímu

Slovní druhy

deklinační

Zde vidíme, že se

španělština

sice

jazyky, ale toto slovo se ve svých gramatických

kategoriích shoduje se substantivem, které rozvíjí. Flektivní jazyky nemají
Vidíme, že latina

jeden

přípon.

typu,

Koncovky flektivních

jazyků

mohou

gramatických kategorií zároveň.

Z historického pohledu lze zaznamenat

přechody jazyků

od jednoho typu

k druhému. Žádný jazyk není čistě izolační nebo čistě flektivní či aglutinační.
Typologická charakteristika je proto založena na
Přesuny

daného jazyka.

převládajícím

typu gramatické stavby

ve vývoji byly vedeny na ose od

aglutinačního

typu

k flektivnímu a od flektivního k izolačnímu. Španělská jmenná flexe vykazuje spíše
rysy

izolačního

nalezneme i

jazykového typu, slovesná flexe naopak typu flektivního, i když u nich

některé

postupy

izolační

samostatným pomocným slovem "no").
adverbií

způsobu

(analytické slovesné tvary,
Stupňování

nese stopy polysyntetického typu.

je produktivní. Souhrnem lze tedy konstatovat, že

adjektiv je
Tvoření

izolačního

typu,

negace
tvoření

slov je syntetické, derivace

španělština

by se tak nacházela na

konci této pomyslné osy někde mezi jazyky flektivními a izolačními.
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vyjádření

DODATEKč.6

Významy předložky "a" v konkordancích CREA 164

právě předložku

Protože jsem v této práci
podrobila jsem ji analýze na

základě

"a"

náhodně

označila

za nejvíce homonymní,

vybraného

v jazykovém korpusu CREA. CREA poskytuje nezměrné množství

počtu

konkordancí

příkladů,

proto bylo

nutné nejprve zvolit kritéria jejich výběru. Nakonec jsem se uchýlila k rozboru příkladů,
které

pochází

pouze

ze

Španělska,

opomenula j sem

tedy

hispanoamerickou oblast. Dále jsem se omezila jen na výskyt ve

zcela

záměrně

španělském

tisku,

protože publicistický jazyk má blízko kjazyku hovorovému. Nakonec jsem z velkého
repertoáru témat vybrala pouze
historii,

vzdělání,

"šťastných"

sedm: technologii, matematiku, medicínu,

biologii a jazyk a lingvistiku. Z takto naprosto nahodile vybraných

témat jsem potom analyzovala

průměrně

500 konkordancí z každého tématu,

matematiky, kde bylo konkordancí o poznání
číslu

méně, čímž

jsem

3000 konkordancí. Veškeré zpracovávané konkordance

dospěla

ke

přikládám

kromě

konečnému

k této práci

uložené na CD-Romu.
Všechny
v pOZICI

příklady

nepřímého

příslovečného určení

předložek

předmětu,

místa,

a spojovacích

řečené

potvrdily výše

přímého

času, způsobu,

výrazů,

významy

předmětu,

předložky

předložkového

podmínky nebo jako
řadě

v neposlední

"a": užívá se

součást

rozšířila

intranzitivních sloves rozvitých

přímým

doplněna

číslo

do tabulek v dodatcích

nebo

složených

se vyskytuje také v ustálených

frazeologických spojeních nebo v syntagmatech, která rozvíjí adjektiva,
substantiva. Analýza konkordancí CREA

předmětu,

někdy

také

také repertoár tranzitivních a

nepřímým předmětem,

která byla

2, 3, 4 a odlišena od excerpcí z Gramática

Descriptiva de la Lengua Espafiola kurzívou.

Adjektiva, která bývají nejčastěji rozvita syntagmatem s předložkou "a", pochází
buďto

ze slovesných participií a zachovávají tím pádem slovesnou rekci, nebo

vyjadřují různou
přirovnávání,

míru vlastnosti, respektive

anebo jejich

lexikálně

různý

stupeň

sémantický význam

často

vlastnosti a slouží k
vyjadřuje přiblížení

či

oddálení, a to i v abstraktním slova smyslu. V konkordancích se s velkou frekvencí

164 CREA - Corpus de Referencia del Espafiol Actual de la Real Academia Espafiola, dostupný z:
http://www.rae.es Consulta Banco de datos.
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objevovala tato adjektiva I65 : "adecuado, adicto, aficionado, ajeno, alérgico, asociado,
atento,

clego,

comparable, dedicado,

diferente,

dispuesto,

distinto,

enlazado,

equivalente, idéntico, igual, inferior, lejano, oculto , parecido, posterior, próximo,
referente, relativo, semejante, sensible, similar, superior, vinculado".
Předložka
předložek

"a" byla v konkordancích

nejčastěji součástí těchto

nevlastních

složených: "a base de, a cambio de, a causa de, a consecuencia de, a

diferencia de, a excepción de, a 10 largo de, a partir de, a través de, con respecto a,
conforme a, debido a, en cuanto a, en torno a, frente a, gracias a, junto a, merced a".
V konkordancích jsem nalezla

předložku

"a" také v následujících spojovacích

výrazech: "a condición de que, a continuación, a fin de que, a medida que, a menos que,
a no ser que, a pesar de que, a ver, pese a".
Ve funkci

příslovečného

určení

času,

místa,

způsobu

či

podmínky se

v analyzovaných příkladech objevily třeba tyto výrazy: "a altas temperaturas, a bordo, a
buen ritmo, a cargo de, a conciencia de, a corto/medio plazo, a distancia, a elevadas
temperauras, a favor de, a finales/principios de ... , a fondo, a gran velocidad, a juicio, a
la altura de, a la derecha/izquierda, a la espera, a la fuerza, a la luz de, a la perfección, a
la vez, a las dos de la tarde, a 10 sumo, a los 75 afíos, a manos llenas, a máquina, a modo
de, a nivel mundial, a pie, a priori, a propósito, a raíz de esto, a su lado, a tiempo, a
tiros, a título personal, a veces, a voces, con vistas a."
funguje jako ustálená spojení. Mezi taková spojení

Značná část těchto výrazů

můžeme zařadit:

"a bombo y

platillo, a duras penas, a espaldas, a estas alturas, a gusto, a la buena de Dios, a la
inversa, a 10 mejor, a rajatabla, a sus anchas, de cabo a rabo, de la cabeza a los pies, día
a día, (lucha) a vida o muerte, paso a paso, una a una, zapatero a tus zapatos."
Sloves, která jsou rozvita
předložkou

přímým

nebo

nepřímým předmětem

"a", je celá řada. Tato slovesa byla doplněna do tabulek dodatků 2,3 a 4.

Pro zajímavost dodejme, že s nepřímým

předmětem

všechna slovesná spojení se základem "dar" s explicitně
přímým,
podstatě

uvozeným

který se slovesem "dar", jehož význam byl více
jednu lexikální jednotku,

transformaci do pasiva. Jako

příklad

ačkoli

teoreticky

se tak ku

příkladu

pojí

vyjádřeným předmětem

či méně vyprázdněn, tvoří
připouští

v

pronominalizaci i

za všechny uvádím: "dar la bienvenida a los

amigos", teoreticky lze nahradit zájmeny nepřízvučnými "dársela" a můžeme převést do

Všechna adjektiva zde cituji v bezpříznakovém neutrálním tvaru mužského rodu jednotného čísla,
se v konkrétních příkladech vyskytovala i v jiných tvarech, jak je možno dohledat v přiložených
souborech na CD-Romu.
165

přestože
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paSIva: "La bienvenida fue dada a los amigos".

Podobně

se chovají: "dar lugar, dar

servicio, dar fuerza, dar peso, dar valor, dar la razón, dar pie, dar rienda suelta, dar
forma, dar publicidad, dar cabida, dar fama, dar la espalda, dar vida, dar satisfacciones".
Poměrně

hojný výskyt
Novinářský

v tisku.

těchto

spojení v konkordancích lze

jazyk inklinuje k analytickému

vysvětlit

vyjádření,

jejich

např.

původem

místo "dar

satisfacciones" by se dalo beze změny významu použít "satisfacer" atd.
Předložkový předmět

s vazbou "a" vyžadují, jak je z příkladů

vidět, třeba

tato

slovesa: "acomodarse a, acostumbrarse a, acudir a, adaptarse a, apostar a, apuntarse a,
asistir a, asomarse a, aspirar a, atreverse a, calentar a, comprometerse a, condenar a,
conducir a, deberse a, dirigirse a, elevar a, encaminar a, enchufar a, estimular a,
extenderse a, faltar a, inducir a, jugar a, limitarse a, mover a, pasar de ... a ... , prestarse a,
proceder a, reclamar a, recurrir a, reducirse a, remontar a, saber a, salir a, tender a".
Samozřejmě

nelze opomenout užití

a + infinitiv", která

vyjadřuje

předložky

"a" v opisné slovesné

vazbě

"ir +

blízkou nebo plánovanou budoucnost. Její frekvence je

v konkordancích velmi vysoká.
problémů

Také bychom bez

nalezli

případy

volných

dativů, např.

dativu

etického.
Při pročítání

konkordancí upoutaly mou pozornost následující příklady:

(1) ... timural de la aspirina en ellaboratorio, tiene a los cientificos entusiasmados...
(2) ... La mayoría de los departamentos tiene a numerosos catedráticos que
"apadrinan" a jóvenes...
(3) ... otros países supone mucho más porque exige tener a varios profesionales
pendientes del alumbramiento...
(4) ... y teniendo como espectadores a las personas de su elección, repercute en un

índice ...
(5) ... delante tenía a un teniente de la legión y detrás a un chófer de un Ministerio, me

di cuenta entonces...

V těchto
řadí

pěti

ukázkách je

řídícím členem

se mezi slovesa s přímým

pacienta a

vyjadřuje

když je rozvito

zcela

sloveso "tener". Toto sloveso je tranzitivní,

předmětem

se sémantickou platností široce pojatého

explicitně přivlastnění.

přímým předmětem vyjádřeným

osobu, nepojí se jeho

přímý předmět

Zvláštností tohoto slovesa je, že i
podstatným jménem

označujícím

s předložkou "a". Tato podmínka však není
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splněna

ani v jedné ukázce. Domnívám se, že je to
přiblížením

"tener", respektive jeho významovým
funkcí

výrazů,

způsobeno

k slovesům jiným a syntaktickou

které sloveso "tener" rozvíjejí. Už jsme se zmínili o tendenci

k rozkládání lexikálního významu slov na více jednotek.
podobnému došlo i v prvním

případě.

Myslím si, že

entusiasma a los científicos." Pak je výskyt
nepřímý předmět.

vzniklé

vazbě.

"A" se tak

kde

Předpokládejme,

věta

předložky

pravděpodobně přesunulo

chce

ke slovesu "tener" i v

předložka

tradiční

závislostní syntaxi bychom

v obou jsou rozvity přídavnými jmény, která vyjadřují počet.

předložka

zde užívá pravděpodobně k lepší orientaci ve větě,
také ke
příkladu

zdůraznění

syntaktických

(4), kde je sled sloveso -

"como espectadores". Nebo budeme chápat
konstrukci s významem komitativním
V pátém

příkladu

"tener" má

(5)

řekli

nově

ve funkci
přímý

"a" ukazuje k odlišné syntaktické platnosti, než je

předměty

mohlo být i u

" .. .les

"a" jasný, jedná se totiž o

Také v příkladech (2) a (3) se objevuje

nepochybně

že k něčemu

vlastně říct:

předmět.

a

novinářů

Jiný výklad lze ovšem provést po linii semipredikativní konstrukce

s významem komitativním (v
doplňku),

posunutím významu

zřejmě působí

pravděpodobně

neboť

"a". Zajímavé je, že

ve

větě. Obdobně

přímý předmět

čtvrtý příklad opět

by tomu

narušen dalším

členem

jako semipredikativní

podle toho, jaké teorii straníme.

subjektivní pohled autora

další významový

"a" se

je přímý předmět více rozvitý,

vztahů

či doplňkovým

Předložka

přímé

výpovědi

příznak, přinejmenším

a sloveso

podobný slovesu

"ver" ap.

(6) No pensar si ese tiempo ganado ha valido la pena a los pacientes es un
contrasentido hoy en día.

Domnívám se, že je zde předložka "a" použita ve významu beneficienta akce, a protože
nedošlo k zájmenné reduplikaci, "les ha valido la pena a los pacientes",

předpokládám,

že by měla být použita spíše předložka "para,,166 se stejným významem. Syntagma "para
los pacientes" lze také vyložit jako příslovečné určení zřetele.

(7) ... me interesa saber qué estatus le hemos dado a esos experimentos y por qué no
hemos sabido estimar...

166

O zaměnitelnosti předložek "a" a "para" viz oddíl o nepřímém předmětu.
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Poslední, sedmý

příklad mě

Substantivum, ke kterému odkazuje je

přece

v množném

Konkordance pochází z prestižních španělských
normativní úzus, ale vždy se
záměr,

který bychom v této

"experimentům"

očekávaného

zaujal pro použití "le" na místo

může
větě

deníků,

čísle

mohli

spatřovat

("los experimentos").

proto bychom u nich

jednat o tiskovou chybu bez

"les".

očekávali

záměru

autora. Jediný

věty

vyjadřuje

je, že autor

se

k

jako k celku odvedené práce a pak k němu odkazuje v jednotném čísle.

Jinak se jedná o doslovný přepis hovorového užití "le" na místo "les".

Rozbor konkordancí s předložkou "a" dokládá, že norma a užití se
že

předložka

"a" vykonává ve

větě

automaticky přisoudit pouze roli
její významový
přímého

a

příznak,

nepřímého

opravdu celou

přímého

řadu

a nepřímého

výrazně

liší a

funkcí a nelze ji tedy zcela

předmětu.

se kterým vystupuje v příslovečných
předmětu

někdy

Nutno však dodat, že
určeních,

oslaben. Stává se

je v pozici

vlastně

součástí

premorfologického tvaru substantiva.
Zároveň

jsem tímto rozborem

nepřímým předmětem

chtěla rozšířit

seznam sloves s přímým a

tak, aby posloužil i praktickému užití jazyka.
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RESUMÉ

La categoría deJ caso en espaflol
El título de esta tesis de diploma determina explícitamente su terna. Trata de la
categoría del caso en el espafíol actual. El principal objetivo de este trabajo es valorar la
afirmación más bien general que dice que en las lenguas neolatinas a las que pertenece
también el espafíol de ningún modo puede hablarse de la existencia de la categoría del
caso. Esta opinón está más a menudo aceptada en las teorías que parten de la
interpretación morfológica del caso expresado por medio de las desinencias
morfológicas de las palabras. Este trabajo intenta demostrar la existencia del caso en el
espafíol actual definiéndolo no solo desde el punto de vista morfológico, sino también
desde el punto de vista semántico y sintáctico.
El primer capítulo está dedicado a las distintas teorías que explican el caso. La
explicación de éstas sigue el orden histórico desde los primeros lingUistas antiguos hasta
la edad moderna del siglo veinte. Al final de este capítulo se afíaden las opiniones de los
lingliistas checos. Además, el primer capítulo trata de presentar los diferentes modelos
teóricos comparando su repertorio de casos, sus funciones sintácticas y contenidos
semánticos. Entre los grandes lingUistas del pasado que se dedicaron a la teoría de casos
destacan los antiguos filólogos Dionisio de Tracia, Varrón, Prisciano, el medieval
Martín, el catedrático espafíol Francisco Sánchez de las Brozas, los racionalistas
Lancelot y Amault, los neogramáticos Brugmann, Osthorff, Delbrlick y Paul, los
estructuralistas Hjelmslev, Jakobson y Kurylowicz, los portavoces de las estructuras de
actancia Tesniere y su discípulo Happ, el funcionalista Martinet y, para concluir la lista
de los lingUistas extranjeros, el generativista Fillmore. En este resumen no pueden faltar
los checos

Skalička

o Novák.

El segundo capítulo explica las principales tendencias de la evolución histórica
de las lenguas neolatinas que condujo a la desaparición de las declinaciones flectivas del
latín clásico. El latín, la lengua madre de las lenguas romances, poseía una enorme
riqueza de flección nominal y verbal. Los cambios fonéticos y fonológicos como la
neutralización de la cantidad de vocales, cambio del acento y eliminación de
consonantes finales como ,,-m" junto con la aparición de una nueva clase de palabras, el
artículo, y con el aumentado uso de las preposiciones influyeron bastante en las
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declinaciones romance s, en resumen, causaron la pérdida de la f1ección nominal. Los
restos de los casos latino s se conservaron en las formas de de dativo y acusativo de los
pronombres personales átonoso
EI tercer capítulo más importante se refiere a los casos en el espafíol actual.
Primero, habla de los sustantivos y de los diferentes usos preposicionaleso Trata de
definir las formas premorfológicas del sustantivo espafíol. Confronta las opiniones de
tres libro s de morfología espafíola de Anita Pavlíčková, Eva Spitzová y Jiří Černý o
Luego explica las diferentes funciones de las formas pronominales tanto átonas como
tónicaso Gran parte de este capítulo explica el distinto uso de las formas dativas y
acusativas de los pronombres átonos y sus funciones de complemento directo e
indirectoo Menciona también las especialidades del espafíol como la reduplicación y
anticipación del complemento por medio de las formas átonas de los pronombres
personaleso Presenta la diferencia del dativo y complemento indirecto, distingue el
complemento indirecto regido por el verbo como actante de la oración del uso no
regido, no obligatorio, explica los procedimientos de atracción funcional y de
incorporación, habla también de los dativos éticoso Define la primordial función
sintáctica del acusativo como el complemento directoo Se fija de la confusión del uso de
las formas átonas de dativo "le, les" y de acusativo ,,10, la, los, las"o Una gran parte de
este capítulo se centra en el uso referencial de los pronombres átonos partiendo de la
definición de los tres fenómenos llamados "leísmo", "loísmo" y "laísmo"o La detallada
descripción del sistema referencial castellano permite comprender a fondo la pérdida del
uso casual sustituido por el uso referencial motivado más bien por la congruencia de
género que por la congruencia del casoo Compara el sistema referencial con el sistema
casual de la norma estándar del espafíol actual.
El profundo estudio de los casos en espafíol actual hace cada vez más evidente el
hecho de que el sistema de los casos debe ser visto como una función compleja
compuesta de los significados sintácticos y semánticoso Esto le motiva a la autora de
este trabajo a definir los casos introduciendo varios criterios interconectados hasta llegar
a los siguientes esquemas de los casos espafíoles:
Nominativo = O [[+/- arto] [+/- animado] [+ la posición; - reduplicación; +
pronominalización]

[-

'000']

[sujeto/predicado

verbonominallcomplemento

predicativo/complemento adnominal] [función denominativa]]
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Genitivo
reduplicación;

=

de [[+/- art.] [+/- anirnado] [parte del sintagrna norninal; pronorninalización]

[-

, ... ,]

[cornplernento

adnorninal]

[+

norninalización; genitivo objetivo/genitivo subjetivo]]
Dativo

=

a [[+/- art.] [+ anirnado] [pospuesto/antepuesto en cuanto al verba; +

reduplicación; + pronorninalización] [- ,... ,] [cornplernento indirecto] [dativo ético]]
Acusativo = O [[+/- art.] [- anirnado] [pospuesto en cuanto al verba; reduplicaciónlantepuesto en cuanto al verba; + reduplicación; + pronorninalización] [,... ,] [cornplernento directo] [+ transforrnación]]
Acusativo = a [[+/- art.] [+ anirnado] [pospuesto en cuanto al verba; reduplicaciónlantepuesto en cuanto al verba; + reduplicación; + pronorninalización] [, ... ,] [cornplernento directo] [+ transforrnación]]
Vocativo = O [[- art.] [+/- anirnado] [posición libre] [+ , ... ,] [- relación sintáctica]
[función apelativa, de tratarniento, de contacto]
Objetivo = prep. desernantizada [[+/- art.] [+/- anirnado] [pospuesto en cuanto al
verba; - reduplicación; - pronorninalización] [- , ... ,] [cornplernento preposicional]]
Circurnstantivo = prep. [[+/- art.] [+/- anirnado] [pospuesto en cuanto al verbo;reduplicación; - pronorninalización] [+/- ,... ,] [cornplernento circunstancial]]
Al final de este trabajo están adjuntados diferentes anexos que desarrollan los
ternas tratados en el trabajo y resurnen las ideas principales. El prirnero presenta la
evolución de las teorías casuales, el segundo presenta la lista de los verbos de tres
actantes que rigen el cornplernento indirecto, el tercero los verbos de dos actantes que
rigen el cornplernento indirecto, el cuarto los verbos transitivos con el cornplernento
directo. El anexo núrnero cinco ofrece la carasterística tipológica del espafiol y el sexto
interpreta las concordancias del Corpus de Referencia del Espafiol Actual (CREA) de la
preposición "a" a la que fue atribuida la rnayor hornonirnia de su uso.
Para concluir, este trabajo dernuestra que se puede hablar de la categoría del
caso tarnbién en las lenguas corno es el espafiol aplicando los criterios rnorfológicos
junto con los sintácticos y sernánticos. Así cornprende la categoría del caso corno la
categoría universal que se puede hallar en todas las lenguas del rnundo.
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