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Abstrakt v českém jazyce: 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou infinitivní předložkové 

konstrukce „pour + infinitiv“ ve francouzštině, s přihlédnutím k jejím protějškům 

v češtině. Po vymezení základních pojmů (infinitiv, podmět infinitivu, syntaktické funkce 

infinitivu, polovětná vazba) je zvláště přihlédnuto k infinitivní konstrukci „pour + 

infinitiv“ ve funkci příslovečného určení a k různým sémantickým interpretacím, kterých 

může nabývat. Druhá část práce je zaměřena na korpusovou analýzu této konstrukce. 

Analýza dat z lingvistických korpusů umožní určit frekvenci zkoumané konstrukce v 

jednotlivých funkčních jazykových stylech a určit některé její základní kvantitativní rysy 

(lexikální obsazení, morfologické charakteristiky aj.). Tato základní analýza umožní 

identifikovat možná specifika vzorku výskytů z paralelního korpusu InterCorp, na němž 

bude provedena detailní analýza faktorů, které mohou ovlivňovat sémantickou 

interpretaci dané konstrukce a výběr jejího překladového protějšku v češtině, kde 

podobná struktura v jazykovém systému není přítomna. 

Klíčová slova: infinitiv, účel, předložka pour, InterCorp, korpus, kontrastivní analýza 

Abstrakt v anglickém jazyce: 

 This bachelor thesis deals with the infinitive prepositional construction „pour + 

infinitive“ in the french language whilst taking in an account of its czech equivalents. 

After defining the basics terms (infinitive, subject of the infinitive, syntactic functions of 

the infinitive, non-finite dependent clauses) it watches closely the infinitive construction 

„pour + infinitive“ in the function of adverbial and it`s semantical interpretations it could 

have. The second part of the thesis is focused on corpus analysis of this construction. The 

analysis of the data from linguistic corpuses enables us to determine the frequention of 

the examined construction in various genres and determine some of its basic quantitative 

features (lexical occupation, morphological characteristics etc.). This basic analysis 

enables us to identify the possible specifications of samples of the occurence from paralel 

corpus InterCorp, from which we make a detailed analysis of the factors that can interfere 

with the semantical interpretation of given construction and the selection of its translation 

counterpart in the czech language, where a similar structure does not exist in the language 

system.  

Klíčová slova: infinitive, purpose, preposition pour, InterCorp, corpus, contrastive 

analysis
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Úvod 

Vazba pour + infinitiv (dále PourInf) je infinitivní předložkovou konstrukcí, která v 

českém jazyce nemá přímý ekvivalent. Některé slovníky uvádějí jako překlad PourInf 

pouze „aby“ s vedlejší větou účelovou, jiné uvádějí větší repertoár předložek pojících se 

s vedlejší větou (přestože, protože, i když…) či s nominální frází, a to v závislosti na 

sémantické interpretaci PourInf ve větě. Jako nejčastější význam této konstrukce je 

většinou uváděn účel. Dále mezi uváděnými významy PourInf figuruje příčina, přípustka, 

konsekuce (v českých publikacích dělena na srovnání a účinek), časový sled událostí (tzv. 

nepravý účel) a celá řada ustálených spojení. Ve všech těchto sémantických interpretacích 

(až na ustálená spojení a specifické výrazy) PourInf vyjadřuje široce kauzální vztahy či 

vztahy, které kauzalitu samy nevyjadřují, ale často s ní mohou být chybně zaměněny 

(nepravý účel), a jsou tedy s pojmem příčinnosti úzce spjaty. 

Cílem této práce je popsat fungování PourInf jako příslovečného určení ve větě, 

charakterizovat možné významy, kterých může nabývat, a faktory, které mohou jeho 

sémantickou interpretaci ovlivňovat. V praktické části pak ověříme východiska uvedená 

v části teoretické. 

Emprická část práce je rozdělena na analýzu kvantitativní a analýzu kvalitativní. 

Kvantitativní analýza zkoumáním dat z autentického korpusového materiálu z paralelního 

korpusu InterCorp a z jednojazyčných korpusů Est républicain a frWac. Analýza těchto 

dat umožní určit frekvenci zkoumané konstrukce v jednotlivých žánrech a určit některé 

její základní kvantitativní rysy (lexikální obsazení, frekvence negovaného PourInf a 

možné postavení záporek, přibližná frekvence antepozice a postpozice PourInf). 

V kvalitativní části analýzy bude poté na vzorku z korpusu InterCorp provedena 

detailní analýza faktorů, které mohou ovlivňovat sémantickou interpretaci dané 

konstrukce a výběr jejího českého ekvivalentu, kde – jak jsme uvedli výše – podobná 

struktura v jazykovém systému není přítomna. Kvalitativní korpusová analýza této 

konstrukce je prováděna na jádru francouzsko-české a česko-francouzské části 

paralelního korpusu InterCorp, které tvoří převážně texty beletristické. Analyzovány jsou 

texty nepřekladové i texty přeložené z češtiny, avšak odděleně, aby bylo možné 

identifikovat možný vliv překladovosti jazyka. Pro zkoumání fungování PourInf bude 

aplikována dvousměrná analýza, která je součástí kontrastivní analýzy. Podpůrným 

prostředkem pro identifikaci významu PourInf je v kvalitativní analýze jeho český 

překlad. Prvním krokem dvousměrné analýzy je gramatický a sémantický popis 
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studovaného jevu, uvedený již v teoretické části práce. Druhým krokem je pak analýza 

ekvivalentů tohoto jevu v jazyce 2 (zde čeština). Pro tuto část analýzy budeme pracovat 

se vzorkem výskytů PourInf opět v nepřekladových i v překladových textech 

francouzsko-české části jádra InterCorpu. Analyzujeme frekvenci jeho jednotlivých 

významů, frekvenci složeného infinitivu v konstrukcích PourInf (dále PourSInf), 

antepozice a koreferenci podmětu PourInf a řídícího slovesa a korelaci těchto faktorů s 

významem PourInf. V třetím kroku dvousměrné analýzy se zaměříme na zpětné zadání 

nejčastějšího českého ekvivalentu PourInf (konkrétně „aby“ s vedlejší větou účelovou) a 

prozkoumání jejich ekvivalentů ve francouzštině. V tomto kroku analyzujeme texty 

překladové i nepřekladové z česko-francouzské části jádra korpusu InterCorp. Tímto 

způsobem bude možno zjistit nejen možné české ekvivalenty francouzského PourInf, ale 

i jiné překladové ekvivalenty, které mohou vstupovat s PourInf do konkurence. 
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I. Teoretická část 

V této kapitole je představena problematika PourInf jako polovětné konstrukce. Tím, 

že se pour váže s nefinitním slovesným tvarem, se liší od vedlejších vět a stává se právě 

polovětnou vazbou. V této kapitole tedy uvedeme morfologickou (I.1) a syntaktickou 

(I.2) charakteristiku infinitivu. Z různých funkcí, které může ve větě infinitiv plnit (I.2.3), 

se více zaměříme na funkci příslovečného určení, kterou infinitiv může zastávat 

s předložkou, či bez předložky (I.2.3.1). Dále charakterizujeme PourInf jako polovětnou 

vazbu plnící právě funkci příslovečného určení (I.3.1), zmíníme problematiku 

koreference podmětu PourInf s podmětem řídícího slovesa, možné sémantické 

interpretace PourInf (I.3.2) a pozice, které může tato konstrukce ve větě zastávat, i pozice, 

které jsou pro ni charakteristické (I.3.3). Tento podrobný popis konstrukce PourInf nám 

v druhé části práce poslouží k analýze jejího fungování na autentickém korpusovém 

materiálu (IV.). 

I.1 Morfologická charakteristika infinitivu 

Ve Vědecké mluvnici francouzštiny se dočteme, že infinitiv je neurčitý neboli 

nefinitní slovesný tvar složený z kořene a koncovky. Je to právě jeho koncovka, která 

infinitiv řadí mezi nefinitní slovesné tvary (Šabršula, 1986: 292). Pavlisková uvádí, že 

narozdíl od koncovek jiných, finitních slovesných tvarů, nepřipouští totiž změnu ani 

v osobě ani v čísle. Infinitiv je tedy tvarem neosobním: osobu ani číslo nevyjadřuje a tyto 

kategorie pouze přejímá od řídícího slovesa (Pavlisková, 2006: 24). 

(1) - Je suis heureux de comprendre. – Jsem rád, že rozumím. 

(2) - Il est heureux de comprendre. – Je rád, že rozumí. 

(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 393) 

Šabršula dodádvá, že stejně tak infinitiv není schopen vyjádřit kategorii času, 

respektive je schopen ji vyjádřit jen relativně, v závislosti na řídícím slovesu věty hlavní 

(Šabršula, 1986: 292).  Infinitiv prostý (viz 1.1) vyjadřuje děj současný (simultánní) 

s dějem ve větě hlavní (Riegel, Rioul, & Pellat, 2009: 333). Pokud je prostý infinitiv 

závislý na slovesu programového významu, je podle Vědecké mluvnice francouzštiny 

použit pro vyjádření následnosti (posteriority) děje vůči větě hlavní (Il désirait partir 

pour les Indes.) (Šabršula, 1986: 296). Složený infinitiv (viz kapitola 1.1) pak vyjadřuje 

děj předčasný (anteriorní) ději ve větě hlavní (Je regrette d’être parti. ) (ibid.). 
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Infinitiv nevyjadřuje ani slovesný způsob (Le Goffic, 1993: 35). Pavlisková dodává, 

že (jako finitní slovesné tvary) připouští dvě pasivní formy: être aimé(e)(s), avoir été 

aimé(e)(s) (Pavlisková 2006: 22).1 

I.1.1 Infinitiv prostý a infinitiv složený 

Rozlišujeme jednoduchou formu infinitivu – tzv. „infinitiv přítomný“ či „infinitiv 

jednoduchý“ a složenou formu infinitivu – tzv. „infinitiv minulý“ či „infinitiv složený“. 

Pojmenování těchto dvou forem se v jednotlivých publikacích liší.2 

Ve Vědecké mluvnici Šabršula odmítá označení „infinitif přítomný“ („présent“) a 

„infinitif minulý“ („passé“), jelikož jakožto nefinitní tvar může infinitiv vyjadřovat čas 

jenom relativně. „Přítomný infinitiv“ tedy může vyjadřovat děj přítomný (Je le vois 

passer.), budoucí (Je le verrai passer.), ale i minulý (Je le voyais passer.) ( Šabršula, 1986: 

296-7). 

Nelze tedy charakterizovat tento tvar jako „přítomný“. V daných příkladech však 

vyjadřuje prostý infinitiv děj probíhající současně s dějem ve větě hlavní. 

Na následujícím příkladu můžeme vidět, že např. infinitiv prostý s předložkou „pour“ 

může vyjadřovat také následnost.   

(3) - Il vint à Paris pour y mourir quelques années plus tard. 

- Přišel do Paříže a zde o několik let později zemřel.3 

(Radina, 1981: 120) 

Infinitiv „minulý“ pak vyjadřuje děj předcházející ději řídícího slovesa, opět však 

nelze říci, že by se tento děj musel nutně odehrávat v minulosti. Může se odehrávat v 

přítomnosti (Je regrette d’être parti.), v minulosti (Je regrettais d’être parti.), nebo 

nemusí být jisté, zda děj již proběhl, nebo teprve proběhne před jiným dějem 

odehrávajícím se v budoucnosti (Je regretterai d’être parti.) (Šabršula, 1986: 296-7). 

Podle Šabršuly je tedy označení „infinitiv minulý“ chybné. Můžeme zde ale mluvit o  

infinitivu anteriorním. Pokud jde o označní „infitnitivu minulého“ a „přítomného“, 

přikloníme se v této práci k názvosloví, které používá Šabršula ve Vědecké mluvnici 

francouzštiny: „složený infinitiv“ a „prostý infinitiv“. 

                                                           
1Zmínku o pasivní formě infinitivu najdeme i v Grammaire méthodique du français (Riegel, Rioul, & 
Pellat, 2009: 333). 
2Pavlisková, Taišlová a kol. Hendrich, Radina, Tláskal užívají termínů „infinitiv přítomný / minulý“, v 
Grammaire méthodique du français naopak narazíme na označení „infinitiv jednoduchý / složený“. 
3Touto větou se budeme podrobněji zabývat v kapitole I.3.2, kde budeme rozebírat možné významy 
infinitivní předložkové konstrukce PourInf. 
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Ačkoliv podle Šabršuly je opozice infinitivu prostého a složeného (byť v omezené 

míře) morfologickým vyjádřením času (Šabršula, 1986: 291), Grammaire méthodique du 

français (Riegel, Rioul, & Pellat, 2009: 333) zdůrazňuje, že tato opozice není charakteru 

temporálního, nýbrž vidového (aspektuálního). Vzhledem k neschopnosti infinitivu 

vyjadřovat samostatně jakýkoliv čas (tuto jeho charakteristiku jsme si ujasnili výše) se 

v naší práci v tomto ohledu přikloníme k terminologii podle Grammaire méthodique du 

français. Infinitiv jednoduchý vyjadřuje aspekt nedokonavý („inaccompli“), zatímco 

infinitiv složený aspekt dokonavý („accompli“). Infinitiv jednoduchý vyjadřuje děj 

v průběhu jeho realizace (Riegel, Rioul, & Pellat, 2009: 333), děj neuzavřený, 

neohraničený (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 394), infinitiv složený pak vyjadřuje 

děj již ukončený, ohraničený, uzavřený (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 394), což 

také odpovídá jeho anteriorní povaze. 

Infinitivní předložkovou konstrukci PourInf pojící se se složeným infinitivem 

budeme dále nazývat PourSInf. Její analýzu na korpusovém materiálu uvádíme v kapitole 

IV.2. 

I.2 Syntaktická charakteristika infinitivu 

V této kapitole se budeme zabývat tím, zda má infinitiv jakožto nefinitní slovesný 

tvar schopnost na sebe vázat podmět (I.2.1), v kterých případech je pak podmět infinitivu 

koreferenční s podmětem hlavní věty a kdy nikoliv, zmíníme konkurenci infinitivních 

konstrukcí s vedlejšími větami (I.2.2) a jaké syntaktické funkce může infinitiv ve větě 

zatsávat (I.2.3). 

I.2.1 Podmět infinitivu 

V názoru, zda infinitiv zachovává podmětovou valenci (schopnost vázat na sebe 

podmět), se různé teorie liší. Encyklopedický slovník češtiny uvádí, že např. podle 

valenční teorie infinitiv tuto schopnost nemá, ale novější koncepce (např. generativní 

gramatika) jsou toho názoru, že slovesný tvar infinitivu schopnost navázat podmět má, 

kvůli neměnnosti svého tvaru však nemůže vyjádřit jeho osobu ani číslo morfologicky 

(Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 180). 

Podle Encyklopedického slovníku češtiny by fakt, že ačkoliv je infinitiv slovesným 

tvarem neurčitým, váže na sebe (byť lexikálně nevyjádřený) podmět, by vysvětloval i 

např. rozvíjení infinitivu subjektovým doplňkem, a jeho shodu (4), zájmeny zvratnými 

(5) i přivlastňovacími (6). (Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 180) (Abychom ukázali 

tento jev, přeložili jsme české věty do francouzštiny.) 
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(4) - Jít do divadla neoholený! [ -Aller au théâtre non rasé! ] 

(5) - Lékař jí dovolil mýt se studenou vodou. 

[  - Le médecin lui a permis de se laver à l'eau froide. ] 

(6) - Je vhodná doba poslat jí svoji navštívenku. [- Il est le bon moment de lui 

envoyer sa carte de visite. ] 

(Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 180)  

Le Goffic nazývá podmět infinitivu „sujet virtuel“. Ten podle něj může zůstat 

prázdný, a větu tak můžeme chápat velice všeobecně (Il faut manger pour vivre.), nebo, 

pokud je podmět infinitivu blíže specifikován, nazývá ho LeGoffic „contrôleur“. Ten 

může souhlasit s podmětem řídícího slovesa (Paul veut venir.), s předmětem řídícího 

slovesa (Marie demande à Paul de venir.), nebo také může dojít k mnohoznačnosti (7) 

(68). (Le Goffic, 1993: 35) 

(7) - Marie propose à Paul d’aller au cinéma. 

(Le Goffic, 1993: 35) 

Generativní teorie pak pro identifikaci tohoto prázdného subjektu užívá označení 

„PRO“ (Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 180). Užitím terminologie vycházející 

z generativní teorie můžeme např. možné výklady poslední věty vyjádřit jednoduše: 

(8) - Mariei propose à Paulj d’PROj aller au cinéma.4  

(9) - Mariei propose à Paulj d’PROi+j aller au cinéma. 

V prvním příkladu je podmětem infinitivu pouze Paul, v druhém příkladu se 

podmětem infinitivu slovesa „aller“ stávají Paul i Marie. Tyto příklady lze tedy přeložit 

jako: 

(8´)  - [Marie navrhuje Pavlovi, aby šel do kina.] 

(9´) - [Marie navrhuje Pavlovi, aby šli do kina / že půjdou do kina.] 

I přes výše uvedená omezení (morfologická neschopnost infinitivu vyjádřit osobu a 

číslo svého podmětu) rozhodli jsme se v této práci přiklonit k názorům generativní 

gramatiky – budeme vycházet z předpokladu, že infinitiv podmětovou valenci zachovává. 

(I když v některých větách může dojít při identifikaci podmětu k mnohoznačnosti, viz př. 

8, 9). 

                                                           
4Třetím možným významem této věty je : „Mariei propose à Paulj d’PROi aller au cinéma.“ Podmětem 
infinitivu je zde samotná Marie, tento příklad je však velmi nepravděpodobný. 
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I.2.2 Konkurence infinitivních konstrukcí s vedlejšími větami 

Infinitivní konstrukce (mimo nominalizované infinitivy a infinitivy závisející na 

polompomocných slovesech jako je aller, devoir, pouvoir, venir de apod.) můžeme 

zkoumat v souvislosti se strukturami vedlejších vět (Riegel, Rioul, & Pellat, 2009: 495). 

V mnoha případech je možné nahradit infinitivní konstrukci (10´) větou vedlejší (10) a 

naopak. (Šabršula, 1986: 351) 
(10) - Jean est rentré de vacances, Paul pense qu’il ira le voir. 
(10´)  - Jean est rentré de vacances. Paul pense aller le voir. 

(Riegel, Rioul, & Pellat, 2009: 495) 

Paralela mezi vedlejší větou a infinitivní konstrukcí se však neobjevuje vždy. Existují 

slovesa, která nekorespondují s infinitivními konstrukcemi (remarquer de) a jiná, která 

naopak nelze opsat větou vedlejší (tenter de + inf). Tam, kde mohou být obě kostrukce 

teoreticky správné, můžeme se dohadovat, jaký je důvod užití infinitivní konstrukce. 

Redukcí vedlejší věty na infinitivní konstrukce můžeme předejít nejasnosti ohledně 

smyslu sdělení. Příklad (10) je dvojznačný, pokud se ale vedlejší věta „Paul pense qu’il 

ira le voir.“ převede do infinitivní konstrukce (10´), sdělení už dvojznačné není. 

Dalším důvodem může být také úspornost, kterou nám infinitivní konstrukce 

poskytuje. Porovnejme příklady (10) a (10´). Můžeme říci, že transformací věty (10) ve 

větu (10´) jsme nahradili jednotku redudantnější jednotkou ekonomičtější. Provedli jsme 

tedy její kondenzaci. Kondenzorem se stává infinitivní vazba (Šabršula 1986:, 29). 

V některých případech koreference podmětů je opis vedlejší větou agramatický (11) a 

použití infinitivní konstrukce se stává nevyhnutelným (11´). 

(11) - *Je veux que je réussisse. 

(11´)  - Je veux réussir. 

(Riegel, Rioul, & Pellat, 2009: 496) 

Infinitiv sám také může plnit funkci podmětu. Tomuto tématu se budeme více 

věnovat v následující kapitole. 

I.2.3 Syntaktické funkce infinitivu 

U infintitivu, jakožto u nominální formy slovesa, někdy převažuje jeho povaha 

slovesná, jindy jeho povaha jmenná (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 393). Ve větě 

může tedy zastávat jak funkce slovesa (ve větě zvolací, v otázce, jako infinitiv vyprávěcí, 
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ve větě rozkazovací, či v korelaci s pomocným slovesem), tak funkce podstatného jména5 

(jako podmět, jmenná část přísudku, předmět, přívlastek, či jako infinitiv rozvíjející 

přídavné jméno) (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 393-410). Infinitiv může být také 

substantivizován a může z něj vzniknout podstatné jméno jako takové ( Riegel, Rioul, & 

Pellat, 2009: 338). V této kapitole se budeme zabývat jeho funkcí příslovečného určení, 

která bude pro tuto práci zásadní. 

I.2.3.1 Infinitiv jako příslovečné určení 

Funkci příslovečného určení může infinitiv zastávat bez předložky či s předložkou a 

jednat se zde může o širokou škálu významů. Může jít o příslovečné určení účelu, času, 

důsledku, způsobu, či příčiny. Pokud se infinitiv plnící tuto funkci váže s předložkou, je 

to právě předložka, která určuje význam celé konstrukce. Jako příklad uvádíme infinitiv 

pojící se s předložkou „pour“ ve funkci příslovečného určení účelu. 

(12) - Il faudra nous dépêcher pour ne pas manquer notre car. 
- Budeme si muset pospíšit, abychom nezmeškali autobus. 
(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 403) 

Pokud se infinitiv pojí s předložkou, je obvykle řazen do funkce příslovečného určení 

(Combettes, 1998: 28). Tato práce se bude dále zabývat infinitivem ve funkci 

příslovečného určení užitým s předložkou pour (PourInf). 
 

I.3 Sémantická charakteristika konstrukce PourInf 

V následující kapitole charakterizujeme konstrukci PourInf. Na začátek 

charakterizujeme pojem „polovětná vazba“, pod nějž právě tato konstrukce spadá. Dále 

vymezíme funkci, kterou ve větě zastává, a možnou koreferenci podmětu PouInf 

a podmětu řídícího slovesa. Na konci první podkapitoly zmíníme také paralelu mezi 

polovětnou konstrukcí PourInf  a větou vedlejší. Celá druhá podkapitola (I.3.2) je pak 

věnovaná různým významům, kterých ve větě PourInf může nabývat. 

 

 

 

                                                           
5Pavlisková a Šabršula nazývají tuto jeho funkci „funkce primárního predikátu“ a „funkce sekundárního 
predikátu“ (Pavlisková, 2006: 33) (Šabršula 1986: 292) 
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I.3.1 Charakteristika PourInf jako polovětné vazby 

Vědecká mluvnice francouzštiny uvádí, že pokud je infinitiv subordinačně spojen 

s jiným, finitním tvarem slovesa, nazývá se tato konstrukce polovětnou vazbou.6 Infinitiv 

v takové konstrukci tvoří polovětnou klauzi (Šabršula, 1986: 351). Polovětná konstrukce 

je velmi blízká větě vedlejší, není ale vyjádřena slovesným tvarem finitním, nýbrž tvarem 

nefinitním (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 584). Ve vedlejší větě může být polovětná 

konstrukce transformována (Šabršula, 1986: 294). Polovětná konstrukce může být 

k hlavní větě připojena předložkou či předložkovým souslovím. Polovětné vazby se 

užívají zpravidla pro zkrácení formy myšlenky, která by jinak musela být vyjádřena 

vedlejší větou (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 584). Mluvíme tedy o krácení vět 

infinitivem (ibid.) či o kondenzaci (Šabršula 1986: 29). Infinitiv v polovětné konstrukci 

se stává kondenzorem7 a k řídícímu slovesu může být připojen předložkou nebo 

předložkovým souslovím (op. cit.: 294) Obsahově i skladebně se polovětná konstrukce 

váže na větu, jejíž je součástí ve funkci příslušného větného členu (Hendrich, Tláskal, & 

Radina, 2001: 584). 

V některých publikacích se pro polovětnou vazbu užívá názvu proposition infinitive 

– vedlejší věta infinitivní. Le Goffic však uvádí, že toto označení není úplně přesné (Le 

Goffic, 1993: 36) . Polovětnou konstrukci, jejíž jádro tvoří infinitiv, nazývá Le Goffic 

groupe infinitival (ibid.), takovou polovětnou konstrukci, kde je pak infinitiv předcházen 

předložkou, nazývá groupe prépositionnel ( op. cit.: 358). Jádrem této konstrukce je 

předložka, infinitiv ji pouze rozvíjí ( op. cit.: 422).8 

Funkci polovětné vazby může plnit i předložková konstrukce PourInf. Combettes 

uvádí, že stejně jako jiné infinitivy pojící se s předložkou, chová se i tato konstrukce 

obvykle jako příslovečné určení (Combettes, 1998: 28). Tato její funkce je zapříčiněna 

právě předložkou, se kterou se infinitiv pojí. Ta slouží jako spojovací výraz pojící větu 

hlavní s polovětnou vazbou a činí tak infinitivní vazbu blízkou vedlejší větě příslovečné. 

(op. cit.: 29) Combettes dále uvádí, že podmět této konstrukce odpovídá vždy podmětu 

řídící věty (ibid.). V Grammaire de la phrase française se naopak dočteme, že v 

některých případech může zůstat podmět nespecifikován, implicitní: 

                                                           
6Kromě případu, kdy se infinitiv nachází po slovese způsobovém (vouloir aj.), fázovém (commencer aj.) a 
faktitivním (faire). V tom případě tvoří společně jeden složený přísudek (Hendrich, Tláskal, & Radina, 
2001: 583). 
7O kondenzaci už jsme se zmínili v kapitole 2.1.2 Konkurence infinitivních konstrukcí s vedlejšími větami. 
8Předložka totiž infinitiv předchází a tato konstrukce je především předložkovou a až v druhé řadě 
infinitivní (Le Goffic, 1993: 38). 
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(13) - Pour bien vivre, la philosophie donne des préceptes. 
(Le Goffic, 1993: 434) 

Nebo může odkazovat k jinému aktantu, než je podmět věty hlavní: 

(14) - Oni a acheté une valise à Paulj PROj pour partir. (ibid.) 

 

V některých ustálených spojeních (pour finir, pour conclure…) podmět infinitivu 
poukazuje k mluvčímu: 

 

(15) - Pour être plus exact, Paul est arrivé à 8h 27. (ibid.) 

Podmět poukazující k mluvčímu sdělení se objevuje i ve specifických užitích PourInf 

analyzovaných v empirické části práce v kapitole IV.1.6. Tématem koreference podmětu 

PourInf a řídícího slovesa se zabýváme dále v empirické části práce, v kapitole III.4. 

Předložka pour může mimo infinitivní konstrukci uvádět také větu vedlejší se 

stejným sémantickým významem jaký by na jejím místě měla polovětná vazba. 

Spojovacím výrazem mezi větou hlavní a vedlejší bude „pour que“9 a sloveso vedlejší 

věty se pak objeví v konjunktivu. (Le Goffic, 1993: 432) Zde se opět objevuje paralela 

mezi polovětnými konstrukcemi a vedlejšími větami, se kterou jsme se setkali již 

v kapitole I.2.2. 

 

I.3.2 Možné významy konstrukce PourInf 

Konstrukce PourInf vyjadřuje nejčastěji účel či konsekuci, může mít ale i mnoho 

dalších významů (Le Goffic, 1993: 433). Francouzsko-český slovník uvádí jako překlad 

PourInf „aby“ (Lyer, 1972: 541). Významy PourInf uváděné Velkým francouzsko-českým 

slovníkem se shodují s významy uváděnými Francouzskou mluvnicí, tj. účel (určení) (v 

českých překladech: aby, k, na, pro) příčinu (v českých překladech: poněvadž, když), 

přípustku (česky ale), srovnání (příliš, než aby), ustálené spojení „ne pas être PourInf“ 

(do češtiny přeloženo jako: zamlouvat se, chtít), časový sled událostí (jako české 

ekvivalenty jsou uvedeny: a, který) a zdůraznění (copak o to) (Neumann & Hořejší, 

1974). Dále Velký francouzsko-český slovník uvádí význam, který ve Francouzské 

mluvnici nenajdeme, a to „bezprostředně následující děj“ (Il était pour venir – Užuž měl 

přijít. Quand il fut pour la quitter… - Právě když ji opouštěl / chtěl opustit,…) (ibid.). 

                                                           
9 Konkurence „pour que“ a PourInf viz empirická část, kap. IV.1.1 
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Níže uvádíme funkce výrazu PourInf tak, jak je uvádí Francouzská mluvnice 

(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 405-407) a Dictionnaire de la langue franaçaise 

(Dubois, 1994: 1472-1473). K jeho jednotlivým funkcím uvádíme i  jiné předložky či 

předložková sousloví s pour zaměnitelná. Zamyslíme se také nad faktory, které funkci 

konstrukce PourInf ovlivňují. Funkce konstrukce PourInf mohou být: 

1) Účel 

Nejčastěji se konstrukce PourInf užívá pro vyjádření účelu. (Grevisse, & Goosse, 

2008: 1020).10 Jelikož příslovečné určení účelu je velmi úzce spjato s příslovečným 

určením příčiny, uvádí Charaudeau definice těchto dvou jevů společně. Účel a příčina 

závisí jedno na druhém a vzájemně jsou komplementární. Charaudeau uvádí, že to, co 

představuje příčinu, může být považováno i za účel a naopak (Charaudeau, 1992: 393). 

PourInf ve významu příčiny však vyjadřuje událost, která nastala před událostí v hlavní 

větě (pour événement 1  événement 2), ale na rozdíl od toho PourInf jako účel vyjadřuje 

událost, která teprve nastane po události popsané v hlavní větě (événement 1  pour 

événement 2). 

 E1 E2 
Příčina Pour Hlavní věta 
Účel  Hlavní věta Pour 

 Příčina reprezentuje událost, která stojí u zrodu události jiné, „spouští“ ji. Naproti 

tomu účel je vědomý záměr původce děje (Chareaudeau, 1992: 393). Příčina tedy nemůže 

být považována za účel a naopak. Česká mluvnice definuje účel jako „okolnost, ke které 

směřuje naše jednání“ (Havránek, Jedlička, 1981: 400). Příčina může být pro svého 

původce považována za negativní (16) či pozitivní (16´). 

(16) - Il s’est mis à travailler parce qu’on l’a obligé. 

 (16´) - Il s’est mis à travailler parce qu’il l’a décidé tout seul. 

 (Charaudeau, 1992: 393) 

Fakt, že příčina a účel jsou komplementární, může ale v kombinaci s polysémií 

některých  předložek a předložkových sousloví (především předložky pour) vytvořit 

nejednoznačná sdělení. 

                                                           
10Na tom, že hlavním významem konstrukce PourInf je účel, se shodne i mnoho dalších publikací. (Colin, 
1977: 577) (Younes, 1981: 328) (Le Goffic, 1993: 433) (Neuman & Hořejší, 1974: 322). 
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(17) - Ecrire une lettre pour Jean (Charaudeau, 1992: 393) 

„Pour Jean“ zde může mít význam příčiny („à cause de sa demande“) nebo účelu 

(„dans le but de le rassurer ou de la lui envoyer“) (ibid.).11 

Na příkladech níže vidíme, že PourInf vyjadřující účel je možno přeložit vedlejší 

větou s účelovou spojkou aby, v některých případech v českém překladu vedlejší věta 

vůbec nevyskytuje a nahrazuje ji příslovečné určení („do práce“) či s infinitivní 

konstrukce („číst noviny“). Tento proces nazývají Vinay a Darbelnet dépouillement 

(Vinay & Darbelnet, 1958: 7).  Dépouillement je proces vyjádření zásadních informací 

kondenzovanou formou (ibid.). 

(18) - Vous prenez le métro pour aller au travail? – Vy jezdíte do práce metrem? 

(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 406) 

(19) - Et puis il s’est assis dans le salon pour lire son journal. (R. Goscinnny: 

„Joachim a des ennuis“) – A pak šel do obývacího pokoje číst noviny. (překl. 

T. Sýkorová) (Radina, 1981: 120)   

Komplementárním procesem k dépouillement je étoffement – vyjádření amplifikací 

(Vinay & Darbelnet, 1958: 9). Radina uvádí, že specifickým rysem francouzského 

způsobu vyjadřování je právě étoffement (tzv. „výplně“), zatímco pro češtinu je 

charakteristické dépouillement (které Radina nazývá „krátká spojení“) (Radina, 1981: 

137). 

Encyklopedický slovník češtiny jako tradiční příslovečná určení účelu uvádí vedlejší 

větu uvozenou spojkou aby, ale také ať, infinitivní skupinu nebo předložkovou nominální 

skupinou uvozenou předložkami pro, na, k („Poslali ho, aby koupil pivo / koupit pivo / 

pro pivo.“) (Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 514). Z příkladu (20) z citovaného 

z Encyklopedického slovníku češtiny můžeme tedy usoudit, že podobně by mohla být 

přeložena i věta (12). Tento překlad uvádíme jako příklad (12´). 

(20) -  Pospěšme si, aby nás Robert nehledal / ať nás Robert nehledá. 

(Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 514) 

(12´) - [Budeme si muset pospíšit, ať nezmeškáme autobus. ] 

                                                           
11Aby se vyhnula této dvojznačnosti, užívá v tomto případě např. španělština na místo francouzského 
pour dvě rozlišné předložky: por pro vyjádření příčiny a para pro vyjádření účelu (Charaudeau, 1992: 
393). 
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Pour ve významu účelovém lze v některých případech nahradit souslovím afin de 

(Cadiot, 1990: 51). Grammaire de la phrase française se pozastavuje i nad vnitřní 

strukturou tohoto předložkového sousloví, která vznikla ustálením slovního spojení „à la 

fin de“. Tato struktura je stále ještě vidět např. na obdobném sousloví „à seule fin de“, 

kde se  výraz „fin“ – „účel“ – vyskytuje samostatně (Le Goffic, 1993: 429). Dictionnaire 

des synonymes uvádí afin de jako synonymum k předložce pour, s poznámkou, že 

význam sousloví afin de implikuje vždy směřování k určitému cíli, zatímco pour se zdá 

více neurčité (Younes, 1981: 328). Cadiot dodává, že význam předložky pour nikdy úplně 

jednoznačný a jeho interpretace se vždy bude mísit i s interpretací jinou. (Cadiot, 1990: 

51) Francouzská mluvnice jako jediný rozdíl mezi užitím těchto dvou výrazů uvádí, že 

afin de je spíše knižní (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 406). Stejně tak Dictionnaire 

de la langue française řadí afin de do vytříbeného slohu francouzštiny (le français 

soutenu) (Dubois, 1994: 1472). 

V Cadiotově článku se však ukazuje, že tato problematika je mnohem komplexnější. 

Ne každou polovětnou vazbu PourInf vyjadřující účel lze zaměnit za vazbu afin de + 

ifninitiv. Roli zde hraje celá řada faktorů. Zdá se, že přijatelnost sousloví afin de je úzce 

spjata s pojmem „récit“ – vyprávění či líčení události. S tím podle Cadiota souvisí např. 

jeho nepřijatelnost ve větách rozkazovacích (21), ve větách, kde je mluvčí s výpovědí 

příliš svázán či ve větách s neživotným podmětem. 

(21) - Pour aller plus vite, prends donc la voiture! 

(21´)  -  ??Afin d’aller plus vite, prends donc la voiture! 

(Cadiot, 1990: 53) 

Tato věta jistě není agramatická. Podle Cadiota by se dokonce mohlo mluvit i o pouhé 

stylistické odlišnosti. Pokud ale větu vystavíme tak, že bude patrný jistý odstup od 

bezprostřednosti celé výpovědi, ukáže se přijatelnější: 

(21´´) - Je te conseille de prendre la voiture, ne serait-ce qu’afin d’aller plus vite. 

(ibid.) 

Nepřijatelnost takové věty s afin de, kde je mluvčí příliš svázán s výpovědí, je patrná 

na následujícím příkladu: 

(22) - Je n’ai plus le sol (pour + ? *afin de) aller à Croissey. (ibid.) 

Pokud však bude tato věta stylizována do vyprávění a její mluvčí s ní tak nebude 

příliš úzsce spjat, stane se podle Cadiota zcela přijatelnou: 
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(22´) - Gustav Flaubert n’a plus le sol, afin d’aller au Croissey. (Cadiot, 1990: 53) 

Cadiot uvádí, že přijatelnější můžeme tuto větu uskutečnit i pouhým zaměněním času 

přítomného za imparfait. Sdělení se tím dostává o něco blíže ke statutu vyprávění a užití 

afin de zde tedy je možné: 

(22´´) - Je n’avais plus le sol, afin d’aller à Croissey. (ibid.) 

Jak jsme uvedli výše, vyjadřuje afin de podle Cadiota vědomý záměr mnohem 

konkrétněji, než pour. 12 To je také důvod, proč je jeho užití s neživotným podmětem 

téměř nemožné: 

(23) - Ces climats sont heureux (pour + *afin de) développer l’esprit. 

(24) - Parfois une pie s’envolait (pour + ?afin de) se percher sur un orme sans 

tête. (Cadiot, 1990: 58) 

Problém, který vyvstává u poslední věty, je pojetí zvířete jako zdroje vědomého 

úmyslu. Tato varianta ovšem není nemožná. 

Na rozdíl od PourInf vyžaduje užití afin de + infinitiv mnohem přísněji anterioritu 

děje (stavu, procesu nebo situace) ve větě hlavní oproti ději ve větě vedlejší13, respektive 

v polovětné klauzi uvozené právě touto předložkovou konstrukcí. (viz také příklady 52, 

53, 54) 

(25) - Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? (Saint-Jean) 

(26) - Que ferons-nous, afin de faire les œuvres de Dieu? 

(Cadiot, 1990:54) 

První věta může být parafrázována jako: 

(25´) - Que ferons-nous pour qu’il puisse être dit que ce que nous fasions, ce sont 

les œuvres de Dieu? 

Druhá věta však už tuto interpretaci nepřipouští. Pokud použijeme v této větě 

sousloví afin de, stává se podle Cadiota věta hlavní anteriorní vůči větě vedlejší. 

Nemluvíme tedy už o dělání něčeho, co může být klasifikováno jako dílo boží, ale o 

něčem, co dílo boží bude předcházet, např. připravovat, či oznamovat (Cadiot, 1990: 54). 

                                                           
12Tuto skutečnost uvádí i Dictionnaire de la langue française (Dubois, 1994: 1472) a Dictionnaire des 
synonymes de la langue française (Bailly &Toro, 1946: 454). 
13 Případy, kdy užití PourInf ve významu účelu nevyžaduje (či vyžaduje jenom částečně) anterioritu děje 
(stavu, procesu, situace) ve větě hlavní oproti ději reprezentovanému PourInf se zabýváme také v 
kvalitativní analýze PourInf, v kapitole IV.1.1. 
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Francouzská mluvnice vedle afin de jako synonyma pour ve významu účelovém 

uvádí ještě histoire de (lid.), en vue de, dans le but de, dans l’intention de… ( Hendrich, 

Tláskal, & Radina, 2001: 406). Dictionnaire de la langue française mezi předložkovými 

souslovími vyjadřujícími účel uvádí i de façon à, de manière à (Dubois, 1994: 714)14. 

Namísto záporného pour ne pas, které patří spíše do nespisovné francouzštiny (op. cit.: 

1473), můžeme pak použít sousloví de peur de, par peur de,  de crainte de, (dans la) 

craint de (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 406). Překladovými ekvivalenty, které 

vstupují s konstrukcí PourInf ve významu účelu do konkurence, se zabýváme také 

v empirické části práce, v kapitole IV.1.1. 

2) Časový sled událostí 

Konstrukce PourInf může vyjadřovat i časový sled událostí bez účelového zabarvení, 

jak už jsme to viděli na příkladu (3). Dubois uvádí, že aby konstrukce PourInf mohla 

vyjadřovat sled po sobě jdoucích událostí, musí se oba podměty shodovat (Dubois, 1994: 

1472).  

(27) - Les skieurs descendent la pente pour remonter ensuite au sommet. 

- Lyžaři sjíždějí ze svahu a pak zase stoupají na vrchol. 

(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 405) 

Radina uvádí, že ačkoliv se může zdát, že se zde pour objevuje ve významu účelu, 

jak je patrné z překladů do češtiny, není tomu tak. Je chybou vykládat si tyto příklady tak, 

že „zemřít“ je v první větě účelem a „stoupat znovu na vrchol“ je zase účelem lyžařů ve 

větě druhé. V tomto případě se jedná o vyjádření dvou dějů následujících nezávisle po 

sobě. Je tedy chybné použít i při překladu do češtiny účelovou vazbu (Radina, 1981: 120). 

(3´) -  *Přišel do Paříže, aby zde o několik let později zemřel. 

(Radina, 1981: 120) 

(27´) - [ *Lyžaři sjíždějí ze svahu, aby pak zase vystoupali na vrchol. ] 

Radina upozorňuje, že takto by vznikly tzv. nepravé věty účelové. Správná formulace 

je souvětím souřadným, nebo v některých případech také odporovacím.15 První větu 

bychom tak mohli přeložit také takto: 

                                                           
14 Tato předložková sousloví však mohou vyjadřovat i koncesi (Dubois, 1994: 714), což může vést 
k některým nejastnostem. O těch se více zmiňujeme v části věnované konstrukci PourInf ve funkci 
koncesivní. 
15 V empirické části se však ukazuje, že i v některých případech je v české beletrii účelová spojka „aby“ 
použita pro vyjádření časového sledu událostí používají (viz příklad 57). 
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(3´´) - Přišel do Paříže, ale zde o několik let později zemřel. (Radina, 1981: 120) 

Překlad PourInf vyjadřujícího časový sled událostí se v některých případech dá 

vyřešit rozdělením souvětí na dvě samostatné věty. 

(28) - …je me sentis tout à fait calme et me rendormis pour ne me réveiller qu’à 

neuf heures. (J. Green: „L’autre“) (ibid.) 

 

Tuto větu je tedy možné přeložit souvětím slučovacím: 

(28´) - …cítila jsem se úplně klidná, znovu jsem usnula a probudila jsem se až 

v devět hodin. (ibid.) 

či rozdělením na dvě věty:16 

(28´´) - …cítila jsem se úplně klidná a znovu jsem usnula. Probudila jsem se až 

v devět hodin. (ibid.) 

Cadiot uvádí, že v některých případech však může dojít k dvojznačnosti a není jasné, 

zda konstrukce PourInf vyjadřuje časový sled událostí, či zda má význam účelový.   

(29) - On vote pour donner au président de la République les moyens de sa 

politique. 

Abychom se vyhnuli nejednoznačnosti tohoto sdělení, můžeme použít následující 

parafráze: 

(29´) - On vote afin de donner au président de la République les moyens de sa 

politique. 

(29´´) - On vote et (ainsi) on donne au président de la République les moyens de sa 

politique. (Cadiot, 1990: 59) 

Jak dokládáme v této kapitole, předložka pour může nabývat mnoha různých 

významů. Naproti tomu předložkové sousloví afin de má význam pouze účelový. Jeho 

použitím ve větě tedy můžeme předejít mnohým nejastnostem v její interpretaci (Cadiot, 

1990: 59). 

3) Příčina 

Definici příčiny jsme již z části uvedli v podkapitole věnované konstrukci PourInf 

ve významu účelu. Tradičně bývá příslovečné určení příčiny definováno jako okolnost 

působící platnost obsahu věty. V češtině se primárně vyjadřuje vedlejšími větami 

                                                           
16 Nejčastější české ekvivalenty PourInf ve významu časového sledu událostí viz kapitola IV.1.3 
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příčinnými / důvodovými se spojkami protože, poněvadž, jelikož, ježto; proto, že, kvůli 

tomu, že... (Potrubí prasklo, protože byl v noci mráz.) či pouhou nominální skupinou 

(Potrubí prasklo mrazem / vinou mrazu.) (Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 510). 

Pokud PourInf vyjadřuje příčinu, implikuje vždy jistý děj anteriorní. Proto se v tomto 

případě bude pour pojit vždy s infinitivem složeným (jehož anteriorní povahu jsme již 

zmínili v kapitole 1.1) (Grevisse, & Goosse, 2008: 1020). 17 18 

(30) - André est tombé malade pour avoir trop travaillé. 

- Ondřej onemocněl, protože příliš mnoho pracoval. 

(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 405) 

Spojitostí mezi složeným infinitivem a PourInf ve významu příčiny se zabýváme 

také v empirické části práce, v kapitole IV.2.1. 

Polovětné konstrukce příslovečné kauzální mohou být vyjádřeny i jinými 

předložkami, např. de či à force de ( Šabršula, 1986: 351)19. Negativní kauzalitu („protože 

ne“) vyjadřují konstrukce se souslovím faute de + infinitiv20 (ibid.). 

4) Konskekuce 

Dubois uvádí, že pokud je sloveso hlavní věty v kondicionálu nebo pokud se 

v konstrukci objevují příslovce jako assez, trop či ainsi nebo člen typu tel, vyjadřuje 

vazba PourInf tzv. „conséquence“ (důsledek) (Dubois, 1994: 1472). Šabršula dodává, že 

konsekutivní polovětné konstrukce mohou být uvozeny také předložkou à či 

předložkovými souslovími de manière à, de façon à, au point de, en sorte de, de sorte de 

(Šabršula, 1986: 352).21 Stejný význam konstrukce PourInf uvádí i Francouzská 

mluvnice, ta však funkci, kterou Dubois nazývá „conséquence“, dělí na účinek a 

srovnání. Fakt, že francouzský termín „conséquence“ významově překrývá termíny 

                                                           
17V Le Bon usage se můžeme také dočíst, že ve vybraném jazyce jazyce může „pour“ s infinitivem vyjádřit 

příčinu i za použití infinitivu jednoduchého: J’ai entendu dire qu’on perd une femme pour la trop aimer. 
(MONTHERL., Pitié pour les femmes, L.P., p. 234), kdysi bylo toto užití s jednoduchým infinitivem běžné a 
ještě dnes ho můžeme najít např. v některých Molièrových hrách: Et je ne fuy sa main, que pour le trop 
chérir. (MOL., F. sav., V, 4 či ve Voltairových spisech. ) (Grevisse, & Goosse, 2008: 1020) 
18O nutnosti užití infinitivu složeného v tomto případě se dočteme i v Dictionnaire de la langue francaise 
(Dubois, 1994 : 1472) 
19 „Je frémis de me voir exposé à un tel danger.“ „Il s’épuise à force de travailler“ (Šabršula, 1986: 351) 
20 „Je n’ai pu l’atteindre, faute d’avoir téléphoné à temps.“ (Šabršula, 1986: 351) 
21Dictionnaire de la langue française řadí de façon à a de manière à i mezi předložková sousloví 
vyjadřující účel. (Dubois, 1994: 714)   Tím ovšem může v některých případech dojít k nejednoznačnosti 
smyslu sdělení. Např. Věta „Il faut manger pour / de facon à rester en vie.“, která se na první pohled jeví 
jako účelová (Je potřeba jíst, abychom zůstali naživu.), může mít i význam účinkový (Je potřeba jíst 
takovým způsobem, abychom zůstali naživu.) 
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účinek a srovnání užívané Francouzskou mluvnicí, dokazuje i nápadná podobnost 

příkladových vět uváděných Francouzskou mluvnicí, a Dictionnaire de la langue 

franaçaise. Pro ilustraci užití PourInf ve významu účinku uvádí Francouzská mluvnice 

příkladovou větu (31). Ta je téměř shodná s větou, kterou uvádí jako příklad konsekuce 

Dictionnaire de la langue française (32). 

(31) - Emilie aime assez sa fille pour tout lui sacrifier. – Emilie má tak ráda svou 

dceru, že ji obětuje všechno. 

(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 406) 

(32) - Il aime assez cette femme pour tout lui sacrifier. 

(Dubois, 1994: 1472) 

Jako příkladovou větu, kde se konstrukce PourInf objevuje ve významu srovnání, 

uvádí Francouzská mluvnice větu (33), již můžeme porovnat s větou, kterou najdeme jako 

další z příkladů PouInf v konsekutivním významu v Dictionnaire de la langue 

franaçaise (34). 

(33) - C’est trop beau pour être vrai. 

 – Je to příliš krásné, (než) aby to bylo pravda22 

(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 406) 

(34) - L’histoire est trop belle pour être vraie. 

(Dubois, 1994: 1473) 

Rozdíl mezi účinkem a srovnáním můžeme vidět v tom, že věty uváděny 

Francouzskou mluvnicí jako účinkové, mají kladný smysl (ad (32) – Il aime assez cette 

femme  il lui tout sacrifie.), zatímco věty uváděné jako srovnání mají smysl negativní 

(ad (34) - Lʼhistoire est trop belle  elle nʼest pas vraie.).  

Encyklopedický slovník češtiny definuje účinek jako „vyjádření následku 

vyplývajícího z míry (kvantity, intenzity) děje“ (Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 

514). Tato definice by však odpovídala i tomu, co Francouzská mluvnice klasifikuje 

nikoliv jako účinek, ale jako srovnání. Druhy vět, které jsou použity v českých překladech 

u příkladů (31) a (33) pak klasifikuje Encyklopedický slovník češtiny jako vedlejší věty 

účinkové (to platí i pro větu, která není ve Francouzské mluvnici považována za 

účinkovou, nýbrž za srovnávací). Abychom se vyhnuli těmto terminologickým 

                                                           
22  Radina podobný příklad: „I lest trop paresseux pour venir.“ překládá jako: „Je příliš líný na to, aby 
přišel.“  (Radina, 1981: 120). 
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nesrovnalostem, budeme nadále používat označení konsekuce, které vychází 

z francouzské terminologie a zastřešuje jak „účinek“ tak „srovnání“. 

Od účelu se liší konsekuce tím, že důsledek děje, který vyjadřuje konsekuce, je 

nezáměrný. Konsekuce tedy na rozdíl od účelu nevyjadřuje úmysl. Rozdíl mezi 

„účinkem“ a „srovnáním“  

5) Přípustka 

Příslovečné určení přípustkové je v tradičních mluvnicích definováno jako okolnost, 

navzdory níž platí obsah věty. Její primární vyjádření v češtině je vedlejšími větami 

přípustkovými se spojkami ač, ačkoli(v), jakkoli(v), třebaže, přestože / přesto, že, i když, 

i kdyby, i, byť (Ačkoli to bylo zakázáno,...) či nevětnými skupinami, zvláště nominální 

skupinou s předložkou (Přes zákaz / Navzdory zákazu) ( Karlík, Nekula & Pleskalová, 

2002: 511). Níže uvádíme příklady PourInf ve významu přípustky, které je možné najít 

ve Francouzské mluvnici:  

(35) - Pour être très doué, Martine n’en est pas pour autant meilleure en 

mathématiques qu’Andrée. - I když je Martina velice nadaná, přece jen není 

v matematice lepší než Andrea. 

(36) - Pour avoir passé six mois en Suisse, Claire parle bien mal le français. 

- Na to, že Klára žila půl roku ve Švýcarsku, mluví francouzsky dost špatně. 

(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 406) 

Obě tyto věty jsou do češtiny přeloženy jednoduše vedlejší větou příslovečnou 

přípustkovou. Smyslu přípustky nabývá tato infinitivní konstrukce především tehdy, je-li 

řídící sloveso v záporu (obzvláště pojí-li se s ne…pas moins, ne… que mieux, a získává 

tak naopak pozitivní smysl), nebo pokud je celá věta tázací (Grevisse, & Goosse, 2008: 

1020). 

(37) - Pour n’être pas de la famille, il n’en avait pas moins pris le deuil (GIDE, 

Caves du Vat., V, 6) (Grevisse, & Goosse, 2008: 1020). 

Pokud řídící sloveso není záporné, ani tázací, bývá opozice určena příslovci jako je 

moins… plus… (ibid.). 

(38) - Pour être moins apparents (que les destructions), les dommages causés par 

les spolitations de bien sont beaucoup plus lourds. (De Gaulle, Mém. De 

guerre, t. III, p. 273) (ibid.) 



26 
 

V empirické části se zabýváme PourInf ve významu přípustky v kapitole IV.1.5. 

6) Zdůraznění 

Pokud se PourInf nachází v antepozici, může sloužit také ke zdůraznění některého 

větného členu.  

(39)  - Pour être curieuse, elle l’est. – Zvědavá, to tedy je. 

(Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 406) 

Zdůrazňován je zde větný člen stojící bezrpostředně za PourInf. Na tent větný člen 

také v druhé větě v souvětí odkazuje anaforické zájmeno le. Ke zdůraznění můžeme také 

použít předložkového sousloví quant à (ibid..). 

7) Ustálené spojení: N’être pas PourInf 
Dictionnaire de la langue française uvádí, že tato konstrukce může fungovat také 

jako ustálené spojení n’être pas PourInf. Dubois parafrázuje tento výraz jako: n’être pas 

de nature à, propre à. Toto úsloví  patří do nespisovné francouzštiny. 

(40) - Voilà une suggestion qui  n’est pas pour me déplaire. 
(Dubois, 1994: 1473) 
 

Francouzská mluvnice uvádí větu téměř shodnou: 
 

(41) - Voilà une proposition qui n’est pas pour me déplaire. - To je návrh, který 

se mi docela líbí. (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 406) 

Tento příklad však Francouzská mluvnice řadí do vyjádření zdůraznění. Důvodem 

může být to, že ustáleným spojením konstrukce PourInf  tato publikace nevěnuje 

dostatečný prostor. My však tento orbat i jemu podobné budeme stejně jako Dubois řadit 

k ustáleným spojením, a to konkrétně ke spojení „n’être pas PourInf“. 

 

Z uvedených významů, které může konstrukce PourInf ve větě nabývat, 

představuje většina (účel, příčina, koncese a přípustka) funkci příslovečného určení 

příčinného v širokém smyslu / příčinnostního (Karlík, Nekula & Pleskalová, 2002: 510-

4). Pokud jde o PourInf ve významu časového sledu událostí, jeho častá chybná záměna 

s významem účelu, na kterou upozorňuje Radina (Radina, 1981: 120), i prostor, který 

rozeznání rozdílu těchto dvou významů věnuje Cadiot (Cadiot, 1994: 58-9), dokazují, že 
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i tento význam je s široce kauzálními vztahy úzce spjat.23 Mezi významy konstrukce 

PourInf spadající pod příčinnostní příslovečné určení není vždy snadné, ba ani možné 

najít pevné hranice. Jak jsme již uvedli, tyto významy na sobě navzájem závisí a 

v některých případech jsou snadno zaměnitelné. To, co je považováno za příčinu, může 

být např. zároveň účelem (Charaudeau, 1992: 393).  Sama definice příčiny, jak ji uvádí 

Encyklopedický slovník češtiny: „okolnost způsobující platnost obsahu věty“ (Karlík, 

Nekula & Pleskalová, 2002: 510) by mimo účelu mohla zahrnovat např. i konsekuci. Jak 

uvádí Cadiot, PourInf se nikdy nenachází ve významově „čisté formě“. Význam této 

konstrukce bude vždy značně vágní a její interpretace bude spojena s interpretací jinou 

(Cadiot, 1994: 51). Toto úzké propojení a vzájemnou závislost široce kauzálních vztahů 

je potřeba mít na paměti při analýze korpusových dat.  

I.3.3 Pozice konstrukce PourInf ve větě 

Francouzská mluvnice označuje postavení příslovečného určení za poměrně volné. 

Ve většině případů stává za slovesem (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 592), pokud 

se sloveso váže s předmětem (přímým či nepřímým), následuje až za ním (Šabršula, 1986: 

353). Tento slovosled odpovídá i většině vět v této práci již uvedených. Důraz na některý 

větný člen však může slovosled pozměnit (ibid.). Příslovečné určení tak může být 

posptonováno, anteponováno, nebo být dokonce vsunuto mezi podmět a přísudek 

(Combettes, 1998: 28-9). 

(42) - Avant de sortir, X a regardé Y. 

(42´)  - Y a regardé Y avant de sortir. 

(42´´) - X, avant de sortir, a regardé Y. 

(Combettes,  1998 : 28-29) 

V antepozici se v dosud uvedených větách konstrukce PourInf vyskytuje ve všech 

příkladových větách ve významu přípustkovém – (35), (36), (37), (38) – a také ve větě 

(39) ilustrující užití PourInf jako zdůraznění. Anteponována je pak tato konstrukce  ve 

větách (13), (15) a  ve větě (21), která je v imperativu. Zde si můžeme klást otázku, proč 

se konstrukce PourInf nachází v antepozici právě v těchto větách a ne v jiných. Důvodem 

může být tematická pozice, kterou takto anteponovaný člen získává (Loucká, 2005: 47-

                                                           
23 Z uvedených významů konstrukce PourInf nejsou s příslovečným určením příčinnostním spjaty: 
zdůraznění a ustálené spojení „n’être pas PourInf“. 
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48). Konstrukce PourInf představuje již známý fakt, a stává se tak tématem. Rématem 

věty, novou informací, kterou se mluvčí snaží sdělit, je až její druhá část.24 

Pokud jde o větu (39), kde konstrukce PourInf nabývá významu zdůraznění, je 

její tematická pozice také zcela přirozená. Tomu napovídá i její český překlad – „Zvědavá, 

to tedy je.“, který by se dal parafrázovat jako: „Pokud se mě ptáte, jestli je zvědavá…“ / 

„Pokud jde o zvědavost,…“ / „Jestli si myslíte, že zvědavá není,…“.  Zde je jasně patrné, 

že „zvědavost“ je zde tématem (tím, o čem se mluví) a druhá část věty rématem 

(informací vztahující se k tématu) (Loucká 2005: 47). Toto téma nemůže být 

rematizováno (Karlík, Nekula & Pleskalová, 2002: 479) (*[Elle l’est, pour être 

courieuse.]) Můžeme tedy předpokládat, že i všechny zdůrazňovací konstrukce PourInf 

v korpusové analýze budou anteponovány. 

Encyklopedický slovník češtiny uvádí, že rematizováno nemůže být ani 

příslovečné určení přípustky (*Jen ačkoliv to bylo zakázáno,… ) (Karlík, Nekula & 

Pleskalová, 2002: 511). Důvodem je, že přípustkový vztah je založen na „vztahu mezi 

příčinou/důvodem a očekávaným následkem“ (ibid.). V přípustkových větách je tento 

kauzální vztah negován. Důležitou informací se zde stává „rozpor plynoucí z negace 

závaznosti vztahu mezi příčinou a následkem“ (ibid.). Informace, kterou mluvčí podává, 

je, že navzdory známé příčině (téma) se očekávaný následek nedostavil (réma). Můžeme 

tedy předpokládat, že přípustkové konstrukce PourInf, které budeme analyzovat 

v praktické části této práce, budou anteponované. Aspekt antepozice není v popisu 

konstrukce PourInf popsán v žádné z uvedených gramatik. 

Podle toho, kterou informaci ve své promluvě pokládá mluvčí za stěžejní, může 

být konstrukce PourInf tematizována (anteponována) i v jiných případech. Tak je tomu u 

vět (13) a (21), kde se tato konstrukce objevuje ve významu účelovém a ve větě (15), kde 

se vyskytuje jako ustálené spojení. Pokud je PourInf tematizováno ve větách účelových, 

stává se rématem věty nikoliv účel, nýbrž prostředek, jakým ho bude dosaženo. Ve větě 

(15) může být PourInf  parafrázováno jako: „Pour être plus exact, il faut dire, que Paul 

est arrivé à 8h 27.“ Je tedy jasné, že zamýšleným rématem věty je informace pojednávající 

o času příchodu Paula, nikoliv to, že tento časový údaj přesnější, než údaj řečený dříve. 

Můžeme předpokládat, že toto ustálené spojení bude anteponováno i ve větách 

zkoumaných v korpusové analýze. 

                                                           
24 Ikdyž nepoužívá termíny téma-réma, Le Goffic také označuje začátek věty za místo odkazující na větu 
předchozí. (Le Goffic, 1993: 85) 
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I.4 Východiska pro korpusovou analýzu 

Na předchozích stránkách jsme uvedli morfologické i syntaktické charakteristiky 

infinitivu, popsali jsme PourInf jako polovětnou vazbu, definovali různé jeho významy 

podle Velkého francouzsko-českého slovníku, Francouzské mluvnice a Dictionnaire de la 

langue française,  a uvedli jsme způsoby, jakými bývají do češtiny překládány. Zmínili 

jsme také pozice, na kterých se může vyskytovat a souvislost mezi pozicí PourInf ve větě 

a jeho významem. Jednotlivé významy PourInf a faktory, které je mohou ovlivňovat, 

budeme dále analyzovat na korpusovém materiálu ve francouzsko-českém a česko-

francouzském korpusu. Díky dostatečné velikosti korpusu a rozsáhlým funkcím 

korpusových manažerů budeme moci zkoumat konstrukci PourInf v přirozeném 

kontextu, a můžeme tak ověřit východiska, která jsme uvedli v teoretické části:  

1) Primární východiska 

Možné významy PourInf  a jejich frekvence 

V kapitole I.3.2 jsme uvedli možné významy PourInf podle několika českých i 

francouzských jazykových příruček. V kvalitativní analýze se pokusíme na autentickém 

korpusovém materiálu zjistit frekvenci užití těchto jednotlivých významů PourInf, popř. 

uvedeme významy PourInf ve výše citovaných publikacích neuvedené. 

České ekvivalenty PourInf v závislosti na jeho významu 

Ověříme míru korelace PourInf a různých ekvivalentů, které uvádí jednotlivé české 

slovníky a gramatiky. Uvedeme protějšky PourInf v češtině, které v těchto publikacích 

nejsou popsány, pokud se takové v analýze vyskytnou. 

2) Sekundární východiska 

a) Morfologická charakteristika PourInf 

Užití složeného infinitivu v závislosti na významu PourInf 

V kapitole I.3.2 uvádíme, že PourInf ve významu příčiny se vždy pojí se složeným 

infinitivem. Toto východisko ověříme v kvalitativní analýze. Pokusíme se také zjistit, 

jaké jiné významy může nabývat PourInf se složeným infinitivem. 

b) Syntaktická charakteristika PourInf 

Nestejnopodmětnost PourInf a řídícího slovesa 

V kapitole I.3.1 jsme uvedli, že v názoru, zda je nekoreference podmětů PourInf a řídícího 

slovesa možná, či ne, se jednotlivé publikace rozcházejí. Na korpusovém materiálu 
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z oblasti beletrie analyzujeme, zda a v jaké míře se nekoreference těchto dvou podmětů 

vyskytuje. Zjistíme také vztah mezi nekoreferencí těchto dvou podmětů a sémantickou 

interpretací PourInf. 

 

Pozice PourInf ve větě v závislosti na jeho významu 

V kapitole I.3.3 uvádíme, že ačkoliv postavení příslovečného určení ve větě je poměrně 

volné, ve většině příkladů v teoretické části se konstrukce PourInf nachází v postpozici. 

V kapitole I.3.3 uvádíme také předpoklad, že PourInf bude anteponováno ve větách 

přípustkových a ve významu zdůraznění. V kvantitativní analýze se pokusíme zjistit 

celkovou frekvenci anteponovaných PourInf, v kvalitativní analýze pak určíme vztah 

mezi antepozicí PourInf a jeho sémantickou interpretací. 
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II. Korpusy a metodologie práce na nich 

Tato práce si klade za cíl zjistit poměr zastoupení všech různých významů PourInf 

vyskytujících se ve francouzské beletrii, a především pak faktory ovlivňující jeho 

sémantickou interpretaci. Podpůrným prostředkem pro identifikaci významu PourInf  

budou jeho české ekvivalenty. Pro porovnání francouzského PourInf a české věty vedlejší 

účelové uvozené spojkou aby, kterou je PourInf nejčastěji překládáno, použijeme jak 

francouzské věty obsahující PourInf  (300 výskytů z nepřekladových českých textů a 300 

výskytů z nepřekladových francouzských textů), tak česká souvětí obsahující vedlejší 

větu uvozenou spojkou „aby“ (opět 300 výskytů z původních českých textů a 300 

výskytů z původních francouzských textů). Při analýze francouzských vět pracujeme se 

zarovnanými českými ekvivalenty, při analýze českých vět pak s ekvivalenty 

francouzskými.  

Cílem tohoto zkoumání bude analyzovat frekvenci PourInf i jiných jazykových 

prostředků jako ekvivalentu pro české věty vedlejší uvozené „aby“. 

Jednou z částí kvalitativní analýzy bude také zjištění frekvence složeného infinitivu 

v konstrukcích PourInf (kap. IV.2) Ze vzorku nepřekladových francouzských textů o 

velikosti 286 výskytů25 pak také analyzujeme významy, kterých tato konstrukce nabývá. 

Poměry významů PourInf a Pour + složený inf. následně porovnáme. 

Analýza bude provedena na základě materiálu získaného díky vícejazyčnému 

paralelnímu korpusu InterCorp26. Přesněji použitý korpus vymezíme v následující 

kapitole. 

II.1 Charakteristika použitého korpusu 

Jazykové  korpusy  jsou  soubory autentických psaných i mluvených přepsaných 

textů, které se užívají k jazykovému výzkumu (Čermák, Rosen 2012:  411).  Vyhledávání 

v  korpusech  se  uskutečňuje pomocí tzv. korpusových manažerů, tzn. programů 

                                                           
25 Reguálrní výraz, který je nutné zadat pro zjištění Pour + složený inf. (tzn.: [lemma="pour"] []{0,3} 

[word="avoir|être"][]{0,2}  [tag="VER:pper"] ) však pokrývá také jina slovní spojení, jako např. pasivní 
vazby (pour être vu), vazby Pour + être + adjectif (pour être enceinte) nebo taková spojení slov, kde se 
na volných pozicích mezi pour a pomocným slovesem nebo mezi pomocným slovesem a participiem 
passé vyskytují jiná slova než záporky a zájmena ve funkci předmětné (pour elle d' être enceinte) (pour 
avoir cette tranchée pourrie). Tento fakt způsobuje, že v analyzovaných výskytech se zřejmě objeví 
mnoho „šumů“, které bude třeba odflitrovat. 
26 česko-francouzská část korpusu: Rosen, A. – Vavřín, M.: Korpus InterCorp – čeština, verze 8 z 4. 6. 
2015. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz 
francouzsko-česká část korpusu: Nádvorníková, O. – Vavřín, M.: Korpus InterCorp – francouzština, verze 
8 z 4. 6. 2015. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z WWW: 
http://www.korpus.cz 
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umožňujících  nalézt slova  a  slovní  spojení  v různých  typech  textů,  zjistit  jejich  

frekvenci  a  dále  zpracovávat jazykový materiál. Díky těmto funkcím a také tomu, že 

korpusy zobrazují jazykové jevy v jejich přirozeném kontextu, umožňují vytvářet 

jazykový výzkum v dříve nemyslitelném rozsahu. Díky rozsahu a pokročilým funkcím 

korpusových manažerů se nám dnes otevírají také nové oblasti výzkumu: velmi rychle 

můžeme např. zjistit nejen frekvenci určitého slova, ale i jeho lemmatu, či srovnat různé 

jazykové jevy z velmi rozsáhlých souborů textů z různých oblastí (beletrie, drama, 

poezie, publicistika, filmové titulky…). Vyhledávat můžeme také celé konstrukce 

s volnými vloženými pozicemi, se zadaným lemmatem či pouze slovním druhem. V této 

práci využijeme všechny tyto výše zmíněné funkce. Můžeme tedy říci, že práce 

v takovémto rozsahu by bez použití paralelního vícejazyčného korpusu s pokročilými 

funkcemi byla nerealizovatelná. V této práci bude k analýze PourInf použit korpus 

InterCorp. 

InterCorp 

InterCorp je multilingvní paralelní27 korpus, který obsahuje 39 jazyků. Každý 

cizojazyčný text má v korpusu svou českou verzi, čeština je tedy tzv. pivot. Jádro tvoří 

17% celého InterCorpu. V rámci jádra převažují texty beletristické. Dále v korpusu 

nlezneme tzv. kolekce, které obsahují texty publicistické, sbírku právních textů Evropské 

Unie, zápisy z debat Evropského parlamentu a filmové titulky. Celkový rozsah 

zpřístupněné části korpusu ve verzi 8 z května 2015 je 195 milionů slov v zarovnaných 

cizojazyčných textech v jádru a 1 229 milionů slov v zarovnaných cizojazyčných textech 

v kolekcích. 

 Tato práce bude využívat textů z jádra francouzsko-české28 a česko-francouzské29 

části paralelního korpusu. V tabulce níže uvádíme velikost jednotlivých částí korpusu 

InterCorp v počtech pozic30 bez vyloučení překladů z třetího jazyka: 

  

                                                           
27 Paralelní korpus je takový korpus, který obsahuje soubory překladově ekvivalentních textů. Paralelní 
korpus může být jednosměrný (obsahující v jednom jazyce pouze originály a v druhém jazyce pouze 
překlady), či dvousměrný (obsahuje překlady i originály v obou jazycích) (Malá, 2014: 24-25). InterCorp je 
dvousměrným paralelním korpusem. 
28 Francouzsko-českou částí rozumíme vyhledávání v InterCorp v8 – French, přičemž paralelní data budou 
vyhledávána v zarovnaném korpusu InterCorp v8 – Czech. 
29 Česko-francouzskou částí rozumíme vyhledávání v InterCorp v8 – Czech, přičemž paralelní data budou 
vyhledávána v zarovnaném korpusu InterCorp v8 – French.  
30 Velikost korpusu se uvádí v počtu slov (minimálnějeden alfabetický znak) nebo v počtu pozic (i čísla  
a interpunkční znaménka). 
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Počet pozic v jednotlivých 
částech korpusu InterCorp  

Francouzská část korpusu31 Česká část korpusu32 

Jádro Beletrie  9 559 737 8 048 024 
Non fiction 1 088 484 931 504 

Presseurop + Syndicate 8 291 845 6 675 347 

Subtitles 32 897 232 30 013 834  

Acquis 32 523 605 26 525 523  

Europarl 18 968 039  14 777 549 

Tabulka 1. – Velikost subkorpusů francouzsko-české a česko-francouzské části InterCorpu v počtech pozic, 
bez vyloučení překladů z třetího jazyka. 

Částí korpusu nazvanou beletrie jsou míněny texty z oblasti „fiction“ a „drama“. 

Tyto dva subkorpusy obsahují dohromady 125 děl jak francouzských (73 titulů, např.: 

Voyage au bout de la nuit, Le petit prince,  Le tour du monde en quatre-vingt jours, La 

Planète des singes,  L'Étranger, ale např. i komiksy Astérix et Obélix), českých (34 titulů, 

např. : Audience, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Nesnesitelná lehkost bytí, 

Obsluhoval jsem anglického krále, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války), tak i 

děl z jiného jazyka (např. první tři díly série Harry Potter, Kniha džunglí, Mistr a 

Markétka, Veronika se rozhodla zemřít). 

Non fiction texty ve francouzské části korpusu obsahují 10 vědeckých a 

filozofických textů od autorů jako je např. Claude Lévi-Strauss či Michel Foucault. 

V česko-francouzské části korpusu se žádné původní české non fiction texty nevyskytují. 

Texty Presseurop a Syndicate tvoří publistické články a zpravodajství 

z vícejazyčných webových stránek Project Syndicate (www.project-syndicate.org)  a ze 

stránek Presseurop (www.presseurop.eu), které publikují vybrané články evropského a 

mezinárodního tisku týkající se společnosti, ekonomie, politiky, životního prostředí a 

Evropské unie. Od prosince roku 2013 však webové stránky Presseurop již neexistují 

(místo nich dnes funguje stránka www.VoxEurop.eu, která se snaží Presseurop nahradit).  

Subkorpus Subtitles tvoří filmové titulky z mnohojazyčné databáze Open Subtitles 

(www.opensubtitles.org). 

Subkorpus označený jako Acquis (communautaire) obsahuje právní texty Evropské 

unie korpusu Acquis Communautaire. 

Europarl obsahuje zápisy průjevů z jednání Evropského Parlamentu z let 2007–

2011.  

                                                           
31 Vyhledávání se zarovnaným korpusem InterCorp v8 Czeh 
32 Vyhledávání se zarovnaným korpusem InterCorp v8 French 

http://www.project-syndicate.org/
http://www.presseurop.eu/
http://www.voxeurop.eu/
http://www.opensubtitles.org/
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Při provádění výzkumu subkorpusech Acquis, Syndicate a Presseurop bohužel 

nelze určit směr překladu, tzn. originální jazyk textu. 

V kvantitativní analýze (viz kapitola III.) zmíníme také výskyt PourInf v 

jednojazyčných francouzských korpusech jako je frWac33, což je jazykový korpus, který 

obsahuje webové texty z domény .fr, a Est Républicain,34 což je korpus textů 

francouzského regionálního deníku LʼEst Républicain. V následující tabulce uvádíme 

velikosti těchto dvou korpusů: 

Název korpusu Velikost korpusu (pozice) 
frWac 1 613 814 684  
Est Républicain 146 544 420 

Tabulka 2. – Velikost korpusů frWac a Est Républicain v počtech pozic. 

Kvalitativní analýza (viz kapitola IV.) této práce bude vycházet pouze z korpusu 

InterCorp (ne z korpusů frWac ani Est Républicain) a pouze z jádra tohoto korpusu35 

(Kvůli omezenému rozsahu této práce a nemožnosti určit směr překladu u Acquis, 

Syndicate a Presseurop, budou  kolekce z kvalitativní analýzy v této práci vyloučeny). 

Jádro francouzsko-české části korpusu tvoří 10 738 886 pozic a jádro česko-francouzské 

části korpusu 9 061 950 pozic. K analýze fungování PourInf využijeme jak  jeho 

francouzsko-českou, tak česko-francouzskou část, v obou těchto částech jak původní 

francouzské, tak původní české texty. Z kvalitativní analýzy budou vyloučeny překlady 

z třetího jazyka. 

II.2 Dvousměrná analýza 

Pro zkoumání fugnování PourInf aplikujeme kontrastivní analýzu,36 která zkoumá 

podobnosti a rozdíly mezi dvěma a více jazyky (Šabršula, 1990: 31). Kontrastivní analýza 

se opírá o kontrastivní lingvistiku, která popisuje jeden jazyk z perspektivy jazyka 

druhého, díky čemuž můžeme pozorovat některé jeho vlastnosti, které zůstávají jinak 

velmi špatně viditelné (Malá, 2014: 19).37 Konkrétně použijeme tzv. dvousměrnou 

analýzu, která je součástí kontrastivní analýzy. České ekvivalenty pro nás budou 

                                                           
33 Ferraresi, A. – Bernardini, S. – Picci, G. – Baroni, M.: frWaC. Ústav Českého národního korpusu FF UK, 
Praha 2013. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz 
34 Gaiffe, B. – Nehbi, K.: lEstRepublicain, verze 2 z 11. 4. 2016. Ústav Českého národního korpusu FF UK, 
Praha 2016. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz 
35 Jelikož součástí této práce je kontrastivní analýza, nebude zde možno využít korpusu Frantext, který 
nemá k dispozici paralelní data, ani pokročilé možnosti statistického zpracování. 
36 Kontrastivní analýza se někdy nazývá také metodou komparativní či konforntační (Kocháňová, 2013: 30) 
37 Právě vznik a rozvoj paralelních jazykových korpusů a jejich pokročilých funkcí umožnil v posledních 
letech výzkum v kontrastivní analýze v dříve nemyslitelném rozsahu. Možnosti paralelních korpusů 
otevírají nové oblasti k prozkoumání, ale řeší také nové otázky, např. jak by se nyní měla vymezit 
kontrastivní analýza vůči studiím překladu (translation studies) (Malá, 2014: 18, Granger, 2003: 18-19). 
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pomocným faktorem v identifikaci významu PourInf38. Malá uvádí, že dvousměrná 

analýza se skládá ze tří kroků: 

1) gramatický  a  sémantický  popis  studovaného jevu  v jazyce 139 

2) generování a zkoumání ekvivalentů jevu jazyka 1 v jazyce 2 

3) zpětné  zadání  výsledků z jazyka  2  do  korpusu  a  prozkoumání  jeho  

ekvivalentů v jazyce 1, přičemž konečné výsledky jsou porovnány s počátečními  

(Malá 2013: 1) 

Gramatický a sémantický popis studovaného jazykového jevu (v našem případě 

infinitivní konstrukce PourInf) jsme provedli v teoretické části této práce. Pomocí 

dvousměrné analýzy pak nalezneme v jazyce 2 významové a funkční ekvivalenty tohoto 

zkoumaného jevu v jazyce 1. Překladové ekvivalenty mohou být také použity jako 

indikátory určité funkce v jazyku 1 (zde budou užity jako pomocné indikátory sémantické 

interpretace PourInf). Překladový ekvivalent v jazyce 2 může být tedy použit jako 

kritérium pro identifikaci výrazu v jazyce 1 (Malá 2013: 2). 

V druhé fázi dvousměrné analýzy analyzujeme 600 vět z francouzsko-české části 

korpusu InterCorp, ve kterých se vyskytuje PourInf. Z těchto 600 vět bude 300 pocházet 

z původních francouzských textů a druhých 300 z původních českých textů přeložených 

do francouzštiny. V paralelních datech se tedy v prvním případě objeví české překlady, 

v druhém případě české originály.  

 V třetí fázi dvousměrné analýzy vybereme nejčastější překlad francouzského 

PourInf do češtiny, který se bude objevovat v paralelních datech francouzsko-české části 

korpusu InterCorp. Tímto českým ekvivalentem bude „aby“ uvozující vedlejší větu 

účelovou. V česko-francouzské části tohoto korpusu pak vyhledáme zpětně překlady 

tohoto ekvivalentu do francouzštiny.  

Česko-francouzský slovník (Vlasák & Lyer, 1993) uvádí, že nejčastěji tato spojka 

uvádí větu účelovou a do francouzštiny je v takovém případě aby + vedlejší věta 

překládáno jako afin/pour que + subj. či afin de/pour + infinitiv. Dále může podle Česko-

francouzského slovníku „aby“ uvozovat vedlejší větu účinkovou (v této práci uváděnou 

jako větu konsekutivní), což už jsme mohli vidět na příkladu (33) v teoretické části práce. 

Česko-francouzský slovník jako jeden z významů „aby“ uvádí také zesílený zápor věty 

                                                           
38 Aplikujeme také analýzu faktorů, které ovlivňují sémantickou interpretaci této konstrukce. Druhotným 
předmětem zkoumání pak bude analýza faktorů ovlivňujících pozici PourInf ve větě, koreferenci podmětu 
infinitivu s podmětem řídícího slovesa. 
39 Jazyk 1 je v této práci francouzština, jazyk 2 čeština. 
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(Aby nám pomohl, to nepomůže.) V tomto případě by „aby“ s vedlejší větou mohlo být 

také přeloženo jako PourInf, a to ve významu zdůraznění (viz I.3.2). Dále „aby“ může 

uvozovat vedlejší větu způsobovou (Nešel okolo, aby se na ni nepodíval.), či větu 

obsahovou (Bojí se, aby neupadl). „aby“ může fungovat také jako částice (Aby tak 

onemocněl! Jen aby přišel včas!) (Vlasák & Lyer, 1993). Tyto tři poslední příklady však 

nepatří do paradigmatu PourInf, a v analyzovaných výskytech budou tak tvořit značnou 

část tzv. „šumů“.  

Cílem tohoto zkoumání bude analyzovat frekvenci PourInf  jako ekvivalentu pro 

české věty vedlejší účelové, konsekutivní a věty uvozené „aby“ vyjadřující zdůraznění, 

dále pak zjistit, jaké jiné překladové ekvivalenty zde vstupují s PourInf do konkurence a 

jaké faktory zde hrají roli.40 

Zkoumat budeme také, zda jsou významy tohoto PourInf nalezeného v česko-

francouzské části korpusu stejné jako významy PourInf, které se objevuje ve 

francouzsko-české části korpusu. Analyzovat zde budeme opět 300 vět překladových a 

300 vět nepřekladových. 

Regulární výraz 

Typ dotazu, který do korpusu InterCorp zadáváme, je uveden v korpusovém 

dotazovacím jazyku CQL. CQL umožňuje zadávat i složitější doazy, než např. jenom 

vyhledávání slova či lemmatu41, což využijeme v této práci při vyhledávání konstrukce 

PourInf. V regulárním výrazu, který pro vyhledání této konstrukce zadáváme, udáváme 

tyto informace42: 

1) lemmatem je „pour“ (tzn. vygenerováno bude slovo „pour“ ale i „Pour“) 

2) následuje 0 až 3 volných pozic 

3) následuje sloveso v infinitivu 

Tento regulární výraz zajistí, že vygenerovány budou i takové věty, kde PourInf stojí 

v antepozici a také konstrukce PourInf, kde se mezi pour a infinitivem nachází např. 

                                                           
40 Přestože by bylo možné a jistě zajímavé podrobněji analyzovat i české ekvivalenty jiných významů PourInf 
(např. PourInf ve významu přípustkovém či  příčinném), přesahuje takový výzkum rozsah této práce. 
41 Lemma je „reprezentativní slovníková podoba hesla“. Zadáme-li např., že hledáme [lemma="chodit"], 
budou se ve vygenerovaných výskytech objevovat i jiné tvary tohoto slovesa, např. chodil, chodím apod. 
42 Regulární výraz pro vyhledávání složeného infinitivu:  
1) lemmatem je „pour“ 
2) následuje 0 až 3 volných pozic 
3) následuje sloveso v infinitivu 
4) následuje 0 až 2 volné pozice 
5) následuje participum passé 
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zájmeno nebo záporka „ne pas“. Maximální počet pozic vložených mezi pour a 

infinitivem je 3.43 

Ve třetí fázi dvousměrné analýzy vyhledáváme v korpusu lemma „aby“. Vyhledány 

tak budou i jiné tvary tohoto slova, např. abych, abychom, apod. 

Následující tabulka uvádí podrobnější přehled obou částí dvousměrné analýzy, 

kterou budeme provádět. Uvádíme zde regulární výraz zadávaný pro vyhledání PourInf 

ve francouzsko-české části a „aby“ v česko-francouzské části korpusu. Regulární výraz 

je zadávaný v jazyce CQL, hledáno bylo pouze v jádru InterCorpu. Dále uvádíme 

velikost celé francouzsko-české části („InterCorp – French“) a česko-francouzské 

(„InterCorp – Czech“) části jádra v pozicích.44 Poté dělíme francouzsko-českou a česko-

francouzsko část jádra na subkorpusy podle původního jazyka textu (překlady z třetího 

jazyka jsou vyloučeny).  

Ke každému z těchto čtyř subkorpusů pak uvádíme velikost (opět v pozicích), počet 

výskytů daného jevu, i.p.m. daného jevu a nakonec počet výskytů analyzovaných v této 

práci. 

  

                                                           
43 Při zadání tohoto regulárního výrazu s více než třemi vloženými pozicemi se ve výskytech 

vygenerovaných korpusem InterCorp již neobjevuje konstrukce PourInf, ale např. : 
- konstrukce „avoir pour effet qqch“ („La guerre eut pour effet non seulement de modifier la 

position du tampon...“  Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka) 
- „pour que“ + vedlejší věta („Il s’était penché pour que le Petit puisse voir aussi.“ – Topol – 

Noční práce) 
- konstrukce, kde je PourInf následováno dalším infinitivem („…Il peut même nous présenter 

des excuses pour nous avoir obligés à passer par cette Terre.“ – Coelho – Veronika se 
rozhodla zemřít) V tomto případě se PouInf pojí s konstrukcí obliger qn à faire qch. 

- sled slov, která dohromady netvoří významový celek. („Tu es une soeur pour elle ! Je faillis 
rire tant c’était énorme.“ – Amélie Nothomb - Antikrista) 

44 Jelikož čeština je syntetický jazyk a vyjadřuje se tedy kondenzovaněji než francouzština (jak jsme si 
uvedli v kapitole I.3.2), je počet pozic v česko-francouzské čátsi korpusu nižší než počet pozic v části 
francouzsko-české. 
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 2. část analýzy 3. část analýzy 
Vyhledáváný jev PourInf „aby“ 
Zadávaný regulární výraz45 [lemma="pour"] []{0,3} 

[tag="VER:infi"] 
[lemma="aby"] 

Typ dotazu CQL46 
Hledáno v korpusu InterCorp – French InterCorp – Czech 
Zarovnaný korpus 
(= paralelní data) 

InterCorp – Czech InterCorp – French 

Subkorpus Jádro 
Velikost korpusu (pozice) 10 738 886 9 061 950  
Originální jazyk textu francouzština Čeština francouzština Čeština 
Velikost subkorpusu (pozice) 5 961 657  2 870 130 5 049 018  2 414 021 
Počet výskytů PourInf 17 487  6 975  16 673 6 510 
i.p.m.47 výskytů PourInf 2 933 2 430 3 302 2 693 
Počet analyzovaných výskytů  300  300 300 300 
 + 286 výskytů 

PourSInf48 
+ 125 
výskytů 
PourSInf 

 

Tabulka 3. – Přehled regulárních výrazů použitých v kvalitativní analýze a velikost subkorpusů, ve kterých 
byly vyhledávány v počtech pozic. Absolutní počet a i.p.m. výskytů PourInf a „aby“ v těchto subkorpusech 
a velikost analyzovaného vzorku. 

Celkem tedy v kvalitativní analýce bude analyzováno 1611 vět. Počty šumů, které 

byly potřeba ve vzorcích eliminovat, uvádíme v tabulce 17 v kapitole IV. 

 Pro upřesnění je nutné dodat, že jelikož v kvalitativní analýza (kap. IV.) se ukazuje, 

že z vygenerovaných výskytů PourInf se vyskytuje 13,7% šumů, ve vzorku, ke bylo 

analyzováno „aby“ + vedlejší věta účelová se vyskytuje 44,3% šumů a ve výskytech 

PourSInf až 59,8 % šumů, nemusí i.p.m. uváděné v tabulce 3 odpovídat reálné frekvenci 

hledaných jevů v jádru korpusu InterCorp. 

V kvantitativní analýze se budeme věnovat také pozici PourInf ve větě, postavení 

záporek v této konstrukci a lexikálnímu obsazení sloves v PourInf. Přehled zadávaných 

regulárních výrazů pro tyto analýzy uvádíme v následující tabulce (regulární výrazy jsou 

zadávány v CQL): 

                                                           
45 Regulární výraz umožňuje „exaktně popsat množinu textových řetězců odpovídajících hledanému 
výrazu či jevu“. Regulární výraz je podstatnou částí dotazovacího jazyka (zde CQL). 
(https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:regularni_vyrazy) 
46 CQL je zkratka pro Corpus Query Language, což je dotazovací jazyk, který slouží k vyhledávání 
v korpusu (https://wiki.korpus.cz/doku.php/kurz:pokrocile_dotazy). Pomocí CQL lze vyhledávat nejenom 
určitá slova či lemmata, ale i složitější výrazy, jakým je zde právě vyhledání konstrukce PourInf. 
47 Zkratka i.p.m., neboli „instances per million“ je jednotkou relativní frekvence výrazu v určitém korpusu 
(či subkorpusu). I.p.m. vyjadřuje průměrný počet výykstů jednotky nebo slova v hypotetickém 
textu/korpusu o délce 1 milion slov (https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:ipm). Všechna i.p.m. 
uváděna v této práci jsou zaokrouhlena na celá čísla. 
48 PourSInf = pour + složený infinitiv 
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Zkoumaný jev Regulární výraz 
Anteponované 
PourInf 

[word="Pour"] []{0,3} [tag="VER:infi"] 

Postponované 
PourInf 

[word="pour"] []{0,3} [tag="VER:infi"] 

Postavení záporek: 
Pour ne pas Inf 

[lemma="pour"] [lemma="ne"]   
[lemma="pas|jamais|rien|nul|point|plus|personne|aucun|guère"] 
[]{0,2}[tag="VER:infi"] 

Postavení záporek: 
Pour ne Inf pas 

[lemma="pour"] [lemma="ne"] []{0,2} [tag="VER:infi"] 
[lemma="pas|jamais|rien|nul|point|plus|personne|aucun|guère"] 

Lexikální obsazení 
sloves ve fr. obecně 

[tag="V.*"] 

Tabulka 4. – Přehled zkoumaných jevů v empirické části a regulárních výrazů pro to použitých.  

Regulární výraz zadávaný pro vyhledání anteponovaných PourInf však nepokryje 

všechny tyto knstrukce v antepozici, jelikož vyhledává pouze všechna PourInf začínající 

velkým „P“. Anteponované PourInf totiž může předcházet jiná věta v souvětí, spojka či 

příslovce a tak nemusí vždy nutně začínat velkým písmenem. Tento regulární výraz je 

však jedním ze způsobů, jak vygenerovat alespoň část anetponovaných PourInf. Pro 

zjištění toho, jakou část z anteponovaných PourInf tvoří ty začínající malým „p“ (které 

nepokrývá tento regulární výraz) uvádíme v kapitole III.4 výsledky kvalitativní analýzy. 

InterCorp – metodologický problém 

Počty výskytů PoufInf ve francouzské části InterCorpu v tabulce výše jsou vztaženy 

k vyhledávání se zarovnaným českým korpusem. Přestože čeština je pro InterCorp tzv. 

pivot, a všechny francouzské věty by tudíž měly mít svůj ekvivalent v textech českých, 

ve skutečnosti tomu tak není – některé francouzské věty se shledávají s nulovou 

ekvivalencí v zarovnaných českých větách. Důvodem může být opomenutí překladatele, 

užití nestejného vydání originálu a překladu díla, či technická chyba v zarovnání korpusu. 

Jelikož dále budeme pracovat s francouzskou částí korpusu pouze se zarovnanými 

českými ekvivalenty, uvádíme již nyní počet výskytů PourInf vztažený k zarovnané české 

části.  

Jelikož čeština je pivot i pro ostatních 37 jazyků InterCorpu, nejsou všechny české 

texty vyhledatelné i ve francouzštině, a jelikož i v tomto případě budeme dále pracovat 

pouze s česko-francouzskou části InterCorpu (nikoliv s čistě českou částí), počet výskytů 

„aby“ je tedy také vztažený k zarovnané francouzské části InterCorpu.  
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Dalším problémem při vyhledávání v korpusu InterCorp se zarovnaným korpusem 

je nemožnost automatického spočítání i.p.m. hledaného jevu. Funkce „spočítat i.p.m.“ se 

zde sice objevuje, i.p.m. ale není schopná vypočítat. I.p.m. uváděné v této práci jsou tedy 

počítané ručně.49 V nasledující kapitole uvádíme kvantitativní analýzu dat získaných 

z korpusů InterCorp, frWac a Est Républicain. 

  

                                                           
49 Vzorec pro vypočítání i.p.m. užitý pro tuto práci: i.p.m. = počet výskytů ÷ velikost korpusu v počtu pozic 
× 1 000 000. 
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III. Kvantitativní analýza 

V této kapitole se zaměříme na kvantitativní analýzu polovětné konstrukce PourInf 

v celé francouzsko-české části korpusu InterCorp a v korpusech frWac a Est Républicain, 

která nám umožní zmapování tématu a seznámení se s obecnými daty, která poté 

konkrétněji zpracujeme v kvalitativný analýze. Pro kvantitativní analýzu PourInf nám 

poslouží rozmanité funkce korpusových manažerů, díky nimž se budeme moci zaměřit 

na charakteristiky PourInf, které by bez reprezentativního korpusového vzorku a bez užití 

funkcí, které nabízejí korpusové manažery, nebylo možno analyzovat. To je také důvod, 

proč tyto charakteristiky konstrukce PourInf zatím žádná gramatická příručka neuvádí. 

Jde o: celkovou frekvenci PourInf v různých typech textů (kap. III.1), možné postavení 

záporek v negaci PourInf a jejich frekvenci (kap. III.2), lexikální obsazení PourInf (kap. 

III.3) a frekvenci antepozice této konstrukce (kap. III.4). Výsledky kvantitativní analýzy 

porovnáme s výsledky analýzy kvalitativní. 

III.1 Frekvence výskytu PourInf v jednotlivých typech textů 

Frekvence PourInf se může lišit v závislosti na různých funkčních typech textů. 

V následující tabulce uvádíme počet výskytů PourInf v jednotlivých subkorpusech 

InterCorpu a v jednojazyčných korpusech frWac a Est Républicain. (Velikosti těchto 

korpusů v počtech pozic viz Tabulka 1. a Tabulka 2. v kapitole II.1) 

Korpus Subkorpus Počet výskytů PourInf i.p.m. PourInf 
 
 
 
InterCorp 

Jádro Beletrie 27 702  2910 
Non fiction 2 687  2490 

Presseurop + Syndicate 30 234 3646 

Subtitles 60 606 1862 
Acquis 49 456  1556 
Europarl 234 714 2 270 

frWac 4 651 281 2 882 
Est Républicain 363 686  2 482 

Tabulka 5. – Absolutní a relativní počet výskytů PourInf v jednotlivých částech InterCorpu a v korpusech 
frWac a Est Républicain. 

 Celkově se zde i.p.m. PourInf pohybuje mezi hodnotami 1556 (InterCorp – 

Acquis communauraire) a 3646 (InterCorp – Presseurop + Syndicate). I.p.m. 

publicistických a zpravodajských textů Presseurop + Syndicate je tedy přibližně 2,3 krát 

vyšší, než i.p.m. právnických textů Acquis communautaire. Pro porovnání uvádíme 

v tabulce níže uvádíme tyto korpusy seřazené podle frekvence výskytů PourInf (od 

největší po nejmenší frekvenci): 
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 Subkorpus i.p.m. 

1. InterCorp - Presseurop + Syndicate 3646 

2. InterCorp – jádro – beletrie 2910 

3. frWac 2882 

4. InterCorp – jádro - non fiction 2490 

5. Est Républicain 2482 

6. InterCorp  - Europarl 2270 

7. InterCorp  - Subtitles 1862 

8. InterCorp  - Acquis communautaire 1556 

Tabulka 6. – Korpusy frWac, Est Républicain a jednotlivé subkorpusy korpusu InterCorp seřazeny podle 

i.p.m. PourInf. 

Nízká frekvence výskytů PourInf v právnických textech Acquis communautaire 

může být vysvětlena charakterem těchto textů, který je primárně deskriptivní, což je 

pravděpodobně důvod, proč zde popis široce kauzálních vztahů pomocí PourInf není tak 

frekventovaný jako v jiných types textů. Naopak velice přirozené se zdá to, že největší 

relativní počet PourInf se objevuje v Presseurop a Syndicate, což jsou texty publicistické 

a zpravodajské. Při podávání zpravodajských informací z oblasti ekonomie, politiky či 

jiných společenských témat hraje vyjádření příčinnostních vztahů mezi jednotlivými 

událostmi klíčovou roli. Druhá největší frekvence PourInf se objevuje v beletristické 

části (tzn. drama + fiction) jádra korpusu InterCrop. Stejně jako zpravodajské texty je 

beletrie popisem určitých po sobě jdoucích událostí na sobě závisejících a jedna druhou 

zapříčiňujících, což by souhlasilo s potřebou vyjadřování těchto kauzálních vztahů 

(nejen) konstrukcí PourInf. Druhý nejmenší relativní počet PourInf se vyskytuje 

v subkorpusu Subtitles korpusu InterCorp, obsahujícím filmové titulky. Tento jev 

můžeme vysvětlit specifičností obsahu tohoto subkorpusu, kterým je jenom přímá 

mluvená řeč. Tímto svým obsahem se subkorpus Subtitles značně liší od korpusů s vyšší 

frekvencí PourInf, jako je např. Preseurop, Syndicate, či beleltristická část jádra 

InterCorpu. Z umístění subkorpusu Subtitles v tabulce 6. je možné vyvodit, že konstrukce 

PourInf se vyskytuje méně v přímé řeči, než v řeči nepřímé. Možným důvodem by mohl 

být fakt, že mluvená řeč se polovětným infinitivním vazbám a kondenzovaným 

konstrukcím z důvodu jejich poměrně složitého začlenění do věty spíše vyhýbá. Pro 

podrobnější analýzu tohoto jevu by bylo nutné udělat širší výzkum, který by přesahoval 

rozsah této práce. Zajímavým faktem je také velký rozdíl mezi i.p.m. výskytů PourInf 

v subkorpusech Presseurop + Syndicate a v korpusu Est Républicain i přesto, že v obou 
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případech jde o texty zpravodajské. V následující kapitole uvedeme možné postavení 

záporek v negované kosntrukci PourInf. 

III.2 Frekvence negovaného PourInf a možné postavení záporek 

Francouzská mluvnice uvádí, že v případě jednoduchého infinitivu se obě záporky 

nachází bezprostředně před infinitivem, v případě, že infinitiv předchází zájmeno či 

zájmenné příslovce (y, en), stojí záporky před tímto zájmenem či příslovcem („Je préfère 

ne pas en parler.“ - Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 470). V případě složeného 

infinitivu uvádí Francouzská mluvnice dvě možnosti postavení záporek. Pravidlo buď 

zůstává stejné jako u jednoduchého infinitivu a obě záporky předcházejí infinitiv 

pomocného slovesa, popř. zájmena či příslovce stojící před ním („Il avoue ne pas les 

avoir vus.“ – op. cit.: 471), méně často se pak setkáme s tím, že záporky jsou rozděleny 

– ne zůstává před infinitivem pomocného slovesa, pas se nachází mezi tímto infinitivem 

a příčestím minulým („Il avoue ne les avoir pas vus.“ – ibid..). V některých případech se 

v knižním vyjadřování můžeme s tímto postavením záporek setkat i u jednoduchého 

infinitivu („Comment nʼaimer pas cette musique?“ – ibid.). Grammaire méthodique du 

français upozorňuje na archaické zabarvení infinitivu s takto postavenými záporkami, 

Weinrich pak pouze poukazuje na rozdílnost ve frekvenci užití (Riegel, Rioul & Pellat, 

2009 : 702-203, Weinrich, 1989 : 186, Šumpelová, 2014 : 12-13). 

Následující tabulka zobrazuje absolutní a relativní frekvenci výskytů PourInf 

v negaci s ohledem na postavení záporek. V potaz bereme záporky ne + pas, jamais, rien, 

nul, point, plus, personne, aucun, guère. Výskyty se vztahují k francouzsko-české části 

InterCorpu, kvůli malému počtu výskytů konstrukce Pour ne Inf pas nejsou vyloučeny 

překlady z třetího jazyka. 
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Tabulka 7. – Přehled PourInf v negaci s různým umístěním záporek v korpusu InterCorp, frWac a Est 
Républicain. Udávány jsou absolutní hodnoty a relativní hodnoty v i.p.m a v procentech. 

Z tabulky 7 vyplývá, že nejvíce negovaných PourInf se nachází v beletristické části 

korpusu InterCorp, nejméně pak v subkorpusu Acquis communautaire. Z toho vyplývá, 

že v právních textech není vyjádření kauzálních vztahů, které představuje konstrukce 

PourInf, v negaci tolik frekventované, jako právě např. v beletrii. Můžeme se domnívat, 

že tento fakt souvisí s deskriptivním charakterem textů obsažených v subkorpusu Acquis 

communautaire. Naopak v beletrii je negované PourInf přítomno přibližně třikrát více, 

než v jiných typech textů.  

Abychom zjistili, zda se opravdu postavení záporek Pour ne Inf pas objevuje více 

v kombinaci se složeným infinitivem, jak uvádí Francouzská mluvnice (Hendrich, 

Tláskal, & Radina, 2001: 470), můžeme sáhnout k výsledkům kvalitativní analýzy. 

V následující tabulce uvádíme zastoupení jednotlivých typů záporek u jednoduchého a 

složeného infinitivu ve výskytech PourInf vyskytujících se v analyzovaném vzorku 

v kvalitativní části analýzy: 

 PourInf PourSInf  % PourInf 
v negaci celkem  

% PourSInf 
v negaci celkem 

Pour ne pas Inf 20 90,9 % 2  22,2 % 4,2 % 3,7 % 
Pour ne Inf pas 2  9,1 % 7 77,8 % 

Tabulka 8. – Přehled PourInf v negaci s různým umístěním záporek v kvalitativní části analýzy. Udávány 
jsou absolutní hodnoty a relativní hodnoty v procentech. 

Můžeme vidět, že negovaných PourSInf se v analyzovaném vzorku vyskytuje o něco 

méně, než negovaných PourInf, tyto hodnoty však mohou být zkreslené nedostatečně 

velkým vzorkem. 

 Počet 
výskytů 
Pour ne pas 
Inf 

i.p.m.  
Pour ne 
pas Inf 

Počet 
výskytů 
Pour ne Inf 
pas 

i.p.m. 
Pour ne Inf 
pas 

Kolik % 
PourInf 
v negaci 
celkem 

InterCorp  
Jádro  Beletrie  845 88,4 47 4,9 3,2 % 

Non fiction 23 21,1 5 4,6 1,0 % 
Presseurop + 
Syndicate 

382 43,0 7 0,8 1,3 % 

Subtitles 730 22,1 28 0,9 1,3 %  
Acquis 113 3,5 3 0,1 0,2 % 
Europarl 394 20,8 20 1,0 0,7 % 
Jiné korpusy  
frWac 56653 35,1 3410 2,1 1,3 % 

Est Républicain  3174 36,1 160 1,8 1,3 % 
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Dále se ukazuje, že v analyzovaném vzorku se postavení záporek typu Pour ne Inf 

pas o 68,7% více vyskytuje v kombinaci se složeným infinitivem. Můžeme říci, že 

v tomto ohledu se pomocné sloveso složeného infinitivu chová stejně jako finitvní 

sloveso, znovu je ovšem třeba poukázat na malý počet výskytů PourSInf a s tím 

souvicející možnou zkreslenost dat. 

Výsledky uvedené v tabulce 7. potvrdily to, co uvádí všechny výše zmíněné 

gramatiky: totiž, že postavení záporek typu „Pour ne Inf pas“ se objevuje jen velmi 

zřídka. Níže uvádíme příklad tohoto postavení záporek nacházející se v jádru 

nepřekladových textů InterCorpu: 

(43) - „Qu'importait si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré 

à l'enterrement de sa mère?“ – „Co na tom, že obviněný z vraždy půjde na 

popravu, protože neplakal matce na pohřbu?“ (Camus – Cizinec) 

V této větě se PouInf nachází ve významu příčiny. Dále tyto konstrukce mohou 

vyjadřovat účel,50 časový sled událostí,51 konsekuci52 i přípustku.53 Frekvence 

jednotlivých záporek v obou typech viz tabulka níže (vztaženo k francouzsko-české části 

InterCorpu, směr překladu není určen): 

Tabulka 9. – Přehled frekvence záporek v konstrukcích negovaného PourInf. Uvedeny jsou absolutní počty 
výskytů i relativní počty výskytů v procentech. 

                                                           
50 „...elle cessa de lire mes écrits pour n'avoir plus à m'en parler“ – „přestala mou spisbu číst, aby se mnou 
o ní nemusela mluvit.“  (Sartre – Slova) 
51 „Les quelques rescapés quittèrent les cités en flammes pour n'être plus que de rares errants dans les 
plaines.“ – „Těch několik málo jedinců , co se zachránili , opustilo města stravovaná požáry a vydalo se na 
bludnou pouť po pustých planinách.“ (Werber – Revoluce mravenců) 
52 „Je suis trop attentive à la santé des enfants pour n'avoir pas été avertie s'il était malade.“ – „ 

Příliš dobře sleduji zdraví svých dětí, než aby mi uniklo, kdyby byl nemocen.“ (Aymé – Cesty záškoláků) 
53 „Honte de toujours raconter le passé des gens pour n'avoir pas à révéler le mien.“ – „Styděl jsem se, že 
vyprávím o minulosti ostatních, aniž bych přiznal svou vlastní.“ (Assouline – Zákaznice) 

 Pour ne pas Inf  Pour ne Inf pas 
 záporka výskytů výskytů v 

% 
Záporka Výskytů výskytů v % 

1. Pas 2152 86,1 Pas 51 46,4 
2. Plus 165 6,6 Plus 21 19,0 
3. Rien 134 5,4 Aucun 14 12,3 
4. Jamais  43 1,8 Personne  13 11,9 
5. Point  4 0,2 Rien 6 5,5 
6.   Point 2 1,8 
7  Jamais 2 1,8 
8.  Nul 1 1,0 
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Zajímavým faktem, který nám sděluje tento přehled, je, že ačkoliv je konstrukce 

Pour ne pas Inf více frekventovaná, využívá menšího spektra záporek než konstrukce 

Pour ne Inf pas. Povšimněme si frekvence záporky „point“ v typu negace Pour ne Inf 

pas  a porovnejme ho s frekvencí  této záporky u typu Pour ne pas Inf. V prvním případě 

(Pour ne Inf pas) je přibližně desetkrát vyšší než v případě druhém. Ačkoliv z důvodu 

nízké frekvence konstrukce Pour ne Inf pas  jsme mohli pracovat jen s velmi malým 

vzorkem, mohli bychom usoudit, že zde takto vysoká frekvence dnes již velmi málo 

používané záporky „point“, která se sama někdy řadí mezi archaicky zabarvené, či knižní 

výrazy, či do pečlivého projevu (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001: 470),54 potvrzuje 

archaičnost užití konstrukce Pour ne Inf pas, zmiňované Grammaire méthodique du 

français i Francouzskou mluvnicí. Do pečlivého stylu projevu řadí Francouzská mluvnice 

také záporku „nul“ (ibid.). Ukazuje se, že tato záporka se ve francouzsko-české části 

korpusu v konstrukci PourInf vyskytuje pouze v postavení za infinitivem. Můžeme říci, 

že nízká frekvence postavení záporek typu Pour ne Inf pas (viz tabulka 7 a 8) a typ 

záporek, se kterými se tato konstrukce (na rozdíl od konstrukce Pour ne pas Inf) pojí 

(nul, point, viz tabulka 9), indikuje užití tohoto typu postavení záporek zejména v knižním 

vyjadřování, pečlivém projevu či v archaicky zabarvených textech. V následující kapitole 

zmíníme lexikální obsazení sloves konstrukce PourInf. 

III.3 Lexikální obsazení PourInf 

Abychom lépe charakterizovali sémantické fungování konstrukce PourInf, zaměříme 

se nyní na lexikální obsazení sloves v této konstrukci. V tabulce níže uvádíme přehled 

sloves, která nejčastěji vstupují do konstrukce PourInf, a sloves, která jsou ve 

francouzštině obecně nejfrekventovanější. Data se vztahují k jádru korpusu InterCorp, 

k textům nepřekladovým i přeloženým z češtiny. Uvádíme také frekvenci daného slovesa, 

a to v procentech. 

 

 

 

 

                                                           
54 „A contre-flot et rasant les murs pour n'en être point bousculée, leur ci-devant châtelaine pataugeait 
dans les flaques gelées de la nuit...“  „Proti nim, při zdi, aby do ní nevráželi, šlapala po nočních zmrazcích 
jejich bývalá vladařka...“ (Šotola – Tovaryšstvo Ježíšovo) 
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 PourInf Všechna slovesa 
 Nepřekladové texty Překladové 

texty 
Nepřekladové 
texty 

Překladové texty 

 Sloveso  % Sloveso  % Sloveso  % Sloveso  % 
1. Faire  5,6 Faire 6,0 Être 12,5 Avoir  11,9 
2. Être  2,7 Voir 2,8 Avoir 10,1 Être  11,6 
3. Dire  2,6 Dire 2,4 Faire 29,8 Dire  3,0 
4. Voir   2,5 Aller  2,1 Dire 2,3 Faire  3,0 
5. Aller 2,1 Avoir  1,7 Pouvoir 1,8 Pouvoir  1,7 
6. Avoir 2,0 Être  1,6 Aller 1,5 Aller  1,6 
7. Donner 1,3 Savoir  1,0 Voir 1,5 Savoir  1,3 
8. Rendre 1,1 Prendre  1,0 Savoir 1,4 Voir  1,2 
9. Prendre 1,0 Finir  0,9 Vouloir 1,1 Vouloir  1,1 
10. Comprendre  1,0 Mettre  0,9 Prende  1,0 Devoir  1,0 

Tabulka 10. – Přehled frekvence všech sloves a sloves v konstrukci PourInf, vztaženo k jádru francouzsko-
české části InterCorpu, hodnoty jsou udávány v procentech (kolik procent ze všech sloves). 

Jak můžeme vidět, shoduje se lexikální obsazení v jádru InterCorpu více či méně 

s obecnou frekvencí jednotlivých sloves ve francouzštině. Hojné zastoupení avoir a être  

ve francouzštině obecně můžeme vysvětlit jejich užitím při tvorbě složených časů jako je 

passé composé či plus-que-parfait. Sloveso nejčastěji užité v konstrukci PourInf je 

„faire“. O možných důvodech tohoto jevu se více zmíníme v následující kapitole – III.4. 

Z tabulky 10 je dále patrné, že nemálo frekventovaným slovesem v konstrukci PourInf je 

také „dire“. Toto sloveso se shledává s vysokou frekventovaností i mimo tuto konstrukci, 

můžeme se však domnívat, že zde se stává často používaným díky ustáleným výrazům, 

do kterých s pour často vstupuje. O specifických výrazech PourInf se více zmíníme 

v kapitole IV.1.6 (viz příklady v poznámkách pod čarou 93, 94). 

Zajímavým faktem je, že jedněmi ze sloves vyskytujících se v PourInf s nejvyšší 

frekvencí, jsou slovesa donner, rendre, comprendre, finir a mettre, která mimo tuto 

konstrukci takto frekventovaná nejsou. Časté použití slovesa finir můžeme také částečně 

vysvětlit ustáleným spojením, ve kterém se objevuje – „pour finir“. Frekvenci sloves 

donner, rendre a mettre je možné vysvětlit jejich kategoriální povahou. Tato slovesa jsou 

kategoriální, což znamená, že v některých kontextech plní funkci nepredikativní, 

pomocnou. Bývají tedy i více frekventovaná (Radimský, 2010: 106). Pokud vyhledáme 

nejfrekventovanější slova napravo od konstrukce pour + rendre, zjistíme, že 

nejfrekventovanější je na této pozici slovo compte,55 což znamená, že nejčastěji se sloveso 

                                                           
55 Dále „pour + rendre“ tvoří často také výrazy jako: „pour rendre raison / visite / hommage / service“. 
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rendre v konstrukci PourInf opravdu objevuje jako sloveso kategoriální – a tvoří ustálený 

výraz „(se) rendre compte“.56 Podobně tomu je i u sloves mettre  a donner. 

Slovesa, jejichž frekvence obecně a frekvence v konstrukci PourInf se liší, jsou 

modální slovesa vouloir a devoir. Ze sémantického hlediska je tato nízká frekvence 

zřejmá – PourInf je primárně konstrukce účelová (jak uvádíme v kapitole I.3.2). 

V sémantické povaze sloves chtít a muset však není ona „záměrnost“, jelikož obě tato 

slovesa poukazují na jakousi vnitřní motivaci, ne na podnět z vnější. Stejně jako je není 

možné vyjádřit v rozkazovacím způsobem, není možná věta typu „Il lʼa fait pour 

vouloir….“. Případy, kdy by tato slovesa mohou být s konstrukcí PourInf použita, je např. 

negace „pour ne pas devoir“,57 složený infinitiv ve významu příčiny „pour avoir voulu“58 

či ve významu konsekuce.59 V následující kapitole se zmíníme také o možných důvodech 

vysoké frekventovanosti slovesa faire v konstrukci PourInf. 

III.4 Koreference podmětů PourInf a řídícího slovesa 

V kapitole I.3.1 uvádíme, že na tom, zda je nutná koreference PourInf (či jiné 

polovětné vazby) se řídícím slovesem hlavní věty, se jednotlivé publikace neshodují. 

Z kvalitativní analýzy vyplývá, že podmět PourInf se může neshodovat s podmětem 

řídícího slovesa60 (viz příklad 53, 66, 67), nebývá tomu však nijak často. Z analyzovaných 

výskytů PourInf na sebe jiný podmět než podmět řídícího slovesa vázalo 6,6 % 

konstrukcí v nepřekladových textech a pouhých 1,6% v textech překladových.  

 

 

                                                           
56 „Il faisait des efforts pour se rendre compte si des fois le monde aurait pas fait des progrès -  
Snažil se zjistit , jestli snad svět neudělal nějaký pokrok.“ (Céline – Cesta do hlubin noci) 

57 „Ce sentiment était de plus en plus fort et finalement je souhaitais que cela arrive le plus tôt 
possible pour ne plus devoir vivre dans cette incertitude énervante. - To tušení bylo den ode dne silnější a 
posléze vyústilo v intenzívní přání , aby se to už konečně stalo a já dál nemusel žít v té enervující 
nejistotě.“ (Havel – Dálkový výslech) (takovýchto výskytů se vyskytuje 6 v nepřekladových i překladových 
textech z češtiny v celém jádru InterCorpu) 
58  „...vous auriez l’air malin si, pour avoir voulu économiser un peu de matériel, la destruction n’était 
qu’imparfaitement réalisée. - bylo by vám velmi trapně, kdyby kvůli ušetření materiálu byla destrukce 
jen částečná.“ (Boulle – Most přes řeku Kwai) 
59 „…j'avais trop bu et trop bien mangé pendant le voyage pour vouloir les prier du moindre secours. 
- …během cesty jsem příliš pila a příliš dobře jedla, abych v této věci musela žádat o jakoukoli pomoc.“ 
(Mandiargues – Vlčí slunce) 
60 „…on lui a laissé assez de dents pour faire sa déposition, et assez de doigts pour la signer. - nechali 
jsme mu dost zubů, aby moh vypovídat, a dost prstů, aby to moh podepsat.“ (Pennac – Vášeň podle 
Terezy) 
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 Stejné podměty Jiné podměty 
Počet % Počet  %  

Věty s výskytem 
PourInf 

Nepřekladové 226 93,4 16 6,6 
Překladové  242 98,4 4 1,6 

Tabulka 11. – Přehled koreference podmětů ve výskytech PourInf. Udávány jsou absolutní frekvence i 
relativní frekvence v procentech.  

Procentuální převaha, jakou zde mají konstrukce PourInf, kde se oba podměty ve 

větě shodují, však nemusí nutně znamenat, že by aktant této konstrukce a slovesa v hlavní 

větě byl vždy jeden a ten samý. To je případ např. faktitivních konstrukcí. Faktitivní 

(někdy také kauzativní) konstrukce (faire + inf. / se faire + inf.) jsou syntaktickým 

prostředkem „pomocí něhož se vyjadřuje, že entita reprezentovaná gramatickým 

podmětem dává podnět k vykonání nějakého děje, ale sama jej nevykonává“ (Trousil, 

2007: 188) Tyto konstrukce jsou pro francouzštinu charakteristické. Jak Trousil uvádí 

dále, umožňují faktitivní konstrukce „přidat do větného schématu jeden aktant navíc“, 

což by odpovídalo povaze konstrukce PourInf, která je sice schopna vázat na sebe podmět 

jiný, než je podmět řídícího slovesa, v kvalitativní analýze se však ukazuje, že k  takovým 

případům však dochází jen zřídka (viz.tabulka 11). Faktitivní konstrukce by znamenaly 

snadnější vyjádření druhého aktantu a přitom zachování stejnopodměosti PourInf a 

řídícího slovesa. Vysoká frekvence užití slovesa faire, kterou uvádíme v kapitole III.3, 

může být zapříčiněna právě jeho užitím jako pomocného slovesa ve faktitivních 

konstrukcích. Abychom si ověřili, přibližně jakou část z PourInf pojících se slovesem 

faire mohou tvořit faktitivní konstrukce, můžeme nahlédnout do výsledků kvalititativní 

analýzy. Níže uvádíme tabulku: 

 Celkem 
analyzovaných 
PourInf 

Z toho 
pour+faire 

Z toho faktitiv 

počet % počet % z 
pour+faire 

Nepřekladové  259 28 10,8 17 60,7 
Překladové  264 23 8,7 15 65,2 

Tabulka 12.  – Přehled frekvence konstrukce pour + faire v analyzovaných větách, přehled faktitivních 
konstrukcí v analyzovaných větách. Relativní frekvence jsou uváděny v procentech. 

Vidíme, že frekvence výskytu pour + faire v analyzovaném vzorku je téměr dvakrát 

vyšší, než tato frekvence vztažená k celému jádru InterCorpu (viz tabulka 9). Možným 

důvodem může být nepřesnost InterCorpu při vyhledávání PourInf. Pokud totiž při jeho 

vyhledávání zadáme regulární výraz [lemma="pour"] []{0,3} [tag="VER:infi"], je 

možné, že se na volných pozicích objeví další infinitiv. Ve vygenerovaných výskytech 

pak můžeme nalézt např. větu: „un danseur se pavane pour faire admirer sa dernière 
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création“ (Levi Strauss – Smutné tropy), kde celá faktitivní konstrukce „pour faire 

admirer“ byla označena jako výsledek hledání, ale např. i výskyt: „…assez pour faire 

sauter un monde.“ (Céline – Cesta do hlubin noci)61, kde je jako výsledek hledání 

označena jenom část faktitivní konstrukce, a to „pour faire“. Pokud potom pomocí 

korpusových manažerů zjišťujeme frekvenci výskytu jednotlivých sloves a zadáváme při 

tom seřazení podle „slova KWIC nejvíce vpravo“, bude první věta řazena podle slovesa 

„admirer“, zatímco věta druhá podle „faire“, ačkoliv v obou případech se pour pojí se 

slovesem „faire“. Při vyhledávání frekvence lexikálního obsazení PourInf musíme tedy 

počítat s jistou nepřesností.   

Tabulka 12 ukazuje, že z 28 konstrukcí z nepřekladových textů, kde se pour pojí se 

slovesem faire, je 17 faktitivních a z 23 konstrukcí z textů překladových bylo faktitivních 

15. Ačkoliv tento vzorek je jen velmi malý na to, aby mohl sloužit pro širší zobecňování, 

můžeme soudit, že přibližně polovina či více konstrukcí pour + faire může být faktitivní.  

III.5 Frekvence antepozice a postpozice PourInf 

Jedním z možných faktorů ovlivňujících sémantickou interpretaci PourInf může být 

jeho pozice ve větě. V teoretické části jsme uvedli, že PourInf jakožto příslovečné určení 

se může ve větě nacházet v postpozici (42´), v antepozici (42) či vložené mezi podmět a 

přísudek (42´´). Mezi příkladovými větami v teoretické části se však takové užití PourInf, 

kde by se tato konstrukce nacházela ve vložené pozici, neobjevilo. Ve výskytech 

analyzovaných v kvalitativní analýze se však takové věty objevují (př. 44, 62). 

V následující tabulce uvádíme přehled frekventovanosti jednotlivých pozic zastávaných 

PourInf ve výskytech kvalitativní analýzy: 

 
PourInf PourSInf 
Nepřekladové  Překladové  Nepřekladové  Překladové  

Anteponované 
PourInf 

18 7 % 10 3,8 % 22 20 % 2 3,5 % 

Postponované 
PourInf 

234 91,1% 245 93,9% 88 80 % 55 96,5% 

Vložené PourInf 5 1,9 % 6 2,3 % 0 0 % 0 0 % 

Celkem  257 261 110 57 

Tabulka 13 – Frekvence různých pozic, do kterých vstupují PourInf  a PourSInf ve výskytech kvalitativní 
analýzy. Udávány jsou absolutní hodnoty a relativní hodnoty v procentech. 

Vidíme, že v uvedených datech frekvence výstyku anteponovaných PourInf se 

značně liší  překladové nepřekladové texty. Pokud jde o PourInf, vyskytuje se 

                                                           
61 Obě citované věty pochází z nepřekladových analyzovaných vět z jádra francouzsko-české části 
InterCorpu. 
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v překladových textech v analyzovaném vzorku téměř dvakrát méně, než v textech 

překladových. Pokud jde o PourSInf, figuruje v textech překladových téměř šestkrát 

méně, než v textech nepřekladových. Můžem tedy soudit, že (ne)překladovost má značný 

vliv na pozici PourInf (potažmo PourSInf) ve větě. Z toho, že relativní hodnoty (%) 

překladových PourInf a PourSInf nacházejících se v antepozici, se jedna druhé velmi 

blíží, ale naopak se velmi liší od relativních hodnot anteponovaných PourInf a PourSInf 

v nepřekladových textech, můžeme usuzovat, že u překladatelů překládajících české 

texty do francouzštiny se projevuje jistá tendence k typickému postavení PourInf ve větě 

nehledě na to, zda se pour v konstrukci váže se složeným či jednoduchým infinitivem, 

ačkoliv se podle tabulky 13 zdá, že v nepřekladových francouzských textech tento faktor 

hraje v postavení PourInf ve větě nemalou roli. 

Vidíme, že PourInf vložených mezi podmět a přísudek tvoří ze vzorku pouhých 1,9 

– 2,3 % a objevuje se jenom pokud jde o pour s jednoduchým infinitivem. Příklad takové 

věty uvádíme níže:  

(44) - „Elle a, pour ce faire, utilisé des morceaux de cuirs différents… - …díky 

tomu, že použila různobarevné zbytky kůží…“ (Viewegh – Výchova dívek 

v Čechách) 

V tomto, i v dalších příkladech vloženého PourInf se tato konstrukce nachází ve 

významu účelu, popř. následku (následek viz kap. IV.1.4) Jako příklad anteponovaného 

PourInf můžeme uvést následující větu: 

(45) - „Pour enseigner, il faut non seulement bien connaître sa matière mais, en 

plus, être un brin psychologue. - K tomu, aby mohl člověk vyučovat, nestačí 

jenom dobře znát svůj předmět, ale kromě toho ještě být drobet psycholog.“ 

 (Werber – Revoluce mravenců)   

Jak vidíme v tabulce 13, antepozice PourInf se objevuje nejvíce v analyzovaných 

výskytech PourSInf, a to konkrétně v nepřekladových textech a ve valné většině jde o 

PourSInf vyjadřující příčinu (ze všech anteponovaných PourSInf tvoří 21 výskytů 

PourSInf ve významu příčiny a  1 výskyt PourSInf ve významu přípustky) tedy možné 

soudit, že příčina bývá častěji známá z předešlého kontextu než např. účel (viz kap. 

IV.1.2).  

Pro srovnání frekvence antepozice PourInf v různých funkčních stylech uvádíme 

následující tabulku. Jelikož v kvalitativní analýze se objevil značný rozdíl mezi frekvencí 
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anteponovaného  PourInf v nepřekladových a překladových textech (viz tabulka 15.), 

uvádíme v tabulce níže u těch vícejazyčných korpusů, kde je možné rozeznávat směr 

překladu, frekvenci anteponovaného PourInf v těchto dvou typech textů zvlášť. 

 Nepřekladové texty Překladové texty (z češtiny) 
Pour + Inf – 
i.p.m. 

pour + inf – 
i.p.m. 

Pour + inf – 
i.p.m. 

pour + inf – 
i.p.m. 

InterCrop 
Jádro Beletrie 159 2900 115 2349 

Non 
fiction 

175 2309   

Europarl 198 3465 180 2117 
InterCorp – nemožno určit směr překladu 
 Pour + inf – i.p.m. pour + inf – i.p.m. 
Presseurop + 
Syndicate 

201 3419 

Subtitles 229 1636 
Acquis 115 1480 
Jiné korpusy – nepřekladové texty 
FrWac 369 2 596 
Est Républicain 274 2 772 

Tabulka 14. – Frekvence anteponovaného a postponovaného PourInf v subkorpusech francouzsko-české 
části korpusu InterCorp a v korpusech frWac a Est Républicain. 

Při vyhledávání anteponovaného PourInf pomocí regulárního výrazu uvedeného 

v tabulce 4., který vyhledává pouze antepozice na začátku věty, však nepokryjeme 

všechny výskyty PourInf v antepozici (např. výskyty, kdy stojí v antepozici před větou 

hlavní, ale nachází se v delším souvětí,62 nebo je předcházené příslovcem,63 a nezačíná 

tedy velkým písmenem). Abychom zjistili, jak velká může být přibližně část, kterou 

z anteponovaných PourInf tvoří ty, které se nenachází přímo na začátku věty, můžeme 

sáhnout k výskytům analyzovaným v kvalitativní části analýzy. Přehled anteponovaných 

PourInf z těchto výskytů (300 vět překladových a 300 vět nepřekladových) uvádíme 

v následující tabulce: 

Typ textů Anteponovaných 
PourInf  

Z toho – Pour + inf Z toho – pour + inf 

Nepřekladové 18 10 55,6 % 8 44,4 % 
Překladové 10 6 60 % 4 40 % 
Tabulka 15. – Přehled anteponovaných PourInf v analyzovaných větách. Udávány jsou absolutní hodnoty. 

                                                           
62 „Trois jours plus tard, nous avons appris la fin de l'histoire: pour brouiller encore les pistes à cause des 
voleurs éventuels, les Boliviens avaient abandonné le coffret du faux Bambino...“ (Hrabal – Obsluhoval 
jsem anglického krále) 
63 Př.: „Alors, pour faciliter l'opération, elle entreprit de dessiner avec du rouge à lèvres la forme d'une 
bouche.“ (Werber - Revoluce mravenců) 
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Ukazuje se, že anteponované PourInf, které nezačíná velkým písmenem, tvoří v námi 

analyzovaných větách téměř polovinu všech anteponovaných PourInf. Tento fakt 

naznačuje tomu, že anteponovaná PourInf vyhledaná pomocí regulárního výrazu 

rozlišujícího velké a malé „p“ tvoří jenom část (z našich vzorků můžeme usoudit, že 55-

60%) ze všech anteponovaných PourInf. Vytvořit přehled zcela všech PourInf 

v antepozici nám zatím korpusové manažery nedovolují.   

Charolles uvádí, že vytčení příslovečného určení může také změnit interpretaci 

řídícího slovesa či celé výpovědi.64 Příslovečné určení může tak díky antepozici, ve které 

stojí, nabýt příčinného smyslu („Avec son chein, Paul est insuportable.“) či smyslu 

podmínky („Avec son chien, Paul se promène.“). Desémantizace, kterou může antepozice 

příslovečného určení způsobit, znamená, že anteponovaná příslovečná určení hrají zcela 

jinou roli, než příslovečná určení postponovaná (Charolles, 2003: 11). V tabulce níže 

uvádíme přehled významů analyzovaných anteponovaných PourInf : 

 Antepozice - Pour + inf 
Význam nepřekladové překladové Celkem % 
Účel 15 9 85,7 % 
Konsekuce 2 0 7,1 % 
Přípustka  1 0 3,6 % 
Specifický výraz 0 1 3,6 % 

Tabulka 16. – Frekvence významů, které nabývá anteponované PourInf v analyzovaných větách. 

Jelikož je konstrukce PourInf silně účelově zabarvena, objevuje se účelový význam 

nejčastěji i pokud jde o anteponované PourInf.  (Srovnejme tabulku 16 s tabulkou 18  ) 

Zdá se, že u anteponovaných PourInf k desémantizaci nedochází, k podložení tohoto 

tvrzení by však byl potřeba větší analyzovaný vzorek. 

V analyzovaném vzorku přibližně polovinu anteponovaných PourInf, která nestojí 

přímo na začátku věty, předchází jiná věta v souvětí (viz pozn. pod čarou 62), druhou 

polovinu předchází spojka (Et, Mais,) či příslovce (Alors, En effet,) (viz pozn. pod čarou 

63). Níže uvádíme příklad užití PourInf v antepozici po spojce „Mais“: 

(46) – „Mais pour écrire, il fallait peut-être que tu oublies les événements“ –  

„Ale abys mohl psát, musíš možná zapomenout na to, co se stalo.“  

(Winckler – Tři lékaři) 

                                                           
64 „Paul a posé sa cravate dans lʼentrée.“ (otázka zní: Où Paul a-t-il posé sa cravate?) X „Dans lʼentrée, 
Paul a posé sa cravate.“ (otázka zní: Que sʼest-il passé dans lʼentrée?) (Charolles, 2003: 13-14) 
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V této kapitole jsme se zabývali obecnými daty, které vypovídají o konstrukci 

PourInf získanými z korpusů InterCorp, frWac a Est Républicain pomocí korpusových 

manžerů. V následující kapitole se pomocí analyzovaného vzorku z korpusu InterCorp 

zaměříme na detailnější charakteristiku fungování konstrukce PourInf s ohledem na různé 

váznamy, kterých může nabývat.  
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IV. Kvalitativní  analýza 

Pro kvalitativní analýzu bylo vyhledáváno ve francouzsko-české a česko-

francouzské části jádra korpusu InterCorp (viz tabulka 3). Analyzováno bylo 600 výskytů 

PourInf (300 vět nepřekladových + 300 vět přeložených z češtiny) a 600 výskytů „aby“ 

(300 nepřekladových a 300 přeložených z francouzštiny), z nichž analyzovány byly 

pouze ty, kde „aby“ uvozuje vedlejší větu účelovou. Jelikož frekvence výskytu PourSInf 

byla v těchto vzorcích velmi nízká, bylo pro jeho analýzu potřeba vyhledat pomocí 

korpusu InterCorp pouze takové PourInf, ve kterých se vyskytuje složený infinitiv. 

Analyzovány byly všechny výskyty PourSInf ve francouzsko-české části jádra 

InterCorpu (překlady z třetího jazyka byly vyřazeny), což tvoří celkem 411 výskytů.  

Předmětem analýzy byl význam konstrukce, její ekvivalent v druhém jazyce, pozice  

ve větě a shoda podmětů ve francouzské a v české verzi. V následujících kapitolách se 

pokusíme popsat fugování jednoduchého a poté složeného infinitivu podle kritérií, k nimž 

se přihlíželo v analyzovaných výskytech, a faktory mající vliv na jeho význam. 

V následující tabulce uvádíme počet šumů v jednotlivých analyzovaných vzorcích: 

 Velikost vzorku Počet šumů Počet „nešumových“ 
výskytů 

PourInf nepřekladové 300 výskytů 43 14,3 % 257 85,7 % 
PourInf překladové 300 výskytů 39 13 % 261 87 % 
„aby“ nepřekladové 300 výskytů 137 45,7 % 163 54,3 % 
„aby“ překladové 300 výskytů 129 43 % 171 57 % 
PourSInf nepřekladové 286 výskytů 182 63,6 % 104 36,4 % 
PourSInf překladové 125 výskytů 72 57,6 % 53 42,4 % 

Tabulka 17. – Počet eliminovaných šumů v analyzovaných vzorcích. Uváděny jsou absolutní hodnoty a 
relativní hodnoty v procentech. 

Nejvíce šumů se objevuje ve vygenerovaných PourSInf a to kvůli již zmíněnému 

problému zadávaného regulárního výrazu (viz pozn. pod čarou 25), který mimo PourSInf 

pokrývá také různé pasivní vazby nebo vazby pour + être + adjektivum. Velký počet 

šumů, které bylo potřeba v kvalitativní analýze eliminovat, se objevuje ve 

vygenerovaných „aby“ a to z jednoduchého důvodu: mimo větu účelovou a konsekutivní 

může tato spojka v češtině uvozovat také větu způsobovou či obshaovou (může také 

fungovat jako částice) (Vlasák & Lyer, 1993). 

Jak už jsme uvedli v kapitole I.3.2 většina významů, kterých může PourInf nabývat, 

patří do významů široce kauzálních (příčina, účel, konsekuce, přípustka), navzájem na 

sobě závisí, jsou komplementární (účel, příčina) a v některých případech bývají chybně 

zaměňované (účel, časový sled událostí). Jak uvádí Cadiot význam PourInf se nikdy 
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neobjevuje v „čisté formě“,  a jeho interpretace se může krýt s interpretací jinou (Cadiot, 

1994: 51). V analyzovaných výskytech bylo tedy někdy obtížné jednoznačně 

identifikovat významy jednotlivých PourInf. V každé kategorii se také najdou jisté 

odchylky, či specifická užití, která se snažíme komentovat stejně jako užití, která jsou pro 

daný typ PourInf specifická. 

IV.1 Jednoduchý infinitiv 

Tato kapitola je rozdělena na části podle významu, kterých PouInf s jednoduchým 

infinitivem nabývá, a to konkrétně podle jeho frekvence – od významu 

nejfrekventovanějšího po nejméně frekventovaný.  

V následující tabulce uvádíme frekvenci jednotlivých významů v překladových a 

nepřekladových textech analýzy PourInf: 

Analyzovaná PourInf 
Význam  Absolutní frekvence výskytů

  
Relativní 
frekvence 
 v % Nepřekladové 

texty 
Překladové 
texty 

1. Účel 206 223 83,0 % 
2. Konsekuce 19 12 6,0 % 
3. Specifické výrazy 8 11 3,7 % 
4. Následek 13 7 3,9 % 
5. Časový sled 10 8 3,5 % 
6. Přípustka 1 0 0,2 % 

Tabulka 18. – Frekvence jednotlivých významů PourInf v analyzovaných vzorcích. Uváděny jsou 
absolutné hodnoty a relativní hodnoty v procentech. 

 Na následujících stránkách se pokusíme popsat fungování jednotlivých významů 

PourInf. Téměř všechny významy, do kterých PourInf vstupuje budeme moci srovnat 

s výsledky zpětné analýzy (toto srovnání uvádíme vždy v rámci jednotlivých kapitol 

členěných podle významu PourInf). 

V následující tabulce uvádíme frekvenci jednotlivých významů v překladových a 

nepřekladových textech, v nichž jsme analyzovali „aby“ s větou účelovou. 

Analyzovaná „aby“ + vedlejší věta účelová 
Význam Absolutní frekvence výskytů Celkem % 

Nepřekladové 
texty 

Překladové texty 

1. Účel  137 146 84,7 % 
2. Konsekuce  19 24 12,9 % 
3. Specifické výrazy 4 0 1,2 % 
4. Časový sled 3 1 1,2 % 

Tabulka 19. – Frekvence významů „aby“ uvozující větu účelovou v analyzovaném vzorku. 
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Pomocí zpětné analýzy budeme také moci zjistit, jakými jinými jazykovými 

prostředky, než je PourInf, se překládá věta vedlejší účelová či konsekutivní uvozená 

spojkou „aby“. 

IV.1.1. Účel 

V analýze PourInf v překladových i nepřekladových větách se potvrdilo, co uvádí 

mnoho francouzských gramatik, totiž, že nejčastěji se tato konstrukce objevuje ve 

významu účelovém65 (viz kapitola I.3.2). Dále je možné rozdělit tuto velmi obsáhlou 

kategorii na několik menších podkategorií, dle významového zabarvení, které PourInf 

nabývá.  

„Čistý“ účel 

Ve většině případů PourInf vyjadřuje čistý účel.66 Sémantickou  interpretací takové 

konstrukce je, že aktant věty hlavní vykonává činnost s vědomým záměrem, snaží se 

dospět k určitému cíli.67 Jako příklad můžeme uvést větu (25) z teoretické části práce, 

kapitola I.3.2. 

Do této kategorie můžeme řadit 170 výskytů z 206 účelových PourInf 

v nepřekladové části analýzy a 175 výskytů z celkových 223 účelových PourInf 

v překladové části analýzy (viz tabulka 24). Níže uvádíme jeden z takovýchto výskytů 

PourInf z nepřekladové části analýzy: 

 

(47) – „„T’en as d’autres où qu’on bouffe des pastilles pour digérer le trop-plein 

qu’on bouffe.“ – „Máš jiný, kde se cpou práškama, aby mohli strávit, co 

všecko sešrotovali.“ (Fallet – Zelňačka) 

 

Můžeme říct, že „digérer“ je vědomým účelem podmětu předchozí věty v souvětí. 

Vidíme, že PourInf je zde přeložen pomocí „aby“ s vedlejší větou účelovou. 

 

 

                                                           
65 Grevisse, & Goosse, 2008: 1020; Colin, 1977: 577; Younes, 1981: 328; Le Goffic, 1993: 433; Neuman & 
Hořejší, 1974: 322 
66Zajímavým spojením je „comme PourInf“, které k účelovém významu PourInf přidává ještě jisté 

přirovnání Uvádíme příklad z překladové části analýzy: „…et il donna une tape dans le dos de mon homme 
comme pour le remercier.“  „…a plácl mého muže po zádech, jako by mu děkoval…“ (Legátová – Jozova 
Hanule) 
67 Ne u všech případů je však úmysl explicitní a věta se sémanticky nachází na rozhraní účelu a konsekuce 
(účinku) : „Et le reste du temps, vous pourrez faire un petit somme pour arriver sur place frais et dispos.“ 
– „A zbytek času prospěte, ať jste na místě čerství a svěží.“ (Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou) 
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a. Charakteristika podle českých ekvivalentů 

V následující tabulce uvádíme různé české ekvivalenty účelového PourInf  

vyskytující se v analyzovaném vzorku: 

 

 Nepřekladové texty Překladové texty Celkem % 
„aby“ + vedlejší 
věta68 

80 69 42,4 % 

dépouillement 59 54 33,2 % 
étoffement 4 4 2,4 % 
„a“ + souřadné 
spojení 

9 8 5 % 

juxtaposition 2 4 1,8 % 
Jiná reformulace 16 36 15,3 % 
Celkem  170 175  

Tabulka 20 – Přehled českých ekvivalentů PourInf ve významu účelu vyskytujících se v analyzovaném 

vzorku. 

a.1 „aby“ + vedlejší věta 

Zdaleka nejfrekventovanějším českým překladem je „aby“ s větou vedlejší, což je 

podle Encyklopedického slovníku češtiny také tradiční způsob vyjádření účelu v češtině 

(Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 514, viz kapitola I.3.2) V kapitole I.3.2 jsme mohli 

vidět, že tímto způsobem jsou účelové konstrukce PourInf často překládány i v různých 

francouzsko-českých gramatikách (např. Radina, 1981: 120-121, Hendrich, Tláskal, & 

Radina, 2001: 405-407) (př. 12). Právě „aby“ uvozující vedlejší větu účelovou jsme 

zkoumali i ve zpětné analýze (viz tabulka 21). Ze 137 nepřekladových účelových vět, 

které uvádíme v tabulce 17, jsme 108 označili jako čistě účelové, ze 146 překladových 

vět jsme jich pak takto označili 123. V tabulce níže uvádíme frekvenci francouzských 

ekvivalentů pro české „aby“ s vedlejší větou účelovou: 

Francouzské ekvivalenty českého „aby“ + věta účelová 
 Nepřekladové Překladové  % celkem  
PourInf 59 94 66,2% 
Pour que 18 10 12,1 % 
Afin de 5 5 4,3 % 
Afin que 5 1 2,6 % 
De crainte que 1 0 0,4 % 
Pour + nominální fráze 1 3 1,7 % 
Jiné reformulace 19 10 12,6 % 
Celkem  108 123  

Tabulka 21. – Přehled francouzských ekvivalentů české věty účelové uvozené spojkou „aby“. 

                                                           
68 Do této kategorie zahrnujeme i české ekvivalenty typu „k tomu, aby…“ „proto, aby…“ 
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Vidíme, že i nejčastějším ekvivalentem „aby“ s účelovou větou je ve francouzštině 

PourInf (66,2%). Druhá nejvyšší frekvence patří „pour que“ (12,1%), které uvádí vedlejší 

větu se stejným sémantickým významem, jaký by na jeho místě měla polovětná vazba 

PourInf (viz kapitola I.3.1).69 Dále se zde objevují výrazy „afin de“ a „afin que“,70 které 

jsou s vědomým účelem více spjaté, než PourInf, popř. „pour que“ (viz kapitola I.3.2, 

příklady 23, 24). Zajímavým faktem je, že i v případě, kdy se čeština vyjadřuje vedlejší 

větou, může francouzština pomocí  nominalizace vedlejší větu vyjádřit jako pour + 

nominální fráze.71 

a.2 dépouillement 

Jak jsme již uvedli dříve, pro češtinu je charakteristické dépouillement – 

kondenzované vyjadřování (viz kap. I.3.2), proto i u mnoha polovětných vazeb PouInf 

nacházíme v českých ekvivalentech nikoliv vedlejší větu, ale kondenzované vyjádření 

nominální frází, či infinitivem. I takovéto jazykové prostředky v češtině použité však 

implikují účel. V takových případech se pak v českých ekvivalentech často vyskytuje 

předložka „pro“, „k“ či „na“: 

(48) -  „...il avait fallu envoyer des estafettes à l' arrière pour avoir des ordres.“ 

„v neděli ráno museli poslat do týlu rychlé posly pro rozkazy“  

(Japrisot – Příliš dlouhé zásnuby) 

(49) - „Tu viens ici pour travailler?“  „Jsi tady na práci?“ (Céline – Sever) 

(50) - „nous le prendrons comme terme de comparaison pour éclairer toute cette 

question.“  „použijeme ho jakožto tertium comparationis k objasnění celé 

této otázky.“ (Saussure – Kurs obecné lingvistiky)  

Nutno podotknout, že dépouillement pomocí předložky „k“ a nominální fráze se 

v analyzovaném vzorku objevuje především u textů odborných – ze 12 výskytů 

v nepřekladových textech pochází 10 z odborné literatury.72  

                                                           
69 „...všechny domy striktně stejné, aby mezi sousedy nedocházelo k řevnivosti.  …les maisons sont 
strictement identiques pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre voisins.“ (Werber – Revolluce mravenců) 
70 „Kromě přítele, který mi půjčil částku v hotovosti, aby konec mé dovolené slušně proběhl.  Sauf 
l’ami qui me prêta une somme d’argent liquide, afin de terminer honorablement ces vacances.“ 
(Duteurtre – Služba zákazníkům) 
71 „Zmobilizoval celý jeden autobus : policisté se shlukli kolem mrtvoly a strkali se, aby ji měli kde chytit.“ 
 „Il rameuta un des cars : les policiers s' entassèrent au-dessus du cadavre , se battant pour une prise.“ 
(Chamoiseau – Solibo Ohromný) 
72 Faucault – Slova a věci, Saussure – Kurs odborné lingvistiky, Lévi-Strauss – Smutné tropy, Rasa a dějiny, 
Davidson – Po stopách Alexandra Velikého, Bergson – Hmota a paměť 
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a.3 „a“ + souřadné spojení 

Za zmínku stojí, že „a“ + souřadné spojení se v českých ekvivalentech účelového 

PourInf neobjevuje zdaleka tak často (5%), jako v ekvivalentech PourInf, kde se význam 

účelu mísí s časovým sledem dějů (11,9 %) (viz tabulka 21). 

(51) – „il choisit ce moment pour avancer vers la rampe d'une façon grotesque“ 

 „vybral si právě tento okamžik a v groteskní póze,…,došel až na rampu“ 

(Camus – Mor) 

 

a.4 Jiné reformulace  

Některé reformulace vyjadřují vědomý záměr, který sémantická interpretace účelové 

věty obsahuje, např. slovesem „vouloir“73 či „dans l´espoir de“.74 Stejně tak u českých 

ekvivalentů francouzského účelového PourInf můžeme v reformulaci narazit na sloveso 

„chtít“75, „snažit se“76 či slovní spojení „v naději, že...“77. Faktem, který je také možno na 

analyzovaném vzorku odpozorovat, je v českých ekvivalentech časté étoffement 

přidáním slovesa „moci“ (viz př. 46) 

(52) - „...l’un d’eux dut poser la marmite qu’il tenait pour soritr son mouchoir.“ 

 „jedna z nich položila hrnec , aby mohla vytáhnout kapesník.“  

(Boulle – Planeta opic) 

b. Koreference podmětů 

Pro účelové polovětné vazby PourInf je dále charakteristická koreference podmětu 

s podmětem řídícího slovesa. Přestože PourInf teoreticky je schopné vázat na sebe i jiný 

                                                           
73 „Šílenství je nejnižší bod lidství, k němuž se vtělený Bůh uvolil, aby ukázal...“ - „La folie est le point le 
plus bas de l'humanité auquel Dieu ait consenti dans son incarnation, voulant montrer par là...“ 
(Fouceault – Dějiny šílenství) 
74 „Vlk se prudce narovnal a začal se usilovně rozhlížet, aby našel nějaké vysvětlení.“ – „Vlk se redressa 
brusquement pour promener, dans l' espoir d' une explication , le regard autour de lui.“ (Kohout – 
Katyně) 
75 „C’était pour te faire peur.“ – „Chtěl tě jen zastrašit.“ (Fallet – Zelňačka) 
„Chtěl jsem respektovat ducha magazínu, který mě zaměstnával, a umínil jsem si, že k tématu budu 
přistupovat konstruktivně.“ – „Pour coller à l’esprit du magazine qui m’employait, je me promettais 
d’aborder le sujet sous un angle constructif.“ (Duteurtre – Služba zákazníkům) 
76 „C’est avant tout pour essayer d’affaiblir son chef, Himmler.“ – „...mu tak urputně nadbíhají zejména 
proto, že se tím snaží oslabit jeho představeného, Himmlera.“ (Binet – HHhH) 
„Que sais -je, une béquille, un leurre et une attrape pour tromper le monde et te tromper toi-même?“ – 
„...jímž by ses snažil svět i sebe sama ujistit o tom, že...“ (Havel – Largo desolato) 
77 „À contrecoeur, malgré lui, il faisait encore confiance aux étranges préparatifs des Occidentaux pour 
hâter son exécution.“ – „Z donucení a nerad, přece však jen skládal důvěru v ty podivné plány Evropanů, 
v naději, že tak stavbu uspíší.“ (Boulle – Most přes řeku Kwai) 
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podmět,78 než je podmět hlavní věty (viz kapitola I.2.1), nesetkáváme se s takovým jevem 

často. V následující tabulce uvádíme přehled frekvence koreference podmětů účelového 

PourInf: 

PourInf ve významu účelu 

 Nepřekladové 

texty  

Překladové texty Celkem % 

Stejné podměty 155 167 93,3 % 

Sémanticky stejné 

podměty79 

5 5 2,9 % 

Jiné podměty 10 3 3,8 % 
Celkem  170 175  

Tabulka 22. – Přehled koreference podmětů PourInf s řídícím slovesem v analyzovaných vzorcích. 

Tabulka 22 ukazuje, že 93% všech PourInf v analyzovaném vzorku ve významu účelu 

se váže ke stejnému podmětu, jako je podmět řídícího slovesa hlavní věty.  Není však 

pravda, že by aktanti polovětné vazby a hlavní věty byli vždy stejní. Důvodem tohoto 

jazykového jevu může být, jak už jsme uvedli výše (kap. III.4), značný počet faktitivních 

konstrukcí ve vzorku. V případě, že se podměty v obou částech věty sémanticky liší, 

nachází francouzština i jiné jazkové prostředky, jak zachovat stejnopodmětnost PourInf 

a hlavní věty. Těmi jsou např. Konstrukce „aider qnn à faire qqch“,80  „demander qqn de 

faire qqch“,81 „épargner qqch à qqn“,82 „empêcher qqn de faire qqch“83 apod. 

Níže uvádíme jeden z mála výskytů, kdy se podmět PourInf od podmětu hlavní věty 

liší syntakticky liší: 

 

 

 

                                                           
78 Příklad nekoreference podmětů PourInf s hlavní větou : „X est une croix pour se souvenir.“ – „X je 
křížek , abychom nezapomněli.“ (Le Clezio – Mondo a jiné příběhy) 
79 Pojmem „sémanticky stejné podměty“ zde rozumíme neosobní vazby typu „il faut... + PourInf“  

80 „Les communistes organisaient pour les travailleurs des séances de gymnastique matinale et 
diffusaient à la radio des chants vifs et entraînants pour les aider à mieux travailler.“ – „Pro pracující v 
továrnách a úřadech organizovali komunisté ranní rozcvičky a pouštěli jim z rádia radostné zpěvy, aby se 
jim lépe pracovalo“ (Ouředník – Europeana) 
81 „On s’est mis aussi à écrire aux députés tchèques à Vienne, pour leur demander de nous protéger.“ – 
„Psali poslancům do Vídně, aby se jich ujmuli...“ (Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka) 
82 „...il avait filé à l' anglaise pour lui épargner une panique paralysante...“ – „když po anglicku zmizel, 
aby ji neochromila panika“ (Kohout – Katyně) 
83 „...en présence de son mari que vous avez menacé de votre épée et obligé à bâillonner sa femme avec 
une serviette pour l’empêcher de crier.“ – „...u přítomnosti jejího manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a 
nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nekřičela.“ (Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka) 
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(53) - „C' était comme d'avoir sa mèrei dans le ventre et de l'i y PROj entendre 

PROi ricaner pour lui PROi gâcher sonj rendez-vous.“ – „Bylo to, jako kdyby 

mělaj v břiše svou matkui, která se tam chechtalai, aby jíj zkazilai setkání 

s Tomášem.“ (Kundera – Nesnesitelná lehkost bytí) 

Podmět infinitivu „gâcher“, který se zde nachází v PourInf se zde liší od podmětu 

řídícího slovesa „entendre“, shoduje se ovšem s podmětem infinitivního tvaru „ricaner“. 

c. Anteriorita děje ve větě hlavní oproti ději vyjadřovaném PourInf 

Ačkoliv v kapitole I.3.2 uvádíme, že v účelových větách děj (stav, proces, nebo 

situace) vyjádřený řídícím slovesem hlavní věty předchází časově účel, může být 

v některých výskytech účelového PourInf tato časová následnost poněkud setřena  (př. 

25). Jde o případy, kdy aktant PourInf vykonává jistou akci s vědomým účelem, tím, že 

ji vykonává, však už svůj záměr naplňuje.  

(54)  - „Tolstoï ... écrit à sa tante pour lui demander d' intervenir auprès du 

ministre de la guerre.“ - „napíše své tetě a požádá ji o intervenci u ministra 

války.“ (Camus – Zápisníky II) 

V některých případech je účelový význam už sotva znatelný: 

(55) - „...je traînai toute la matinée dans les rues de la capitale pour observer les 

démarches, les attitudes,...– „... a celé dopoledne jsem chodil po ulicích 

hlavního města a pozoroval způsob chůze, postoje,...“ (Duteurtre – Služba 

zákazníkům) 

 

(56) - „chaque fois que je m' appuyais contre un arbre du parc, par exemple, pour 

compter mes billets de banque,...“ – „Když jsem se třeba v zahradě opřel o 

strom a počítal bankovky,...“ (Hrabal – Obsluhoval jsem anglického krále) 

Fakt, že účelový význam PourInf v podobných větách nehraje veliký význam, 

potvrzují i české ekvivalenty, mezi kterými nenajdeme „aby“ s větou účelovou, ale 

naopak souřadná spojení se spojkou „a“. 
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Účel - časový sled událostí 

Můžeme rozlišovat také účelové věty více inklinující k významu časového sledu. 

Význam účelu zůstává patrný, ustupuje však poněkud do pozadí vedle významu pouhého 

časového sledu událostí. Příklad PourInf na rozhraní účelu a časového sledu: 

(57) - „Je suis déjà venu avant dîner pour voir M. Tiercelin , mais il n' était pas 

là.“ -  „Už jsem se stavoval před večeří za panem Tiercelinem , ale ještě tu 

nebyl.“ (Aymé –Cesty školáků)   

Dalším příkladem může být věta (19) z teoretické části práce (kapitola I.3.2). Řídící 

sloveso hlavní věty takovéhoto souvětí bývá často slovesem pohybu. Čtenáři je 

v takových případech zřejmé, že aktant věty provedl tento pohyb za jistým účelem, 

zároveň by se ale smysl věty dal chápat jako prostý popis sledu po sobě jdoucích událostí. 

Zřejmě i z tohoto důvodu se v českých ekvivalentech vyskytuje stejně, popř. více často 

než „aby“ + vedlejší věta, souřadné souvětí se spojkou „a“. Způsoby vyjádření PourInf 

ve významu účel-časový sled v českých ekvivalentech uvádíme v následující tabulce: 

 Nepřekladové  Překladové – 
z češtiny 

Celkem % 

„aby“ + vedlejší věta 10 0 11,9 % 
„a“ + souřadná věta 13 23 42,9 % 
Dépouillement  9 16 29,8 % 
Juxtaposition  2 7 10,7 % 
Jiné vedlejší věty 
uvozené spojkami: 
než, který, až, kde 

2 2 4,8 % 

Celkem  36 48  
Tabulka 23. – Přehled způsobů vyjádření PourInf ve významu účel-časový sled v českých ekvivalentech. 
Uváděno v počtech výskytů analyzovaných v překladových a nepřekladových textech obsahujících PourInf 
(jádro InterCorpu). 

 Příklady užití těchto českých ekvivalentů uvádíme v poznámce pod čarou.84 

Narozdíl od PourInf ve významu čistě účelovém, se PourInf, který se významově blíží 

spíše časovému sledu událostí, nevyskytuje se v analyzovaném vzorku ani jednou 

                                                           
84 1) Aby + vedlejší věta : „Quelquefois , je sortais de la DS pour faire un tour à l'ombre.“ – „Občas jsem 
vystoupil z auta , abych se ve stínu prošel.“ ( Japrisot – Dáma v autě s brýlemi a puškou) 
2) „A“ jako souřadííc spojka: „En le voyant filer , mon Bruno saute sur ses pieds pour lui courir après.“ – 
„Když ho Bruno viděl odcházet, vyskočil a letěl za ním.“ (Winckler – Tři lékaři) 
3) dépouillement : „…disparut dans le salon pour aller me chercher une feuille de papier et de quoi écrire“ 
– „odešel do obýváku pro papír a něco na psaní“ (Toussaint – Milovat se) 
4) juxtaposition: „il fait signe , on pivote pour s’engager sur un chemin presque invisible…“ – „mává, 
zahneme, vjedeme po nepatrné cestě do lesa…“ (Tournier – Chvalořečení) 
5) vedlejší věta uvozena jinou spojkou: „…qu' est -ce je vais me mettre pour aller au bal?“ – „Co si vezmu 
na sebe, až půjdu na ples?“ (Ouředník – Europeana) 
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v antepozici. Je tomu tak zřejmě proto, že anteponozicí by byl zvýrazněn účel, který 

PourInf vyjadřuje, a tato konstrukce by tak ztratila významový posun k časovému sledu 

událostí, který obsahuje. Porovnejme větu: 

(58) – „Quelquefois, je sortais de la DS pour faire un tour à l'ombre.“ 

 (viz pozn. pod čarou 84) 

A stejnou větu s anteponovanou konstrukcí PourInf: 

(58´)  – „Pour faire un tour à l'ombre, je sortais de la DS quelquefois.“ 

Vidíme, že sémantická interpretace těchto dvou vět se poněkud liší. V příkladu (58) 

je konstrukce PourInf antepozicí zdůrazněna, čímž je zdůrazněn i kauzální vztah 

představovaný touto kosntrukcí.   

Pokud jde o koreferenci podmětů, ve všech výskytech ve vzorku si podmět PourInf 

s podmětem v hlavní větě odpovídá.85 Na závěr uvádíme tabulku účelových PourInf a 

jejich rozdělení v této kapitole: 

 Nepřekladové  Překladové – z češtiny 
Účel  170 175 
Účel – čas. sled 36 48 
Celkem  206 223 

Tabulka 24. – Počet čistě účelových PourInf a PourInf, kde se význam účelu mísí s časovým sledem 
událostí. Udáváno v absolutních hodnotách výskytů z celku  analyzovaných vzorků francouzsko-české části 
jádra InterCorpu. 

 Taková PourInf, kde se v sémantické interpretaci mísí účel s časovým sledem 

tvoří přibližně pětinu všech účelových PourInf. Přestože oproti čistě účelovým PourInf 

tak tvoří menšinu, objevují se zde jisté specifické vlastnosti, co se týče sémantické 

interpretace (které se jasně projevují na českých ekvivalentech), které je od jiných 

významů PourInf vyčleňují. Bylo tedy žádoucí v této kapitole tyto rozdíly zmínit a 

PourInf, jehož sémantická interpretace zahrnuje nejen účel, ale i časový sled událostí, od 

čistě účelového PourInf vymezit. 

IV.1.2 Konsekuce 

Jak jsme uvedli v teoretické části (kapitola I.3.2), řadíme zde po pojem „konsekuce“ 

významy, které Francouzská mluvnice označuje jako „účinek“ či „srovnání“ (Hendrich, 

Tláskal, & Radina, 2001: 406). Rozdíl v použití PourInf jako „účinku“ či „srovnání“ je 

                                                           
85 I když ve dvou případech jde pouze o koreferenci sémantickou: „Il lui fallut quelques secondes  pour 
réorganiser ses perceptions auditives.“ – „Trvalo mu několik vteřin , než uspořádal sluchové vjemy“ 
(Houellbecq – Elementární částice)  
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podle příkladů uváděných ve Francouzské mluvnici ten, že účinkové věty mají kladný 

smysl (př. 31, 32), kdežto srovnávací věty mají smysl záporný (př. 33, 34). Oba tyto typy 

vět se objevily i v analyzovaném vzorku. Ačkoliv v teoretické části jsme právě 

terminologii Francouzské mluvnice nahradili terminologií používanou ve francouzských 

gramatikách, zde bychom se k ní rádi vrátili. Budeme tak moci rozlišovat dva druhy 

konsekuce: kladný – účinek (assez pour) a záporný – srovnání (trop pour). 

Encyklopedický slovník češtiny definuje účinek jako „vyjádření následku 

vyplývajícího z míry (kvantity, intenzity) děje“ (Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 514).  

V analyzovaném vzorku se objevují také takové případy, kde PourInf není použito ani jako 

vědomý účel, ani jako následek vyplývající z míry děje, nýbrž jako následek vyplývající 

z děje samotného. Přestože se může zdát, že se jedná o malou nuanci, budeme dále 

označovat takové PourInf za vyjádření (nezáměrného) následku a věnujeme jim 

samostatnou kapitolu. 

V nepřekladové části analýzy nalezneme konsekutivních konstrukcí PourInf 19, v 

překladové pak 12, což tvoří dohromady 6% ze všech analyzovaných PourInf. Níže 

uvádíme tabulku s přehledem podílu, který v těchto výskytech zaujímá účinek a srovnání 

a s českými ekvivalenty těchto významů: 

 Učinek (+) Srovnání (-) 
Nepřekladové  Překladové  Nepřekladové  Překladové  

Celkem výskytů 14 6 5 4 
 
Francouzské 
výrazy 

Assez ... pour Trop ... pour 
Suffisament ... pour  
Il suffit ... pour  

 
 
 
 
České ekvivalenty 

Dost / dostatečně ..., (aby) Příliš ... než, aby  
Dostatečný ... k tomu, aby Příliš ... na to, aby 
Dost ... + inf Tak ..., aby 
Tolik..., aby  
Tak ..., že 
Natolik..., že 
A  
Stačí... (na to), aby  
Tolik ... , že 
Sloveso „umožňovat“ 

Tabulka 25. – Přehled počtu účinkových a srovnávacích konstrukcí PourInf v překladové i nepřekladové 
části analýzy. Udávány jsou absolutní hodnoty. Přehled francouzských výrazů vyjadřujících konsekuci a 
jejich českých ekvivalentů figurujících v analýze. 

Vidíme, že v českých ekvivalentech se jazykových prostředků k vyjádření konskuce 

vyskytuje o poznání více, než ve francouzských výskytech PourInf ve významu konsekuce. 

PourInf jako srovnání se v analyzovaném vzorku vyskytlo dvakrát méně, než PourInf jako 
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účinku. Ve všech případech (až na jeden)86 se podměty PourInf a řídícího slovesa shodují, 

stejnětak v českých ekvivalentech. 

Ve zpětné analýze tvoří „aby“ ve významu konsekuce 12,9 % ze všech 

analýzovaných výskytů „aby“. V tabulce 26 vidíme, že nejčastějším francouzským 

ekvivalentem českého „aby“ vyjadřujícího konsekuci je opět PourInf. Dále do konkurence 

s PourInf ve vyjádření konsekuce vstupuje „pour que“ a různé reformulace87 

 Překladové – z 
francouzštiny 

nepřekladové Celkem % 

PourInf 8 9 39,5 % 
Pour que 6 7 30,2 % 
Reformulace  10 3 30,2 % 
celkem 24 19  

Tabulka 26. – Přehled jazykových prostředků, které vstupují do konkurence s konstrukcí PourInf v 
analyzovaných výskytech „aby“ v konsekutivním významu. 

Jazykové prostředky pro vyjádření konsekuce ve francouzštině jsou v analyzovaném 

vzorku rozmanité: jedná se o konstrukce typu „suffir à“, „suffir que“,88 ale i jiné způsoby 

vyjádření konsekuce: 

(59) – „ani veškerá jejich láska a výchova nestačila k tomu, aby jejich Žožo zvládl 

maturitu“  „ni leur enseignement n' avaient pu permettre à leur Jojo de 

décrocher son bachot“ (Laurens – Láska, román) 

V tomto případě je konsekutivní vztah ve francouzském originálu vyjádřen slovesem 

„permettre“, v češtině pak účelovou spojkou „aby“. 

 

 

                                                           
86 Tato věta je zajímavá svou atypičností. Je to jedna z mála vět, kde je podmět PourInf a řídícího slovesa 
nekoreferenční, a navíc pozice této konstrukce a jeho českého ekvivalentu ve větě si neodpovídají. 
Ačkoliv v původní francouzské větě se PourInf nachází v postpozici, překladatel se rozhodl jeho český 
ekvivalent anteponovat: „Leur sens de l' ouïe leur permet de communiquer et leur sens de la vue leur 
suffît pour percevoir le monde.“ – „Komunikovat mohou díky svému sluchovému smyslu a vnímat svět 
jim zase umožňuje smysl zrakový.“ (Werber – Revoluce mravenců) 
87 „Smrt přinejmenším na pár let ztratila svou přitažlivost, stala se příliš všední na to, aby stála za 
námahu.“  „La mort , pour quelques années au moins , perdait son attrait, devenant trop banale et ne 
valant plus l'effort .“ (Makine – Francouzský testament) 
„Jenže vesnice nebyla žádná Costa Brava a kemp nevynášel ani tolik, aby to stálo za zdupanou trávu.“ – 
„Mais le village n’était pas la Costa Brava et le camping ne rapportait pas l’herbage qu’on y gâchait .“ 
(Fallet – Zelňačka) 
88 „Dává tím všanc své soukromí, a to stačí, aby tetování získalo rozměr téměř erotický.“ – „C' est son 
intimité qu'il livre ainsi, et cela suffit à conférer au tatouage une dimension quasi érotique.“ (Tournier – 
Chvalořečení) 
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IV.1.3 Časový sled událostí 

PourInf může také vyjadřovat pouhý sled událostí, mezi kterými není kauzální vztah 

(jak jsme uvedli v kapitole I.3.2). Takovýchto výskytů PourInf jsme v nepřekladové části 

analyzovali 10, v překladové pak 8, což tvoří dohromady 3,5 % z celkových 

analyzovaných výskytů PourInf (viz tabulka 18). To, že v těchto případech nejde o 

vyjádření účelu, ani konsekuce (účinku), vidíme i na českých ekvivalentech, kde se 

neobjevují účelové věty vedlejší. V následující tabulce uvádíme přehled českých 

ekvivalentů PourInf ve významu časové souslednosti v analyzovaném vzorku: 

Ekvivalenty PourInf ve význ. „časový sled“ 

 Nepřekladové  Překladové  
 „a“ 6 4 
„a poté“ 1 0 

„když“ 1 0 
Dépouillement 2 1 
Juxtaposition 0 2 

Tabulka 27. – Přehled frekvence jednotlivých českých ekvivalentů PourInf vyjadřujícího časový sled. 
Uváděny jsou absolutní hodnoty vztahující se k překladové a nepřekladové části analýzy. 

V tabulce 27 vidíme, že možným ekvivalentem PourInf v tomto významu je také 

vedlejší věta uvozená spojkou „když“,89 či spojovacím výrazem „a poté“90. Tyto výrazy 

samy o sobě naznačují, že jde o pouhý popis po sobě následujících událostí, nikoliv o 

vyjádření příčinnostního vztahu mezi nimi.  

Ačkoliv např. Radina vyjádření časového sledu událostí českou větou účelovou 

uvozenou „aby“ nedoporučuje, jelikož tak vznikají nepravé věty účelové (Radina, 1981: 

120, viz kapitola I.3.2), vidíme, že i takové případy se vyskytly ve zpětné analýze: 

(60) - „Auta nadskakují po starých kostkách, …, ale hned se vrací zpátky na zem, 

aby o pár metrů dál zase nadskočila a pokus zopakovala.“  „Les voitures 

tressautent sur les vieux pavés …, mais elles finissent toujours par retomber, 

avant de reprendre leur envol quelques mètres plus loin pour tenter de 

nouveau leur chance.“ (Rudiš – Konec punku v Helsinkách)91 

                                                           
89 „C' est étrange de quitter cette vive et chaude lumière pour ne trouver à l'extérieur que le noir et le 
froid.“  „Je zvláštní opouštět to živé, horké světlo, když vás venku čeká jen chlad a tma.“ (Werber – 
Revoluce mravenců) 
90  „Il avait vécu cinquante jours qui étaient cinquante fois cent ans de bagne … pour reprendre ce piège à 
rats…“  „ padesát dní … které byly padesáti staletími galejí, a poté se dostal do té pasti na krysy…“ 
(Japrisot – Příliš dlouhé zásnuby) 
91 Na hraně více sémantických interpretací se nachází tatao věta: „…ale po celé 18 . století měla vitalistická 
témata opět dostávat přednost, aby byla nakonec formulována v jediném učení - ve " vitalismu " – „mais 
tout au long du XVIII e siècle, les thèmes vitalistes auraient pris ou repris leur privilège pour se formuler 
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V uvedeném příkladu je zřejmé, že mezi větami nejde o kauzální vztah, přesto jsou 

v českém originále propojeny účelovou spojkou „aby“. O příčinách tohoto stylistického 

„prohřešku“ se můžeme jenom dohadovat. Důvodem by mohlo být i jisté poetické 

zabarvení, které vzniká použitím účelové spojky k vyjádření slučovacího poměru mezi 

dvěma větami. Z 334 analyzovaných vět v zpětné analýze se však „aby“ pro vyjádření 

časového sledu událostí bez kauzálního významu objevuje třikrát a to ve výskytech 

PourInf přeložených z češtiny (v úvahu bychom mohli vzít také příklad v pozn. pod čarou 

č. 91). Nemůžeme tedy mluvit o nijak častém úkazu. Fakt, že se toto chybné použití 

účelové spojky „aby“ vyskytuje pouze v původních českcých textech poukazuje na 

normalizační tendenci překladatelů, kteří PourInf ve významu časového sledu událostí 

spojkou „aby“ do češtiny nepřekládají, jelikož by šlo o překlad chybný, který by dal 

vzniknout nepravé větě účelové (Radina, 1981: 120). 

Pokud jde o koreferenci podmětů, Dubois uvádí, že pokud PourInf vyjadřuje sled po 

sobě jdoucích událostí, jeho podmět a podmět řídícího slovesa se shodují (Dubois, 1994: 

1472, viz kapitola I.3.2). Tento předpoklad se v analyzovaných vzorcích potvrzuje, 

otázkou však je, zda je možné vyvozovat závěry ohledně tohoto aspektu z pozorování 

takto malého vzorku výskytů (jak jsme uvedli výše – 10 vět nepřekladových a 8 vět 

překladových) 

IV.1.4 Následek  

Jak už jsme uvedli v podkapitole věnující se analýze konsekuce, rozumíme zde 

označením „následek“ nezáměrný výsledek děje.  Charaudeau definuje účel jako 

„vědomý záměr původce děje.“  V analyzovaném vzorku se však vyskytují i takové 

Pournf, které formálně sice jsou účelové (mezi českými ekvivalenty najdeme vesměs věty 

účelové se spojkou „aby“), záměr původce děje však chybí. Jde stále o široce kauzální 

vztah, ne však již o vědomé aktivity původce děje, ale o kauzální vztah příčina-následek. 

Je možné, že v případech, kdy autor textu není úplně explicitní ohledně vědomého účelu 

aktanta konstrukce PourInf, či přímé kauzální souvislosti mezi jednotlivými ději, 

v interpretaci PourInf se mísí následek s účelem či časovým sledem událostí. 

Následkovým významem rozumíme např. větu: 

 

                                                           
enfin dans une doctrine unitaire  ce « vitalisme » “ (Foucault – Slova a věci) V tomto případě ovšem může 
být otázkou, zda událost popisovaná v první větě není příčinou události druhé a nejedná se tak spíše o 
vztah konsekutivní (účinkový). Bez širšího kontextu a znalosti tématu není však možné dobrat se 
jednoznačné odpovědi. 
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(61) - „laissons tomber le rideau sur les retrouvailles de ces deux coeurs 

amoureux qui, après avoir été séparés par les coups du sort et les aléas de la 

vie, se retrouvèrent tout simplement pour goûter dans une union harmonieuse 

le paisible bonheur d'être mari et femme.“  „spusťme oponu nad shledáním 

dvou milujících se srdcí, která se přes všechny nástrahy osudu a víry života 

přece jenom nalezla, aby v harmonickém souzvuku prožívala tiché štěstí 

manželského života.“ (Jirotka – Saturnin) 

Nemůžeme zde říct, že se v tomto případě „dvě srdce“ vědomě „nalezla“ za účelem 

„prožívání štěstí manželského života“. Můžeme ale říci, že tito lidé se nalezli a v 

(neplánovaném) důsledku toho spolu nyní budou moci prožívat manželský život. Ve větě 

nejde o  vědomý účel. Syntaktické fungování PourInf vyjadřujícího následek se příliš 

neliší od PourInf účelového. Ve všech případech na sebe váže stejný podmět jako řídící 

sloveso. Většinou se ve větě nachází postponované, může  být i v antepozici. V mnoha 

směrech je tedy s účelovým PourInf zaměnitelné, pokud ale mluvíme o sémantické 

interpretaci, je potřeba rozlišovat čistý účel, časový sled událostí, kerý popisuje pouze 

dvě události bez kauzálního vztahu a následek, kde se sice neobjevuje záměr původce 

děje, ale obě události na sobě kauzálně závisí. 

IV.1.5 Přípustka 

Pokud jde o charakteristiku PourInf vyjadřující přípustku, nebudeme zde moci 

vyvodit žádná obecná pravidla, neboť ve všech analyzovaných výskytech se tato 

konstrukce ve významu přípustky nachází pouze jednou (viz tabulka 18). Můžeme se 

domnívat, že tato malá frekvence PourInf ve významu přípustky je dána její poměrně 

náročnou interpretací, která si žádá jisté kognitivní úsilí u adresáta. Jako jediná z široce 

kauzálních vztahů, které konstrukce PourInf může vyjadřovat, přípustka vyjadřuje 

kauzalitu negovanou. Encyklopedický slovník češtiny definuje přípustku jako „okolnost, 

navzdory níž platí obsah věty“ (Karlík, Nekula & Pleskalová, 2002: 511, viz kapitola 

I.3.2). V případě použití PourInf v přípustkovém významu je tedy adresát nucen u 

konstrukce, která ve většině případů vyjadřuje účel, rozklíčovat tuto negaci kauzality, 

což nemusí být vždy snadné. Níže uvádíme PourInf vyjadřující přípustku vyskytující se 

v analyzovaném vzorku: 
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(62) - „ces derniers proviennent d’ailleurs d’un travail qui – pour avoir son siège 

dans l’esprit et non au-dehors – n’est peut-être pas fondamentalement 

différent de celui à quoi la nature se complaît“ – „Tato veledíla jsou ostatně 

výsledkem činnosti , která možná ani není podstatně odlišná od oné , v níž si 

libuje příroda - i když v jednom případě je její zdroj v duchu, v druhém mimo 

něj.“ (Lévi Strauss – Smutné Tropy) 

Co z tohoto faktu můžeme usoudit, je velmi malá frekventovanost PourInf ve 

významu  přípustky. 

IV.1.6 Specifické výrazy 

Na závěr této kapitoly zmíníme několik specifických výrazů – ustálených 

spojení, do kterých PourInf vstupuje, a jejich české ekvivalenty. V nepřekladové části 

se takových výrazů vyskytlo 8, v překladové 11. V tabulce níže uvádíme přehled: 

 

PourInf - specifické výrazy  
Nepřekladové texty 

 Francouzský originál Český překlad Počet 
výskytů 

1. Pour tout vous dire Abych to řekl rovnou 1 
2. Pour donner un exemple (bez ekvivalentu) 1 
3. Pour ne pas dire Ne-li přímo 1 
4. 
 

Pour ainsi dire Takřka 3 
Takříkajíc 

5. Pour quoi faire Proč 1 

6. Pour couronner le tout Navrch 1 
Překladové texty z češtiny 

 Francouzský překlad Český originál Počet 
výskytů 

7. Pour dire vrai Abych pravdu řekl 1 
8. Pour mieux dire Lépe řečeno 1 
 
9. 

 
Pour tout (vous) dire 

Totiž  
4 Vlastně 

Zkrátka 

10. Pour finir Konečně 1 
11. Pour conclure Na závěr 1 
12. Pour autant en conclure Ovšem 1 
13. Pour changer Zase 1 
14 Pour être franc Upřímně řečeno 1 

Tabulka 28. – Přehled specifických výrazů figurujících v analýzovaných výskytech PourInf a jejich českých 
ekvivalentů.  

Nejfrekventovanějším specifickým výrazem v analyzovaném vzorku je výraz „pour 

tout (vous) dire“, který se vyskytuje čtyřiikrát v překladových analyzovaných textech a 
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jednou v textech nepřekladových. Druhým nejfrekventovanějším spefickým výrazem je 

pak výraz „pour ainsi dire“, který se v analyzovaném vzorku vyskytuje třikrát. Ostatní 

výše uvedené výrazy se vyskytují jen ojediněle. Vesměs zde jde o spojení používaná 

pro strukturaci a hierarchizaci textu92 (6, 10, 11, 12, 13, 2), pro reformulaci (3, 8), 

vysvětlení93 (1, 9, 7), vyjádření osobního názoru mluvčího (7, 14) či o „výplň textu“ 

94(5). V analyzovaném vzorku se nevyskytují spojení „nʼêtre pas PourInf“, ani PourInf 

zdůrazňovací, která zmiňujeme v kapitole I.3.2 (příklady 39, 40, 41). 

Můžeme říci, že PourInf je v těchto specifických výrazech použito ve smyslu 

účelovém – vyjadřuje záměr mluvčího jistým způsobem uspořádat text. Abychom však 

mohli mluvit o opravdové účelovosti PourInf, musela by v souvětí, kde se vyskytuje, 

existovat hlavní věta, ke které by se vztahovalo. Např.:  

(63) - „et, pour couronner le tout, je vais dire qu' ils avaient l' illusion de débiter 

de superbes vérités“ (Page – Jak jsem hlupákem) 

V takové větě by PourInf plnilo funkci příslovečného určení účelu. Pokud ale 

PourInf figuruje jako specifický výraz, k hlavní větě souvětí se přímo nevztahuje a 

funguje jako vsuvka.  

Jistě zajímavým výzkumem, který by však přesahoval rozsah této práce, by mohla 

být zpětná analýza těchto výrazů pro zjištění jejich ekvivalentů ve francouzštině. 

  

                                                           
92 „et , pour couronner le tout , qu' ils avaient l' illusion de débiter de superbes vérités“  „, které navrch 
považují za zářné pravdy“  (Page – Jak jsem hlupákem) 
93 „Pour tout vous dire, j' ai voulu y aller, à Litomysl .“  „Já jsem totiž chtěl jít do Litomyšle.“ (Šotola-

Tovaryšstvo Ježíšovo) 
94 „n'est -ce point se fermer la source la plus féconde en instructions , et refuser pour ainsi dire d' ouvrir le 
grand livre de la nature“ – „cožpak to neznamená uzavřít si nejplodnější zdroj poučení a takříkajíc odmítat 
otevřít velkou knihu přírody“ (Foucault – Slova a věci) 
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IV.2 Složený infinitiv 

V následující kapitole popíšeme fungování PourSInf. Analyzovány byly všechny 

výskyty PourSInf z překladové i nepřekladové části francouzsko-českého korpusu. 

Překlady z třetího jazyka byly vyloučeny. Podrobnější přehled frekvence PourSInf 

uvádíme v následující tabulce: 

 Výskytů 
celkem 

i.p.m. „šumy“ ve 
vzorku 
celkem 

„nešumy“ ve 
vzorku 
celkem 

Celé jádro  
InterCorpu 

535 49,8 Neanalyzováno  Neanalyzováno 

Nepřekladové 
texty 

286 48,1 182 63,6% 104 36,4% 

Překladové 
texty z češtiny 

125 43,6 72 57,6% 53 42,4% 

Tabulka 29. – Počet výskytů PourSInf v celém jádru InterCorpu a v analyzovaných subkorpusech. 
Uváděny jsou absolutní hodnoty i i.p.m. Dále uvádíme „šumy“ a „nešumy“ v analyzovaných vzorcích – 
v absolutních hodnotách a v procentech. 

Jak už jsme uvedli v kapitole II.1, nepokrývá zadávaný regulární výraz pouze 

PourSInf,95 ale např. i různé pasivní vazby96 nebo vazby pour + être + adjektivum.97 To 

je důvodem značného počtu šumů v analyzovaném vzorku PourSInf. 98 Jelikož počet 

šumů tvoří v obou analyzovaných vzorcích přes polovinu vygenerovaných výskytů, 

není možné brát v potaz ani počet výskytů v celém jádru InterCorpu. Pokud bychom 

z těchto dat chtěli něco vyvozovat, je nutné počítat s tím, že i zde narazíme na cca 60 % 

šumů. 

I.p.m. i poměr šumů k PourSInf v překladových i nepřekladových textech je 

srovnatelný. V následující tabulce uvádíme zastoupení jednotlivých sémantických 

interpretací PourSInf v analyzovaném vzorku: 

 Nepřekladové  Překladové   
Celkem %  výskytů % Výskytů % 

Příčina  88 84,6 % 51 96,2 % 88,5 % 
Konsekuce  12 11,5 % 2 3,8 % 8,9 % 
Přípustka  2 1,9 % 0 0 % 1,3 % 
Časový sled 1 1 % 0 0 % 0,6 % 
Následek  1 1 % 0 0 % 0,6 % 

Tabulka 30. – Přehled frekvence významů, které nabývá PourSInf v analyzovaném vzorku. Uváděny jsou 
absolutní hodnoty z analyzovaného vzorku. 

                                                           
95  [lemma="pour"] []{0,3} [word="avoir|être"][]{0,2}  [tag="VER:pper"] 
96 „pour être vu“ 
97 „pour avoir être enceinte“ 
98 Objevují se samozřejmě i klasické šumy – výskyty ve kterých se na volných pozicích mezi pour a 
pomocným slovesem, nebo mezi pomocným slovesem a participiem passé vyskytují jiná slova než 
záporky a zájmena ve funkci předmětné (pour elle d' être enceinte) (pour avoir cette tranchée pourrie). 
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Ukazuje se, že většunou (88,5 %) PourSInf  v analyzovaném vzorku nabývá 

významu příčiny, dále se může objevit ve významu konsekuce (8,9 %) a ojediněle ve 

významu přípustky, časového sledu událostí a následku, tyto tři poslední významy, 

kterých může PourSInf nabývat, se však v analýze vyskytují pouze v textech 

nepřekladových. To může být způsobeno nedostatečným vzorkem PourSInf, který nám 

poskytly texty překladové, ale také např. tendencí normalizace při překladu, kdy se 

překladatel vyhýbá neobvyklým jazykovým prvkům, jakými PourSInf ve významu 

přípustky, časového sledu událostí či následku bez pochyby je. Následující podkapitoly 

jsou rozděleny podle významu, které PourSInf nabývá a to od významu 

nejfrekventovanjšího (příčina) po nejméně frekventovaný (časový sled, následek). 

IV.2.1 Příčina 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že zdaleka nejčastěji funguje PourSInf 

k vyjádření příčiny (84,6% v nepřekladových textech a 96,2% v textech překladových). 

V předchozí kapitole, v kvalitativní analýze PourInf se tato konstrukce neobjevila ani 

jednou ve významu příčiny. V kapitole I.3.2 v teoretické části uvádíme, že jelikož příčina 

implikuje děj anteriorní, je nezbytné, aby se PourInf vyjadřující příčinu pojil vždy se 

složeným infinitivem (Grevisse, & Goosse, 2008: 1020), což se tímto potvrzuje. 

Encyklopedický slovník uvádí, že nejčastěji je příčina v češtině vyjádřena spojkami 

protože, poněvadž, jelikož, ježto; proto, že, kvůli tomu, že..., nebo také nominální frází. V 

příkladu uváděném v Encyklopedickém slovníku je tato skupina v 3. pádě (Potrubí 

prasklo mrazem / vinou mrazu)  viz kapitola I.3.2 (Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 

510). Podstatné jméno (či nominální fráze) v 3. pádě odpovídá na otázku „Kým? Čím?“, 

což je v podstatě otázka, kterou se ptáme na původce (spouštěč) děje. Je tedy přirozené, 

že pro vyjádření příčiny se i v českých ekvivalentech analyzovaných vzorků objeví tento 

jazykový prostředek. V tabulce níže uvádíme frekvenci nejčastějších českých ekvivalentů 

pro analyzované PourSInf : 

 Nepřekladové  Překladové  Celkem % 
Protože / proto, že 11 8 13,8 % 
Za to, že 7 5 8,7 % 
Že 7 5 8,7 % 
Za + nom. fráze 2 6 5,8 % 

Tabulka 31. – Přehled nejčastějších ekvivalentů PouSInf ve významu příčiny vyskytujícíchc se 
v analyzovaném vzorku. 

 České ekvivalenty PourSInf ve významu příčiny jsou velmi různorodé, ty které 

nejsou uvedeny v tabulce, však nepřekračují fekvenci 3 výskytů. Je to např. spojka 
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„neboť, „kvůli tomu, že“, „jelikož“, „poněvadž“, nom. fráze v 3. pádě,99 či „pro“ + nom. 

fráze.100 Zdá se, že v českém jazyce v mnoha případech pojem příčinnosti mezi 

jednotlivými ději v souvětí zůstává implicitní: 

(64) - „…et j' en conclus que décidémentl' argent de ces timbres était frappé d' 

une sorte de malédiction, pour avoir été arraché de force à quelqu'un…“ – 

„…a tak jsem usoudil , že peníze za ty známky nebyly požehnané, že to byly 

peníze násilím někomu vzaté…“ (Hrabal – Obsluhoval jsem anglického krále) 

Důkazem jsou české ekvivalenty PourSInf pomocí juxtapozice, souřadící spojkou 

„a“, zájmenem „který“, či spojkou „že“. Pokud je PourSinf anteponováno, může být 

českým ekvivalentem vyjadřujícím příčinnost spojka „takže“, která není však spojkou 

příčinnostní, nýbrž důsledkovou. Ve větě se neobjeví na místě anteponovaného PourSInf, 

ale před postponovanou hlavní větou, čímž se vyjadřovaná kauzalita obrací: 

(65) - „Pour avoir beaucoup craché au bassinet, elle connaissait le prix exact de 

la sérénité: exorbitant.“ – „Často ztrácela nervy, takže přesně znala cenu 

klidu.“ (Anna Gavalda – Prostě spolu) 

Ukazuje se také, že u PourSInf dochází častěji než u PourInf k nekoreferenci 

podmětu této infinitivní konstrukce s podmětem řídícího slovesa. Ze 104 analyzovaných 

nepřekladových vět spolu podměty nekoreferují v 8 případech a z 53 překladových vět 

dokonce v 11 případech (tzn. přibližně v pětině výskytů): 

(66) - „Ils m’i ont virée de l’école à cause du 1 er mai et pour PROiavoir séché 

l’exercice d’attaque chimique.“   „Vylili mě ze školy kvůli prvnímu máji a 

sabotáži chemickýho cvičení.“ (Rudiš – Konec punku v Helsinkách) 

 

(67) - „Et le gouvernement allemand infligea une amende collective … aux Juifsi 

pour PROiavoir provoqué la juste colère du peuple allemand.“ – „A německá 

vláda uložila Židůmi kolektivní pokutu … za to, že vyvolalii spravedlivý hněv 

německého lidu.“ (Ouředník – Europeana) 

 

                                                           
99 „Pour avoir découvert Lucie , j' avais , moi aussi , mis mon destin en branle.“ – „I já jsem setkáním s 
Lucií uvedl svůj osud do pohybu.“ (Kundera – Žert) 
100 „… des officiers …  le condamnaient à mort pour avoir traîtreusement divulgué des secrets 
militaires.“ – „..že je důstojníky … odsouzen k smrti pro hrubé vyzrazování vojenských tajemství.“ 
(Škvorecký – Tankový prapor) 
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Při užití navzájem nekoreferenčních podmětů může však dojít také k dvojznačnosti: 

(68) – „…je trinquais avec l'industriel Jina pour avoir dépensé quatre mille balles 

en cinq jours.“ (Hrabal – Příliš hlučná samota) 

Tato věta by mohla být interpretována jako (68´), jako (68´´), ale také jako (68´´´): 

(68´) – jei trinquais avec l'industriel Jinaj pour PROi avoir dépensé quatre mille 

balles en cinq jours. 

(68´´ ) – jei trinquais avec l'industriel Jinaj pour PROj avoir dépensé quatre mille 

balles en cinq jours. 

(68´´´) - jei trinquais avec l'industriel Jinaj pour PROi+j avoir dépensé quatre mille 

balles en cinq jours. 

Z českého originálu této věty, vidíme, že správná interpretace je př. (68´):  

„…a ťukáme si sklenkou , že jsem utratil čtyři tisíce za pět dní.“ 

PourSInf se od PourInf liší také frevencí antepozice, a to zvláště v nepřekladových 

výskytech. 

 Anteponované konstrukce Celkem 
% Nepřekladové  Překladové  

PourInf 18 7% 10 3,8% 5,4 % 
PourSInf 22 21,2 % 2 3,8 % 12,5 % 

Tabulka 32. – Frekvence anteponovaných PourInf a PourSInf v překladových a nepřekladových 
analyzovaných textech. Uváděny jsou absolutní hodnoty a relativní hodnoty v procentech. 

Pokud je více PourSInf anteponovaných, je jich také více tematizovaných. Pokud je 

PouSInf ve významu příčiny anteponováno, stává se příčina děje tematem věty a jejím 

rematem je pak následek. Můžeme tedy říci, že příčina je častěji tematizována než např. 

účel (který tvoří většinu konstrukcí PourInf). 

(69) - „Pour avoir été l'ultime confident et le dernier témoin, il savait.“  „Jelikož 

byl poslední důvěrník a poslední svědek, něco věděl.“  

(Assouline – Dvojí život) 

Příklad (69) je příkladem antepozice PourSInf ve významu příčiny. Zdá se, že příčina 

děje vyjádřená pomocí PourSInf je v tomto případě adresátovi sdělení již známa, více by 

nám však napověděl širší kontext. 
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IV.2.2 Konsekuce 
V analyzovaném vzorku PouSInf figuruje také jisté množství vět konsekutivních. Jak 

už jsme několikrát zmínili, vyjadřuje konsekuce následek, který vyplývá z míry určitého 

děje (I.3.2). Pokud se PouSInf vyjadřuje konsekuci, můžeme mluvit o anteriorním posunu 

tohoto následku: 

 

(70) -  „…leur originalité ne tient pas aux motifs élémentaires, qui sont assez 

simples pour avoir été inventés indépendamment plutôt qu’empruntés.“  

„…jejich originalita nespočívá v základních motivech - ty jsou dost prosté, 

takže mohly být spíše vynalezeny nezávisle , než převzaty.“ 

 (Levi Strauss – Smutné Tropy) 

Můžeme vidět, že ačkoliv následek vyplývajícíí z míry děje zde do anteriority 

posunut je (avoir été inventés), míra děje, z kterého tento následek vyplývá, anteriorní 

není (qui sont assez simples pour). V teoretické části (kap. I.3.2) a v kvalitativní analýze 

PourInf jsme mohli vidět, že konsekuce vyjádřená PourInf je úzce spjata s virtualitou 

(kap. IV.1.2) 

(71) - „Il a beaucoup trop de fric pour être réellement drôle , dis -je.“  

– „Má příliš mnoho prachů na to, aby byl opravdu podivný, řekl jsem.“ 

 (Vian – Naplivu na vaše hroby) 

Pokud však konsekuci vyjadřuje PouSInf, virtualita se vytrácí. To je také důvod, proč 

v českých ekvivalentech nenajdeme často „dost…, aby“,  a „příliš…, aby“, ale „dost…, 

takže“ a „příliš…, takže“. 

(72) - „Par chance, la nuit est assez froide pour avoir bien anesthésié les 

assaillantes.“   „Noc je naštěstí dost chladná, takže obléhané dostatečně 

umrtvila.“ (Werber – Revoluce mravenců) 

V příkladu (72) vidíme konsekutivní užití PourSInf. Český překlad této věty užívá pro 

vyjádření konsekuce spojení „dost… takže“.  V českém verzi textu se však objevuje chyba 

a to v překladu slova „assaillantes“, které neznamená „obléhaní“, jak uvádí překladatel, 

nýbrž „útočník“. 
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IV.2.3 Další významy PourSInf 

PourSInf může dále vyjadřovat i časový sled, přípustku či následek. V analyzovaném 

vzorku se však takovýchto případů vyskytuje příliš málo, než abychom mohli blíže 

charakterizovat a vyvozovat z nich obecnější zákonitosti. 

(73) – „Tout à l' heure, incidemment, elle m'a parlé de toi et j'ai compris que pour 

t'avoir vu une fois pendant cinq minutes, elle te connaît mieux que moi je ne 

te connais.“ – „Před chvíli začala mluvit o tobě, docela mimochodem, a já 

jsem pochopil, že tě zná mnohem líp než já, ačkoliv tě viděla jen jednou asi 

pět minut.“ (Aymé – Cesty školáků) 

Ve větě (73) vyskytující se v analyzovaném vzorku PourSInf vyjadřuje přípustku. 

Předpokládaný kauzální vztah (elle te vois une fois pendant cinq minutes  elle ne te 

connaît pas mieux que moi) je zde negován (elle te vois une fois pendant cinq minutes  

elle te connaît mieux que moi). Přípustkový význam tohoto užití PourSInf potvrzuje také 

český překlad, kde se vyskytuje spojka „ačkoliv“, kterou Encyklopedický slovník češtiny 

řadí mezi spojky uvozující vedlejší větu přípustkovou (Karlík, Nekula & Pleskalová, 

2002: 511). 

PourSInf vyjadřující následek vyskytující se v analyzovaných větách shodou 

okolností také pochází z díla Cesty školáků francouzského spisovatele Marcela Aymé. 

Objevuje se ve větě: 

(74) – „En vérité, il fallait être aveugle pour n'avoir pas compris qu'Antoine 

avait une maîtresse.“ – „Po pravdě řečeno, člověk musel být slepý, aby neviděl, 

že Antoine má milenku.“ (Aymé – Cesty školáků) 

Vidíme, že  PourSInf zde není použito pro vyjádřená účelu („vědomého záměru 

původce děje“) (Chareaudeau, 1992: 393), ani o  konsekuci („vyjádření následku 

vyplývajícího z míry děje“) (Karlík, Nekula, & Pleskalová, 2002: 514), ale k vyjádření 

prostého následku vyplývajícího z děje samotného. Užitím složeného infinitivu v 

konstrukci PourInf je vyjádřen dokonavý aspekt děje (Riegel, Rioul, & Pellat, 2009: 333). 
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Závěr 

Cílem této práce bylo popsat sémantické fungování infinitivní předložkové 

konstrukce PourInf a její protějšky v češtině V teoretické části práce jsme vymezili 

morfologické i syntaktické charakteristiky infinitivu, popsali fungování PourInf jako 

příslovečného určení ve větě,  uvedli různé významy, kterých může tato infinitivní 

konstrukce nabývat, a české ekvivalenty uváděné česko-francouzskými slovníky a 

Francouzskou mluvnicí. (Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001) Dále si práce si kladla za 

cíl určit jednotlivé sémantické interpretace PourInf a faktory, které je mohou ovlivňovat, 

analyzovat na korpusovém vzorku z jazykových korpusů. Pro analýzu základních 

kvantitativních rysů této konstrukce byly použity korpusy InterCorp, Est républicain a 

frWac, pro analýzu kvalitativních rysů pak pouze korpus InterCorp. Jako východiska pro 

korpusovou analýzu nám posloužily poznatky získané v teoretické části práce. 

Primárním cílem kvalitativní korpusové analýzy bylo zjištění frekvence možných 

významů PourInf na vzorku výskytů z jádra korpusu InterCorp, které obsahuje převážně 

texty beletristické. Ukázalo se, že identifikace jednotlivých významů PourInf může být 

v některých případech nejednoznačná a že různé sémantické interpretace této konstrukce 

se často navzájen překrývají. V kapitole I.3.2 uvádíme, že nejčastěji konstrukce PourInf 

vyjadřuje podle konzultovaných publikací účel, což se také potvrdilo v kvalitativní 

analýze (viz kap. IV.1, tabulka 19.). Termín „účel“ zde však zahrnuje širokou škálu 

nuancí v sémantické interpretaci PourInf. Jistou část z analyzovaného vzorku 

představovaly výskyty PourInf, kde se význam účelu částečně mísí s významem 

časového sledu událostí (kap. IV.I.1). Ukazuje se také, že v některých výskytech PourInf 

ve významu účelu je poněkud setřena časová následnost dějů (př. 54) (účel, za kterým 

aktant vykonává jistou činost, se naplňuje ve chvíli, kdy je činnost vykonávána, a nikoli 

až poté), a v některých případech je téměř neznatelný samotný účelový význam (př. 55, 

56, 57) -  to když řídícím slovesem hlavní věty je sloveso pohybové.  

 V analyzovaném vzorku se také objevily takové výskyty, kde PourInf vyjadřuje 

jistý kauzální vztah dvou dějů (nejde tudíž o časový sled událostí ), ne však vědomý 

záměr, který je nutný k tomu, abychom mohli tyto věty identifikovat jako účelové. Jako 

druhý nejčastější význam, kterého PourInf nabývá, uvádějí některé publikace konsekuci 

(I.3.2), což se také potvrzuje v kvalitativní analýze (kap. IV., tabulka 19.). Mezi další 

možné významy PourInf patří časový sled událostí, příčina, přípustka a různé 

specifické výrazy (I.3.2). Nejméně frekventovanými v analyzovaném vzorku byla 
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PourInf vyjadřujcí příčinu a přípustku. Malou frekvenci PourInf ve významu přípustky 

můžeme vysvětlit její poměrně složitou interpretací. Jako jediný z váznamů, kterých 

může PourInf nabývat, vyjadřuje totiž přípustka negaci kauzální vztahu. (viz kap. IV.1.5). 

Malá frekvence PourInf ve významu příčiny pak může být dána nutností užití složeného 

infinitivu v případech, kde se jedná právě vyjádření příčiny (viz kap. IV.2.1). Ukázalo se, 

že specifické výrazy, do kterých PourInf vstupuje, popisované v jednotlivých publikací 

(zdůraznění, bezprostředně následující děj, viz kap. I.3.2), se liší od výrazů figurujících 

v analyzovaném vzorku (IV.1.6).  

Mezi českými ekvivalenty PourInf se v závislosti na jeho významu 

v analyzovaných výskytech objevovaly téměř všechny ekvivalenty uváděné jednotlivými 

českými slovníky a gramatikami. Pro účelový význam PourInf se potvrdilo užití 

jazykových prostředků, jaké uvádí Encyklopedický slovník češtiny (Karlík, Nekula & 

Pleskalová, 2002) „aby“ + vedlejší věta, dépouillement pomocí předložek „pro“, „na“, 

„k“ (IV.1.1). V protějšcích konsekutivního PourInf figurovalo spojení „dost…aby“ či 

„příliš…aby“, které jsme v tomto užití mohli vidět i ve Francouzské mluvnici (Hendrich, 

Tláskal, & Radina, 2001). V českých ekvivalentech PourInf ve významu časového sledu 

událostí figurovala souřadící spojka „a“ či užití juxtapozice, což jsou jazykové 

prostředky, které Radina doporučuje pro správné vyjádření PourInf v tomto významu 

v češtině (Radina, 1981). V přípustkových užitích PourInf se v českých protějšcích 

objevuje „i když“ a „ačkoliv“, pokud jde o ekvivalenty PourInf ve významu příčiny, 

potvrdilo se užití spojky „protože“ (tyto ekvivalenty uvádí Karlík, Nekula & Pleskalová, 

2002 a Hendrich, Tláskal, & Radina, 2001) Dále jsme mohli pozorovat i jazykové 

prostředky vyjádření PourInf v češtině, které v konzultovaných publikacích nefigurují, a 

to např. použitím výrazů jako „chtít“, a „v naději, že“ pro vyjádření účelu (IV.1.1), 

„dost…takže“ pro vyjádření konsekuce, či „když“, „a poté“ pro vyjádření časového sledu 

událostí (IV.1.3). Ukazuje se, že použití konkrétního českého ekvivalentu je přímo závislé 

na významu, kterého PourInf ve větě nabývá. 

Morfologická charakteristika PourInf 

Jedním ze zkoumaných faktorů ovlivňujících sémantickou interpretaci PourInf 

bylo užití složeného infinitivu.(tzn. konstrukce PourSInf). Ukazuje se, že užití této 

konstrukce je velmi málo frekventované, ve vzorku 518 PourInf se PourSInf vyskytlo 

pouze ve 2 případech (což činí 0,4 % ze vzorku). V kapitole I.3.2 uvádíme, že ve významu 

příčiny se PourInf vždy pojí se složeným infinitivem, což se také ověřilo v kvalitativní 



80 
 

části analýzy (srov. tabulka 19 a tabulka 28). Mimo to se ale v analyzovaném vzorku také 

ukazuje, že ze všech PourSInf ve francouzsko-české části jádra InterCorpu (s vyloučením 

třetího jazyka) příčina tvoří většinu všech možných významů, kterých pour se složeným 

infinitivem nabývá (tabulka 28). Z analýzy také vyplývá, že kromě účelu může PouSInf 

vyjadřovat i všechny ostatní významy, které je schopné vyjadřovat PourInf (konsekuce, 

přípustka, časový sled, následek), i když frekvenční zastoupení těchto významů 

v PourSInf je oproti příčině velmi malé. Z analyzovaných vzorků je patrné, že PourSInf 

oproti PourInf implikuje anterioritu či ukončenost děje (viz př. 64, 70, 73, 74).   

Syntaktická charakteristika PourInf 

V kapitole I.3.1 uvádíme, že na tom, zda je koreference PourInfse řídícím 

slovesem nutná, se jednotlivé publikace neshodují. Z kvalitativní analýzy vyplývá, že 

podmět PourInf se může neshodovat s podmětem řídícího slovesa, ,nebývá tomu však 

nijak často (III.4). Koreference obou podmětů se objevila u všech případů PourInf ve 

významu konsekuce,časového sledu událostí a následku a ve většině případů PourInf ve 

významu účelu (93,3 % - viz tab. 22). V případech, kdy se PourInf pojí s jiným 

podmětem, než je podmět hlavní věty, nedochází v analyzovaných výskytech 

k dvojznačonsti, tento fakt však  může být dán malým počtem těchto výskytů. Zdá se 

tedy, že korelace mezi koreferencí podmětů a sémantickou interpretací PourInf není. 

Z analyzovaných vzorků PourSInf vyplývá, že pokud se PourSInf nabývá významu 

příčiny, objevuje se zde i větší frevence nekoreference podmětu PourInf a podmětu 

řídícího slovesa než u jiných významů PourSInf i PourInf (PourInf – 4,1 % , PourSInf – 

12,1 %) (kap. IV.2.1). Nekoreferenci těchto dvou podmětů umožňuje např. vyjádření 

infinitivu zájmenem v hlavní větě (66). V některých případech může bez znalosti širšího 

kontextu dojít k nejednoznačnosti sdělení (68).  

V kapitole I.3.3 uvádíme, že postavení příslovečného určení ve větě je poměrně 

volné : může se nacházet v antepozici, v postpozici, či vložené mezi podmět a přísudek 

věty. Kvalitativní analýza naznačuje dominanci tohoto fungování PourInf.  (kap. III.4). 

Ukazuje se, že v analyzovaném vzorku je ve více než 90% PourInf ve větě postponováno, 

v ojedinělých případech se pak může nacházet v antepozici, nebo ve vložené pozici 

(tabulka 13). Anteponovaná PourInf se vyskytují nejvíce v těch analyzovaných 

výskytech, kde se pour pojí se složeným infinitivem (PourSInf - 12,5 % antepozic, 

PourInf – 5,4 % antepozic), a to pouze ve významu příčiny. Přesto ovšem platí, že i 

příčinná PourInf se ve většině případů nacházejí v postpozici.  Z empirické části (IV.1.5) 
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naopak vyplývá, že pro PourInf ve významu přípustky je charakteristická antepozice, 

případně vložená pozice, která je jí ekvivalentní (ze 2 výskytů PourInf ve významu 

přípustky se jeden nachází v antepozici – př. 73, jeden ve vložení pozici – př. 62). Kromě 

případu přípustkového PourInf se však neukazuje, že by existovala korelace mezi pozicí 

ve větě a sémantickou charakteristikou PourInf. 

Tato práce ukázala silnou korelaci mezi sémantickou interpretací PourInf a typem 

českého ekvivalentu, dále pak fakt, že i přes společnou charakteristiku všech infinitivních 

konstrukcí PourInf mají jednotlivé významy této konstrukce rozdílné charakteristické 

rysy ať už morfologické (např. charakteristický složený infinitiv pro PourInf ve významu 

příčiny), či syntaktické (např. charakteristiká absence užití v postpozici pro PourInf ve 

významu přípustky). 

Pro další výzkum by bylo zajímavé podrobněji analyzovat české ekvivalenty i 

jiných významů PourInf, než je účel, blíže prozkoumat PourInf figurující ve  specifických 

významech a ustálených spojení, či důvody nízké frekvence PourInf v mluvené řeči. 
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