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Abstrakt v českém jazyce
Deminutivní sufixace ve španělštině
V této práci se zabýváme deminutivní sufixaci ve španělštině a způsoby jejího překladu
do českého jazyka. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnujeme typologii
španělských a českých deminutivních sufixů, jejich významu a užívání v aktuální
podobě obou jazyků. V druhé části se soustředíme na španělský deminutivní sufix ito/a, jehož výskyt je v současném hispánském světě nejrozšířenější. Za pomoci
paralelního jazykového korpusu InterCorp získáváme nejfrekventovanější deminutiva u
třech slovních druhů: substantiv, adjektiv a adverbií. U těchto vybraných slov se
věnujeme podrobné analýze českých protějšků a pozorujeme tendenci vyjadřovat
v českém jazyce expresivní hodnotu deminutiv jinými prostředky.
Klíčová slova: deminutiva, sufix, korpus, derivace, morfologie, španělský jazyk

Abstract in English:
Diminutive Suffixation in Spanish
The present paper addresses the topic of diminutive suffixation in Spanish and different
ways of its translation to Czech. The thesis is divided into two parts. The first part is
concerned with the typology of Spanish and Czech diminutive suffixes, their meaning
and usage in the present day Spanish and Czech. The second part is dedicated to a
corpus analysis based on the examples excerpted from the parallel language corpus
InterCorp. The research focuses on the suffix -ito/a as it is the most commonly used
diminutive suffix in the Hispanic world. The analysis is done on three parts of speech:
nous, adjectives and adverbs. Subsequent translation analysis deals with the most
frequent diminutives of these parts of speech and concludes that Czech tends to express
certain values of Spanish diminutives through other means.
Key words: diminutives, suffix, corpus, derivation, morphology, Spanish
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1. Úvod
Tato práce se zabývá španělským deminutivním sufixem -ito/a a jeho českými
protějšky. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, se budeme věnovat
apreciativní sufixaci a typologii španělských deminutivních sufixů, jejichž tvorbu a
distribuci porovnáme s českým jazykem.
Druhou, praktickou část, věnujeme korpusové analýze španělských deminutiv u
substantiv, ajdektiv a adverbií. Oproti původnímu zadání jsme se vzhledem k rozsahu
této práce rozhodli omezit výzkum pouze na sufix -ito/a, který je nejčastější, a téma
dalších deminutivních sufixů tak při analýze nechat stranou. Využívat budeme paralelní
jazykový korpus InterCorp vytvořený Ústavem Českého národního korpusu. Data
budeme získávat z textů literárních děl obsažených ve španělské části InterCorpu.
Naším cílem je nejprve porovnat frekvenci deminutiv u výše zmíněných
slovních druhů a identifikovat slova, u nichž je tendence výskytu deminutiva nejčastější.
Pozornost bude také věnována tomu, jak se budou získané frekvenční seznamy
deminutiv lišit ve španělském a latinskoamerickém úzu. Jsme si vědomi toho, že
výsledky mohou být do určité míry zkreslené typem textů, které tvoří náš korpus (díla
literární), analýza zpracována na korpusech RAE se však vzhledem k jejich omezeným
vyhledávacím možnostem ukázala jako nerealizovatelná. Soustředit se tedy budeme
především na analýzu a typologii českých protějšků, která je naším hlavním cílem.
Ve druhé části našeho výzkumu se tak budeme věnovat analýze překladů
nejfrekventovanějších deminutiv u jednotlivých slovních druhů. Zajímá nás, jakým
způsobem čeština s deminutivy pracuje. Zda je překládá také jako deminutiva, nebo zda
je tato tendence v češtině menší a k vyjádření deminutiv využívá jiné prostředky. Dále
si budeme všímat, jakým způsobem překladatelé využívají českých deminutivních
sufixů prvního a druhého stupně u slov, kde lze použít obě možnosti.
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2. Typologie deminutivních sufixů ve španělštině a porovnání
s češtinou
2.1 Španělské deminutivní sufixy a jejich distribuce
Španělský i český jazyk disponují mnoha prostředky pro vyjádření citového zabarvení,
zeslabení či intezifikace výpovědi. Mohou to být prostředky lexikální (citoslovce),
syntaktické

(repetice),

suprasegmentální

(intonace),

nebo

také

morfologické

(apreciativní sufixace). Tuto kapitolu věnujeme apreciativní sufixaci, se zaměřením
především na deminutivní sufixy. Vycházet budeme primárně z mluvnických publikací
Nueva gramática de la lengua española1 od Španělské královské akademie (dále jen
RAE), kapitoly „La derivación apreciativa“ autora Fernanda Lázara Mory obsažené v
Gramática descriptiva de la lengua española2 a knihy Mervyna F. Langa, Formación
de palabras en español3.
Dle definice RAE řadíme mezi apreciativní ty sufixy, které slovům dodávají
emocionálně zabarevný význam ve vztahu k obsahu sdělení. Význam může být
objektivní (zmenšení/zvětšení velikosti) nebo subjektivní, tedy vyjádření pocitů nebo
hodnocení ze strany mluvčího. Můžeme je tedy mimo jiné použít, abychom vyjádřili
velikost, zjemnění, chválu, blízkost, zdvořilost, ironii či opovržení.4
Apreciativní sufixy dělíme na tři skupiny: deminutivní, které vyvolávají
představu maličkosti nebo citové náklonnosti; augmentativní, které naznačují rozsáhlost
nebo ošklivost, a pejorativní5, které vyjadřují odpor nebo smešnost.6
Lázaro Mora uvádí tyto sufixy:
Deminutivní: -ito/a, -ico/a, -illo/a, -ete/a, -ín/a, -ejo/a, -uelo/a
Augmentativní: -ón/a, -azo/a, -ote/a, -udo/a, -al
Pejorativní: -aco, -acho/a, -ajo/a, -ales, -alla, -ángano/a, -ango/a, -astre,
-astro/a, -engue, -ingo, -ingue, -orio,-orrio, -orro/a, -uco/a, -ucho/a,
-ujo/a, -ute, -uza7
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009, s. 627 – 656.
LÁZARO MORA, Fernando A. La derivación apreciativa. In BOSQUE, Ignacio – DEMONTE,
Violeta. Gramática descriptiva de la lengua espaňola. 3. reimpr. Madrid: Espasa-Calpe, 2000, s. 4647 –
4682.
3
LANG, Mervyn F. Formación de palabras en espaňol: morfología derivativa productiva en el léxico
moderno. Madrid: Cátedra, 1997.
4
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009, s. 627
5
F. Lázaro Mora je nazývá pejorativní, RAE je nazýva despektivní.
6
LANG, Mervyn F. Formación de palabras en espaňol: morfología derivativa productiva en el léxico
moderno. Madrid: Cátedra, 1997, s. 126.
1
2
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RAE však konstatuje, že určit mezi skupinami sufixů přesnou hranici je
problematické, neboť se v určitých případech mohou vyskytovat v té či oné funkci.
Pokud se například autor knihy vyjadřuje o svém díle jako librito, tedy za použití
deminutivního sufixu, vyjadřuje tím skromnost. Pokud se takto vyjádří kritik, mohlo by
se jednat o znevážení, despektivní označení. Velmi důležitým prvkem je v těchto
případech intonace.8 Lang upozorňuje i na případy, kdy deminutivní konstrukce,
například comida calentita, může být užita naopak ve významu augmentativním –
comida muy caliente.9
Co se slovních druhů týče, dle RAE apreciativní sufixy nemění slovníh druh, ke
kterému patří základové slovo. Odvozujeme tedy substantiva od substantiv, adjektiva od
adjektiv a adverbia od adverbií. Nejvíce se tyto sufixy pojí především se substantivy
(casita) a ajdektivy (pequeñito). V menší míře pak s adverbii (despacito), některými
formami gerundia (callandito), citoslovci (hasta lueguito) a kvantifikátory (nadita).
V americké španělštině je tendence výskytu deminutivních adverbií a citoslovcí
podstatně větší, než ve španělštině evropské.10 Stejně tak se liší distribuce sufixů, jejichž
frekvence se různí v závislosti na jednotlivých regionech Španělska a oblastí Latinské
Ameriky.
Aktuálně jsou v hispánském světě nejfrekventovanějšími sufixy -ito/a, -illo/a a ico/a. Sufix -ito/a podle Langa není omezen geograficky a pojit se může prakticky se
všemi výše zmíněnými slovními druhy. Výjimkami jsou slova s abstraktním významem
– paciencia (trpělivost), sufrimiento (utrpení), atención (pozornost). U adverbií se pojí
především s adverbii neodvozenými11 (ahora, maňana, temprano), zřídkakdy pak
s adverbii odvozenými (zakončenými na -mente).12
Sufix -illo/a byl podle tohoto autora nejfrekventovanější volbou ve středověku
až do doby, kdy ho nahradil sufix -ito/a. Charakteristická je pro něj tendence

LÁZARO MORA, Fernando A. La derivación apreciativa. In BOSQUE, Ignacio – DEMONTE,
Violeta. Gramática descriptiva de la lengua espaňola. 3. reimpr. Madrid: Espasa-Calpe, 2000, s. 4648
8
RAE. Nueva gramática de la lengua española: manual. Madrid: Espasa, 2009, s. 168
9
LANG, Mervyn F. Formación de palabras en espaňol: morfología derivativa productiva en el léxico
moderno. Madrid: Cátedra, 1997, s. 128
10
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009, s. 632
11
Zavadil – Čermák v této souvislosti hovoří o adverbiích původních, viz: ZAVADIL, Bohumil –
ČERMÁK, Petr. Mluvnice současné španělštiny: lingvisticky interpretační přístup. Praha: Karolinum,
2010, s. 193
12
LANG, Mervyn F. Formación de palabras en espaňol: morfología derivativa productiva en el léxico
moderno. Madrid: Cátedra, 1997, s. 141
7
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k lexikalizaci.

Oproti

jiným

deminutivním

sufixům

bylo

doposud

nejvíce

lexikalizovaných deminutiv odvozeno právě sufixem -illo/a. Také má v porovnání s
-ito/a větší tendenci vyskytovat se v pejorativních označeních. Může být součástí
některých toponym (Castrillo, Lombillo, a další).13
Sufix -ico se vyskytuje v provincii Aragón, východní Andaluzii a střední
Americe. Je také hojně užíván v beletrii. V pejorativních označeních se můžeme setkat
pouze s jeho poziční variantou -ica, která je typická například pro hovorové vyjadřování
školáků (acusica, quejica, abusica…).14 V některých oblastech And, Karibiku a střední
Ameriky se sufix -ico vyskytuje ve spojení se sufixem -ito, a vytvářejí spolu variantu
-itico/-itica (ahoritica, chiquitico).15
Ostatní deminutivní sufixy mají značná omezení. Pojí se s méně slovními druhy,
často se vyskytují jako pejorativa a jsou omezená především regionálně.
Jak již bylo řečeno výše, předmětem našeho zájmu bude v současnosti
nejrozšířenější sufix -ito/a, pro nějž RAE zmiňuje tři morfologické varianty:
1. -ito/-ita (gato – gatito – gatita)
2. -cito/-cita (hombre – hombrecito; mujer – mujercita)
3. -ecito/-ecita (pez – pececito; voz – vocecita) 16
Všechny výše uvedené varianty budou předmětem analýz v praktické části
práce.

2.2 Význam španělských deminutiv
Obecně můžeme o všech deminutivních sufixech říci, že pro jejich subjektivní hodnotící
funkci a orientaci na adresáta se téměř nevyskytují ve vědeckých, didaktických,
právních nebo administrativních textech. Na druhou stranu se s nimi můžeme často
setkat během interakce s dětmi. 17
Zformulovat

přesnou

definici

významu

deminutiv

je

však

poněkud

problematické, neboť na toto téma existuje mnoho různorodých názorů.18 Budeme-li se

LANG, Mervyn F. Formación de palabras en espaňol: morfología derivativa productiva en el léxico
moderno. Madrid: Cátedra, 1997, s. 142
14
Tamtéž, s. 148
15
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009, s. 630
16
Tamtéž, s. 638
17
RAE. Nueva gramática de la lengua española: manual. Madrid: Espasa, 2009, s. 168
18
Viz přehled, který uvádí LÁZARO MORA, Fernando A. La derivación apreciativa. In BOSQUE,
Ignacio – DEMONTE, Violeta. Gramática descriptiva de la lengua espaňola. 3. reimpr. Madrid: EspasaCalpe, 2000, s. 4650
13
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nadále držet definic RAE, můžeme kromě funkce subjektivní, hodnotící, uvést také tyto
tři způsoby použití deminutiv:
Redukce velikosti: tento význam mají deminutiva především, pokud se
vyjadřujeme o materiálních věcech (casita, librito, papelito). U pojmenování činností a
událostí (paseíto, viajecito) pak vnímáme u deminutiva adjektivní obsah, který
vyjadřuje krátké trvání. Výjimku zde tvoří zvolání. U výrazu „qué viajecito“ tedy
můžeme deminutivum interpretovat spíše jako augmentativum.
O funkci oslabení významu hovoříme v kontextech, kdy deminutivum oslabuje,
nebo zmenšuje důležitost určité osoby nebo věci. Zároveň se využívá u slov, která
vnímáme jako nepříjemná nebo nežádoucí (braguitas, colita, culito); nebo také
abychom oslabili míru vlastnosti, kterou udávají jistá adjektiva: rojito (červený) by tedy
znamenalo un poco rojo (načervenalý), guapita pak krásná (ale s jistou rezervou).
Při kombinaci deminutivního sufixu s adjektivy, adverbii, či adverbiálními
vazbami můžeme hovořit o intenzifikaci významu. Slovo caliente (horký) by se tedy
jako deminutivum (calentito) mohlo vyskytnout ve významu muy caliente (velmi
horký). Stejně tak cerquita (blizoučko) se interpretuje jako muy cerca (velmi blízko).19

2.3 Deminutiva v češtině
V českém jazyce rovněž využíváme systému deminutivních přípon nebo koncovek.
Podle Akademické gramatiky spisovné češtiny20 řadíme kategorii deminutiv (názvů
zdrobnělých) k obecným druhům významových změn při tvoření slov, konkrétně
modifikaci. Štícha ji definuje jako „změnu kvantity významu základového slova a
změnu jeho emoncionálního náboje“.

Pod modifikaci patří v češtině také tvorba

augmentativ.21
Inventář přípon, které čestina k deminutivizaci využívá, je uzavřen a je tvořen
sadou sufixů, které se používají ve všch třech rodových skupinách: -ek/-k/-ík pro
mužský rod, -k(a) pro rod ženský, a -k(o) pro rod střední. Vzniklá deminutiva jsou vždy
stejného rodu jako jejich základové slovo.22
Výše zmíněná zakončení tvoří deminutiva 1. stupně. Pro každou rodovou
skupinu existuje zároveň sada přípon, kterými se tvoří deminutiva 2. stupně. Od stupně
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009, s. 653
ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.
21
ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013, s. 92
22
Cf. DOKULIL, Miloš (et al.). Mluvnice češtiny 1. Fonetika, fonologie, morfonologie, morfemika,
tvoření slov. Praha: Academia, 1986, s. 300
19
20
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prvního se odvozují příponami: -eč(e)k, -íč(e)k, -ečk(a). U některých slov je tedy možné
vytvářet deminutivní řady s postupně sílícím deminutivním příznakem: strom – stromek
– stromeček; ryba – rybka – rybička; pero – pérko – pérečko. Existují slova, která
mohou vytvářet pouze jeden stupeň deminutiva (zajíc – zajíček; voda – vodička).
V takovém případě je významový rozdíl mezi oběma stupni setřen. 23 Tuto skutečnost
bychom ve španělštině mohli vyjádřit kumulací deminutivních sufixů (chico – chiquito
– chiquitico; ahora – ahorita – ahoritica), která se, jak jsme již výše zmiňovali,
nejčastěji vyskytuje u sufixů -ito a -ico. Celkově se však ve španělštině, na rozdíl od
češtiny, vyskytuje velmi málo.24
Deminutiva mužského rodu jsou v češtině nejpočetnější. Dokulil konstatuje, že
rozložení deminutivních přípon (-ek/-k, -ík) je nahodilé, a nelze jej postihnout nějakým
pravidlem. Frekventovanější je přípona -ek/-k (stolek, kousek, vršek). Přípona -ík se
vyskytuje u menšího počtu deminutiv. U slov, kde je možné použít obě varianty, bývá
jedna z nich vnímána jako knižní. U deminutiv 2. stupně se přiřazuje přípona -eček
deminutivnům tvořeným v 1. stupni příponou -ek (domek - domeček); přípona -íček pak
deminutivům odvozeným příponou -ík (lesík - lesíček).25
Deminutiva ženského rodu se tvoří příponou -ka (strana – stránka). U druhého
stupně převládá přípona -ičk(a) (ručička, nožička), řídčeji pak -ečka (stránečka,
knížečka). Některá slova ženského rodu tvoří deminutiva pouze podle formy 2. stupně
(například vodička). První stupeň u některých z těchto slov ztratil příznak zdrobnění a
nabyl specifického významu (vodka).26
Střední rod deminutiv je tvořen příponou -ko (pero – pérko, kuře – kuřátko).
Druhý stupeň je tvořen příponami -ečko/-éčko a -ičko/-íčko. U některých slov se
můžeme setkat s oběma příponami: slunce – sluníčko – slunéčko, srdce – srdíčko –
srdéčko.27
Příruční mluvnice češtiny pak navíc uvádí také sufixy: -ánek (nosánek), -ínek
(tatínek), -áček (synáček), -enka (šavlenka), -inka (tetinka), -oušek (dědoušek), -uška

DOKULIL, Miloš (et al.). Mluvnice češtiny 1. Fonetika, fonologie, morfonologie, morfemika, tvoření
slov. Praha: Academia, 1986, s. 301
24
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009, s. 630
25
DOKULIL, Miloš (et al.). Mluvnice češtiny 1. Fonetika, fonologie, morfonologie, morfemika, tvoření
slov. Praha: Academia, 1986, s. 302
26
Tamtéž, s. 303
27
Tamtéž, s. 303
23
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(dceruška), které nesou silný emocionální náboj. Uplatňují se také u některých podob
křestních jmen (Pepánek, Jaroušek, Janinka…).28
Ojediněle se můžeme v češtině setkat s deminutivy i u deadjektivních adjektiv a
adverbií. Deminutivními příponami pro adjektiva jsou: -ičký (mladičký), -oučký
(mlaďoučký), -inký (mladinký) a -ounký (mlaďounký). Příruční mluvnice dále uvádí také
složené sufixy: -ičičký (maličičký), -ilinký (malilinký), -oulinký (slaboulinký), -ouninký
(slabouninký) a -inkatý (malinkatý).29 Podle Františka Čermáka nejsou adjektivní
zdrobněliny tak časté, jako substantivní. Mají však podobnou funkci a je možné jich
využít pro zdůraznění platnosti deminutiva substantivního (mlalinká chaloupka apod.)30
Pro adverbia uvádí Čermák tyto sufixy: -ičce, -ičko, -inku, -oučce, -ounko, ounku, -oučky, a poukazuje na podobnost prostředků se substantivy a adjektivy: malíček
– maličký – maličko.31
Význam deminutiv a způsob jejich používání je v českém jazyce velmi podobný
španělštině. Dle Z. Rusínové definujeme deminutiva jako útvary derivované od
nedeminutivních jmenných

základů uzavřenou řadou sufixálních prvků. Při

deminutivizaci musí být význam derivátu vnímán jako varianta významu základového
slova.32
Základním sémantickým rysem deminutiv je dle Rusínové „menší rozměr, míra,
než je obecná norma“, který nazývá čistá deminuce/zmenšení, a definuje jej jako
slovotvorný proces, který je možný všude tam, kde stejným způsobem může fungovat i
nedeminutivní slovo, ale mluvčí chce vyjádřit, že jde o menší velikost/rozsah předmětu,
než je uzuální norma. Tuto skutečnost je pak možné zdůraznit adjektivy (malý domeček,
drobounké krůčky).33 Štícha nazývá tuto funkci deminutiv jako modifikační funkci
zdrobňovací/kvantifikující a vysvětluje ji též jako „označení objektu za menší, než je
průměrná nebo obvyklá velikost objektů daného druhu označovaného základovým
substantivem: lesík je malý les, říčka je malá řeka.“ Nevztahuje se však jen na kvantitu

KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – RUSÍNOVÁ, Zdenka – GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice
češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 128
29
Tamtéž, s. 177
30
ČERMÁK, František. Morfématika a slovotvorba češtiny. NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s.
104
31
Tamtéž, s. 180
32
RUSÍNOVÁ, Zdenka – NEKULA, Marek – GREPL, Miroslav. Pokušení struktury. Brno: Host, 2011,
s. 109
33
Tamtéž, s. 110
28
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hmnotnou, ale také abstraktní. Jako příklad uvádí slovo faktíček, které nemusí
znamenat, že tento fakt je „malý“ ale „málo významný“.34
Dalším možným použitím deminutiva v češtině dle Rusínové je, stejně jako ve
španělském jazyce, intenzifikace významu. Autorka klade důraz na skutečnost, že se
nejedná o růst kvantity, ale o zesílení významu deminutivního spojení oproti spojení bez
deminutiva. Jako příklad uvádí věty: Snědli všechno do posledního drobečku. Nebylo
tam ani človíčka. Odešla bez slovíčka poděkování. S intezifikací významu se dále
můžeme setkat i u adjektiv a adverbií. Na rozdíl od substantiv zde však nejde o význam
kvantitativní (rozměr), ale o intenzifikaci (stupňování) míry vlastnosti: Všechno je
čisťoučký, novoučký, podívej! nebo: A to děláš vždycky, jo? – No jo, vždycinky. 35
Štícha od výše zmíněných funkcí deminutiv rozlišuje ještě tři funkce druhotné.
Funkci emotivizační, kde mluvčí zaujímá k označovanému objektu citový vztah; funkci
pojmenovávací, kdy deminutivum pojmenovává dosud nepojmenovaný objekt,
například rameno  ramínko (na šaty); a funkci kombinující zdrobňování
s pojmenováváním: lopata (velká, na uhlí)  lopatka (malá, na smetí). 36
Podle Rusínové dále v češtině existuje užší soubor substantiv, která se vysktyují
ve frazémech: uhodit hřebíček na hlavičku; být zdravý jako rybička; hrát si na vlastním
písečku. Nejčastěji se dle autorky deminutiva ve frazémech vyskytují v případech, kdy
deminutivum evokuje v mluvčím i adresátovi subjektivní postoj s doprovodnou citovou
zaujatostí, nevážnost, žertovnost, kladný postoj, zlehčení, či záporné hodnocení. 37
Z výše zmíněných skutečností můžeme dojít k závěru, že způsob užívání
deminutiv je v obou jazycích podobný. Setkáváme se s nimi při vyjádření subjektivního
názoru, intezifikaci, či oslabení významu sdělení. V obou jazycích hraje ve všech
případech užití deminutiva významnou roli vůle, postoj a citové zaujetí mluvčího vůči
sdělovanému obsahu. V následující analýze se pokusíme zjistit, zda si tyto podmínky
užití deminutiv budou v obou jazycích frekvenčně odpovídat, nebo zda bude deminutiv
v překladech do češtiny méně, než ve španělštině.

ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013, s. 154
RUSÍNOVÁ, Zdenka – NEKULA, Marek – GREPL, Miroslav. Pokušení struktury. Brno: Host, 2011,
s. 115-118
36
ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013, s. 154
37
RUSÍNOVÁ, Zdenka – NEKULA, Marek – GREPL, Miroslav. Pokušení struktury. Brno: Host, 2011,
s. 123
34

35
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3. Charakteristika použitých korpusů
Případová studie této práce je založena na paralelním jazykovém korpusu InterCorp38.
Pracovali jsme s verzí 8, která byla spuštěna v červnu roku 2015. Španělská část této
verze se ve své nejširší variantě skládá z 127 661 359 pozic. Důležitým faktorem pro
naši práci je, aby veškeré zkoumané výsledky byly přímým překladem ze španělského
originálu do českého jazyka. Protože se však v InterCorpu

vyskytují i španělské

překlady děl z jiných jazyků a značné množství jiných než beletristických textů, bylo
nutné tyto před začátkem výzkumu odstranit a korpus tak zredukovat. Při zadávání
dotazu je možné specifikovat jej podle metainformací, tato funkce však není
stoprocentní a i když je za zdrojový jazyk zvolena španělština, mezi zkoumanými díly
se objevují i překlady německých či francouzských autorů. Proto jsme se rozhodli
vytvořit ručně tři subkorpusy, kde jsme nehodící se texty vyřadili: subkorpus
„Španělsko“ obsahující pouze díla španělských autorů (3 678 672 pozic); subkorpus
„Latinská Amerika“ obsahující díla výhradně latinskoamerických autorů (7 734 611
pozic) a tzv. subkorpus „souborný“, kde jsme výše zmíněné subkorpusy spojili a použili
ho ke zkoumání českých protějšků vybraných deminutivních tvarů (11 341 877 pozic).
Naším původním záměrem bylo pracovat také se španělským korpusem CREA
(Corpus de Referencia del Espaňol Actual), který je dostupný na oficiálních webových
stránkách Španělské královské akademie. Tento korpus je co do velkosti mnohem
rozsáhlejší než InterCorp, jeho vyhledávácí nástroje jsou ale značně limitované a
nezvládá složitější dotazy. Rozhodli jsme se tedy omezit práci výhradně na korpus
InterCorp.

4. Případová studie
V praktické části naší práce bude nejprve zkoumána distribuce apreciativního sufixu ito/a u substantiv, adjektiv a adverbií, a následně jeho české protějšky. Vzhledem
k množství apreciativních sufixů ve španělštině byl pro účely této práce zkoumán pouze
sufix -ito/a, který je nejfrekventovanější. V první části byl použit regulérní výraz
[word=".*it[oa]"&tag="NC/ADJ/ADV"]. Tag jsme podle morfologických značek39 pro
španělskou část korpusu volili NC (common nouns) pro substantiva, ADJ (adjectives)
ČERMÁK, P. – VAVŘÍN, M.: Korpus InterCorp – španělština, verze 8 ze 4. 6. 2015. Ústav Českého
národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
39
Morfologické značky pro španělský jazyk: ftp://ftp.ims.uni-stuttgart.de/pub/corpora/spanish-tagset.txt
Dostupné z: https://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/?req=page:info
38
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pro adjektiva, a ADV (adverbs) pro adverbia. Takto položeným dotazem jsme získali
konkordanci všech výskytů daného slovního druhu zakončených na -ito nebo -ita.
Vyhledávání proběhlo pomocí dotazu [word="(...)"], nikoli [lemma="(...)"], čímž jsme
výsledky omezili pouze na výskyty v singuláru.
Pro porovnání frekvenčních distribucí substantivních deminutiv ve Španělsku a
Latinské Americe jsme před výběrem vzorku pro analýzu českých protějšků vytvořili
frekvenční seznamy dvaceti nejčastějších slov.
Ve druhé části případové studie zkoumáme typy českých protějšků, které se
v InterCorpu u vybraných slov vyskytují. Z výše zmíněných frekvenčních seznamů
jsme u každého slovního druhu vybrali 5 slov s nejvyšší frekvencí, u kterých jsme
následně provedli analýzu. V této části výzkum probíhal na dvojjazyčné paralele
španělština – čeština, za použití hromadného subkorpusu španělské části InterCorpu a
verze 8 části české40. Namísto regulérních výrazů jsme mohli využít základní typ
dotazu, který slouží k vyhledávání konkrétních slovních tvarů bez složitějších
specifikací.

4. 1 Sufix -ito/a u substantiv
Zde jsme při vyhledávání použili regulérní výraz [word=". *it[oa]"&tag="NC"], jímž
jsme si zajistili, aby mezi zobrazenými výsledky byla pouze substantiva zakončená na ito nebo -ita. Protože však mnohá substantiva končící na -ito nejsou deminutivy a ve
vyhledávacích nástrojích InterCorpu nelze dotaz lépe upravit, je nutné frekvenční
seznamy ručně kontrolovat a případné šumy odstraňovat, abychom mohli věrohodněji
určit skutečný počet výskytů.
Z konečných frekvenčních seznamů nebyla vyřazována deminutiva končící na –
cito/a, neboť je považujeme za poziční variantu sufixu –ito/a (viz. kapitola 2).

4.1.1 Španělsko (španělský subkorpus)
Ve španělském subkorpusu jsme po zadání dotazu získali konkordanci o 4 519 pozicích.
Při kontrole šumů jsme z frekvenčního seznamu odstranili 1 602 výskytů substantiv bez
deminutivního významu, 917 výskytů slov s f < 5, 591 výskytů deminutiv
lexikalizovaných, 292 výskytů vlastních jmen a oslovení a 81 výskytů jiných slovních

ROSEN, A. – VAVŘÍN, M.: Korpus InterCorp – čeština, verze 8 ze 4. 6. 2015. Ústav Českého
národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
40
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druhů, povětšinou adjektiv. Výsledný frekvenční seznam, ze kterého byla vybírána
slova na porovnávání českých protějšků, se tedy skládá z 1036 výskytů.
Konečný frekvenční seznam nejčastějších výskytů tedy vypadá takto:
1. poquito (44),

11. condesita (22),

2. saloncito (37),

12. hijita (20),

3. casita (34),

13. pueblecito (18),

4. abuelita (34),

14. carrito (16),

5. perrito (32),

15. salita (15),

6. bolsita (31),

16. cabecita (15),

7. jovencita (28),

17. levita (15),

8. bolita (23),

18. trapito (15),

9. mocito (23),

19. mujercita (15),

10. copita (22),

20. cajita (14)

Mezi deminutivy s nejvyšší frekvencí se nacházela i slova seňorita (267) a
seňorito (102), která považujeme za deminutiva lexikalizovaná41, a tedy nejsou
přemětem této práce. Vyřadili jsme taktéž slovo mesita (74), které se zde v mnoha
případech vyskytuje ve spojení mesita de noche a tedy jej také považujeme za
lexikalizované.

4.1.2 Latinská Amerika (latinskoamerický subkorpus)
Prvotní porovnání velikosti španělského a latinskoamerického subkorpusu (liší se o 4
055 939 pozic) nám napovídá, že výsledků zde bude o mnoho víc. Po zadání dotazu
jsme tedy získali konkordanci o 12 668 pozicích. Při kontrole šumů bylo ze seznamu
odstraněno 4182 výskytů substantiv bez deminutivního významu, 1935 výskytů slov s f
< 5, 1336 výskytů vlastních jmen a oslovení, 671 výskytů deminutiv lexikalizovaných a
128 výskytů jiných slovních druhů (adjektiva).
Na rozdíl od španělského subkorpusu

se zde vyskytovala například jména

příslušníků národností: chilenita, peruanita, francesita, chinita nebo ras: negrita,
blanquita, která jsme také z výsledného frekvenčního seznamu vyřadili, neboť se ve
většině příkladů vyskytovala mezi osloveními. Stejně tak jsme učnili se slovy hijito a
hijita.
Pro obdobný postup, viz: KRATOCHVÍLOVÁ, Dana. Usos de diminutivos en los actos de habla
directivo-volitivos. Romanistica Pragensia XXI, 2016. Přijato do tisku, citováno z rukopisu.
41
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Konečný frekvenční seznam nejčastějších výskytů se tedy skládá ze 4416 pozic
a vypadá takto:
1. casita (189)

11. cerebrito (54)

2. cuartito (98)

12. carita (53)

3. salita (72)

13. viejita (52)

4. poquito (72)

14. mujercita (52)

5. pajarito (71)

15. cajita (48)

6. vocecita (64)

16. papelito (48)

7. mamita (58)

17. viejito (44)

8. copita (57)

18. abuelita (44)

9. hombrecito (55)

19. levita (43)

10. muchachita (54)

20. hermanita (41)

4.1.3 České protějšky
Po zpracování výsledků první části případové studie jsme získali 5 slov, se kterými
budeme pracovat na porovnání českých protějšků. Jedná se o slova: casita, cuartito,
salita, pajarito a vocecita. Pro porovnání frekvence výskytů těchto slov v jednotlivých
subkorpusech nám poslouží tato tabulka:
Tabulka 1: Nejfrekventovanější substantivní deminutiva
Španělsko

Latinská Amerika

Celkem

casita

34

189

223

cuartito

12

98

110

salita

15

72

87

pajarito

10

71

81

vocecita

15

64

79

Do původního seznamu pěti nejčastějších slov patřilo také slovo poquito se
svými 116 výskyty. Protože se však toto slovo může v různých případech řadit kromě
substantiv také k adjektivům nebo adverbiím, rozhodli jsme se věnovat mu níže
samostatnou podkapitolu.
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4.1.3.1 Casita
České protějšky vyskytující se v překladech slova casita bychom mohli rozdělit do
následujících skupin:
1. překlad za použití deminutiva (76%)
Naprosto nejčastější volbou je domek (129). Druhým nejčastějším překladem
je domeček (25); ten se zde v několika případech vyskytuje ve spojení
domeček pro panenky, tedy casita de juguete/ de muňecas. Zbylými
deminutivními protějšky jsou baráček, byteček a chaloupka, které se však
v překladech nevyskytly více než čtyřikrát.
2. překlad bez použití deminutiva (10%)
Zde se slovo casita nejčastěji překládá jako dům (8), bouda (6) a byt (4).
S pouhým jedním výskytem pak také chata, barabizna a chatrč.
3. nezohledněno v překladu (7%)
Do této skupiny řadíme překlady, kde slovo casita nebylo přeloženo vůbec.
4. jiný způsob překladu (7%)
Do této kategorie řadíme protějšky, které jsme nemohli zařadit do
předchozích skupin a deminutivum u nich nepovažujeme za nezohledněné.
V některých případech se může jednat o překlad jiným slovním druhem,
jindy pak o zdrobnění jiného slova ve výpovědi. Pro slovo casita jsme do
této kategorie zařadili případy, kdy se objevuje ve funkci adverbia a do
českého jazyka se tedy taktéž překládá adverbiem: doma, domů.
Pro lepší porování uvádíme tyto příklady:
Skupina 1:
A los tres días partimos la niña mala y yo, en tren, a su casita de las afueras de Séte…
Tři dny na to jsme nezdoba a já odjeli vlakem do jejího domku nedaleko Sete…
(Mario Vargas Llosa, Zlobivá holka, překl. Vladimír Medek, Praha: Garamond, 2007).
… que la vida en el trópico es maravillosa y que le gustaría invertir aquí su dinero y
tener una casita junto al mar,...
… že život v tropech je úžasný, že by tady rád investoval a měl domeček u moře, …
(Pedro Juan Gutiérrez, Král Havany, překl. Anamarie Wachtlová, Praha: Garamond,
2009).
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Skupina 2:
No te puedes imaginar el chasco que nos llevamos cuando estábamos a medio
instalarnos en esta casita.
Neumíš si představit, jakou jsme si uřízli ostudu, ještě než jsme se tady v domě stačili
úplně zařídit.
(Mario Vargas Llosa, Pantaleón a jeho ženská rota, překl. Vladimír Medek, Praha:
ERM, 1994).
En la casita de Joseph Granier, apenas entramos, la niña mala me hizo sentar en el
sillón de la sala y se dejó caer en mis rodillas.
Sotva jsme přišli do bytu na rue Joseph Granier, přiměla mě, abych si sedl do křesla v
obývacím pokoji, a posadila se mi na kolena.
(Mario Vargas Llosa, Zlobivá holka, překl. Vladimír Medek, Praha: Garamond, 2007).
Skupina 3:
… me puse a pensar en Angélica, en María, en mis primeras visitas a la casita de las
Font.
… začal jsem myslet na Angélicu, na Maríu, na své první návštěvy u Fontů.
(Roberto Bolaño, Divocí detektivové, překl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2008).
… lo cierto es que de pronto sentí unos pasos en el interior de la casita.
… každopádně jisté je, že jsem najednou zevnitř zaslechl kroky.
(Roberto Bolaño, Divocí detektivové, překl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2008).
Skupina 4:
Melecio salió con Tochano al campo y yo me quedé en casita .
Melecio s Tochanem odjeli na lov a já zůstal doma.
(Miguel Delibes, Lovcův deník, překl. Josef Forbelský, Praha: Odeon, 1972).
Ahora te vas directo a casita y mañana será otro día, ¿de acuerdo?
"Teď půjdeš hezky přímo domů a zítra o ničem nebudeš vědět, platí?"
(Juan Marsé, Kaligrafie snů, překl. Marie Jungmannová, Praha: Odeon, 2012).
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4.1.3.2 Cuartito
U slova cuartito jsme výsledky analýzy českých protějšků zpracovali následovně:
1. překlad za použití deminutiva (74%)
Jako nejčastěji volené protějšky nám po analýze vyšla slova pokojík (42),
místnůstka (14) a pokojíček (8). Dalším častým protějškem byl domek, jehož
výskyty (7) se omezují pouze na dílo La hojarasca (Všechna špína světa,
García Márquez, Gabriel).
Protějšky frekvencí < 2 pak byly například komůrka, kamrlík a byteček.
Výraz cuartito může být ve španělštině použit také pro vyjádření množství,
popř. času. Setkali jsme se tedy také s překlady čtvrtka a čtvrthodinka.
2. překlad bez použití deminutiva (25%)
Zde se jako nejčastější protějšek objevuje slovo pokoj (20). Dále pak
například místnost, kumbál, komora, kancelář nebo prostor, u kterých však
výskyty nebyly větší než 2.
3. nezohledněno v překladu (1%)
Pouze

v jednom

případě

nebylo

deminutivum

cuartito

v překladu

zohledněno.
Pro lepší znázornění můžeme srovnat tyto příklady:
Skupina 1
Tal vez en su cuartito subsitía la bandera del Boca de antes, y aquella fotografía de
Tesorieri dedicada y aquel fonógrafo.
Možná v jeho pokojíku ještě odolává tehdejší vlajka Boky, fotka Tesorieriho
s věnováním a starý gramofon.
(Ernesto Sábato, Abaddón zhoubce, překl. Anežka Charvátová, Brno: Host, 2002).
Hasta entonces vivió sola, en una pensión, en un cuartito minúsculo, con un baño y una
cocina empotrada, …
Do té doby bydlela sama v jednom penzionu, v maličké místnůstce s koupelnou a
vestavěnou kuchyní, …
(Mario Vargas Llosa, Zlobivá holka, překl. Vladimír Medek, Praha: Garamond, 2007).
¿Qué me cobras por un cuartito de hora
Kolik mi budeš počítat za čtvrthodinku?

20

(Javier Marías, Vzpomínej na mě zítra při bitvě, překl. Marie Jungmannová, Praha:
Argo, 1999).
Skupina 2
Tal vez por eso deseaba tenerlo cerca, en el cuartito, para convencerme de que se
trataba de un hombre concreto y no de un novio conocido en el sueño.
Možná právě proto jsem ho chtěla mít nablízku, v tom pokoji, abych se přesvědčila, že
to není nějaký snoubenec, kterého jsem si vysnila, nýbrž člověk z masa a kostí.
(Gabriel García Márquez, Všechna špína světa, překl. Vladimír Medek, Praha: Odeon,
2006).
Después busqué un secador de pelo en el cuartito de los trastos.
Potom jsem šel do kumbálu pro fén.
(Pablo Tusset, Nejlepší loupákův zážitek, překl. Ondřej Nekola, Praha: Garamond,

2007).

4.1.3.3 Salita
Budeme-li se držet dosavadního způsobu zpracování výsledků analýzy českých
protějšků, dostaneme u slova salita tyto výsledky:
1. překlad za použití deminutiva (37%)
V naprosté převaze je zde voleno slovo salonek (24). U ostatních je
frekvence < 2: pokojíček, čekárnička, obýváček, pokojík, místnůstka,
předsíňka.
2. překlad bez použití deminutiva (58%)
Ve více než polovině případů byl u výrazu salita volen překlad bez
deminutivního významu, nejčastějšími protějšky tedy jsou: pokoj, místnost,
jídelna, čekárna, obývák, salón, síň, předsíň, hala.
3. nezohledněno v překladu (5%)
Ve 4 případech nebylo slovo salita zohledněno vůbec, nebo bylo vyjádřeno
jinak.
Zajímavé ale je, že u tohoto výrazu můžeme v jisté míře české protějšky třídit
také podle slovních spojení typických pro konkrétní autory. Například slovo salonek
bylo ve 14 případech z 24 překladem pro slovní spojení salita de costura – krejčovský
salonek, které se objevuje pouze v díle Hija de la fortuna (Dcera štěstěny, Allende,
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Isabel). Dalším častým jevem bylo slovní spojení salita comedor, překládané nejčastěji
jako obývací jídelna. Toto spojení našlo všech svých 6 výskytů v díle Travesuras de la
niña mala (Zlobivá holka, Vargas Llosa, Mario).
Výrazy čekárna a čekárnička odpovídají slovnímu spojení salita de espera. To
se však vyrovnaně vyskytovalo u více autorů. Dále pak můžeme najít spojení jako salita
(de estar) s překladem obývací pokoj nebo salita de recibo - přijímací pokoj.
Srovnejme tyto příklady:
Skupina 1
La salita de costura permanecía abandonada y hasta la colección de bonetes y
sombreros languidecía en cajas,…
Krejčovský salonek byl opuštěný a i sbírka čepců a klobouků zůstala ležet
v krabicích,…
(Isabel Allende, Dcera štěstěny, překl. Monika Baďurová, Praha: BB Art, 2004).
Cuchicheaba en la salita, la terraza o el jardín con su padre,…
Špitával si v salonku, na terase nebo v zahradě s jejím otcem,…
(Mario Vargas Llosa, Kozlova slavnost, překl. Petr Zavadil, Praha: Mladá fronta, 2006).
Skupina 2
Fui a lavarme los dientes, a ponerme el piyama y a estirar el sofá cama de la salita.
Šel jsem si vyčistit zuby, vzít si pyžamo a roztáhnout gauč v pokoji.
(Mario Vargas Llosa, Zlobivá holka, překl. Vladimír Medek, Praha: Garamond, 2007).
Nos recibió en una salita desvencijada y grasienta; nos convidó unas galletas de agua
con trocitos de queso fresco y una parca mulita de pisco.
Přijal nás v zatuchlé, zaneřáděné místnosti, nabídl nám psí suchary s okoralým sýrem a
štamprličku pisca.
(Mario Vargas Llosa, Tetička Julie a zneuznaný genius, překl. Libuše Prokopová, Praha:
Mladá fronta, 2004).
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4.1.3.4 Pajarito
Slovo pajarito má v souborném subkorpusu celkem 188 výskytů. Při podrobném
rozboru frekvenčního seznamu však narazíme na skutečnost, že 107 z těchto výskytů
jsou vlastní jména – Pajarito de Sota – z díla La verdad sobre el caso Savolta
(Mendoza, Eduardo). Již v první části našeho výzkumu bylo tedy těchto 107 výskytů
z konečného frekvenčního seznamu vyřazeno a pro naši analýzu českých protějšků
zbývá 81 výskytů.
Vlastní jména jsme v první části výzkumu vyřazovali pomocí frekvenčního
seznamu slovních tvarů, díky němuž jsme mohli vyřadit všechny výskyty pajarito
s velkým počátečním písmenem. Ve výsledném frekvenčním seznamu se však
objevovaly i případy oslovení bez velkého počátečního písmene.42 Konkrétně se jedná o
22 výskytů oslovení pajarito přeložených jako „sýkorko“ v díle Eva Luna (Allende,
Isabel). Při analýze českých protějšků jsme tedy nakonec pracovali s 59 výskyty.43
Zajímavým faktorem u analýzy slova pajarito také je, že v některých případech
(10) je použito jako výraz pro mužské přirození. Setkávali jsme se tedy také s výrazy
jako brko, frnňousek nebo frantík. V některých případech také s elipsou. Většina těchto
výskytů (7 z 10) se nacházela v díle Pantaleón y las visitadoras (Vargas Llosa, Mario).
Výsledky vypadají následovně:
1. překlad za použití deminutiva (66%)
Nejčastěji voleným protějšekem je slovo ptáček (33), všechny ostatní
případy (ptáčátko, slepička, frantík…) mají f < 2.
2. překlad bez použití deminutiva (15%)
3. Zde je nejčastější volbou ptáče (4) a pták (2).
4. nezohledněno v překladu (19%)
V 11 případech bylo slovo pajarito v překladu nezohledněno nebo
vyjádřeno jinak.

42
43

Jednalo se vždy o vlastní jméno, nikoli o velké písmeno na začátku věty.
Přestože se frekvence značně snížila, pajarito stále patří mezi 5 nejčastějších slov.
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Pro porovnání uvádíme tyto příklady:
Skupina 1:
Una asquerosa rata azul es una asquerosa rata azul, y un pajarito que busca cobijo en
una higuera cuando llueve es otra cosa.
Hnusná modrá krysa je hnusná modrá krysa, ale ptáček, který hledá úkryt pod
fíkovníkem, když prší, je něco jiného.
(Juan Marsé, Kaligrafie snů, překl. Marie Jungmannová, Praha: Odeon, 2012)
La Maga lo miraba de reojo, sospechando que le tomaba el pelo, que todo venía porque
estaba rabioso a causa del pajarito en la cabeza toc, toc, del pajarito que le pedía
comida argentina.
Bosorka se na něj nedůvěřivě podívala; měla dojem, že se jí posmívá, že to všecko říká
jen ze vzteku kvůli tomu ptáčkovi v hlavě, ťuk, ťuk, ptáčkovi, který po něm chce
argentinské zrní.
(Julio Cortázar, Nebe, peklo, ráj, překl. Vladimír Medek, Praha: Mladá fronta, 2001)
Skupina 2:
A la mosca se la traga el moscardón; al moscardón el pajarito; al pajarito la víbora.
Mouchu spolkne sršeň; sršně pták; ptáka zmije.
(Mario Vargas Llosa, Vypravěč, překl. Anežka Charvátová, Praha: Mladá fronta, 2003).
Skupina 3:
No está mal -se rió ella y adelantó la cara y me dio en los labios el beso rápido de un
pajarito.
"To není špatné," zasmála se, natáhla hlavu a zobla mi na rty rychlý polibek.
(Mario Vargas Llosa, Zlobivá holka, překl. Vladimír Medek, Praha: Garamond, 2007).

Con muchas ni se te parará el pajarito.
Na leckterou by se ti ani nepostavil.
(Mario Vargas Llosa, Pantaleón a jeho ženská rota, překl. Vladimír Medek, Praha:
ERM, 1994).

4.1.3.5 Vocecita
U slova vocecita má naprostou převahu překlad za pomoci deminutiva. Výsledky
analýzy tedy můžeme utřídit takto:
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1. překlad za použití deminutiva (87%)
Celkem 68 výskytů ze 79 bylo přeloženo slovem hlásek. Dalším
protějškem, avšak s jedním jediným výskytem, bylo slovo fistulka.
2. překlad bez použití deminutiva (9%)
Nejčastější volbou byl hlas (6). S jedním výskytem pak fistule.
3. nezohledněno v překladu (4%)
Ve třech případech bylo slovo vocecita v překladu nezohledněno.
Porovnat můžeme tyto příklady:
Skupina 1:
Había levantado la chillona vocecita en un agudo histérico, como antes, cuando daba
consignas en el cuartel.
Jeho křiklavý hlásek přešel do hysterických výšek, jako když dříve vykřikoval heslo v
kasárnách.
(Mario Vargas Llosa, Kozlova slavnost, překl. Petr Zavadil, Praha: Mladá fronta, 2006).
Al otro lado de la casa se oye la vocecita de un niño que reza.
Z druhého konce bytu sem doléhá hlásek modlícího se dítěte.
(Camilo José Cela, Úl, překl. Alena Ondrušková, Praha: Odeon, 1968).
Skupina 2:
Celia sacaba una vocecita fría, a fuerza distante, que nunca nunca lograba
conmovernos.
Celia předčítala chladným, záměrně nezúčastněným hlasem, takže jsme se nikdy
nedokázali patřičně dojmout.
(Mayra Montero, Poslední noc s tebou, překl. Adéla Bílá, Praha: Mladá fronta, 2001).
Habló con una vocecita acaramelada:…
Promluvil sladkým hlasem:…
(Mario Vargas Llosa, Kdo zabil Palomina Molera?, překl. Jana Novotná, Dora
Poláková, Praha: Garamond, 2014).
Skupina 3:
-Fíjese la vocecita que pone, madre, qué dócil parece -chilló la madre Angélica-.
"Jen si ji poslechněte, matko, jak teď naráz dělá poslušnou," vřískla sestra Angélica.
(Mario Vargas Llosa, Zelený dům, překl. Vladimír Medek, Praha: Mladá fronta, 2005).
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4.1.4 Shrnutí
Následující tabulky přinášejí shrnutí všech dosavadních výsledků pro jejich lepší
porovnání:
Tabulka 2: České protějšky zdrobnělých substantiv: souhrn
casita
cuartito
deminutivum
165
76%
deminutivum
bez deminutiva
21
10%
bez deminutiva
nezohledněno
16
7%
nezohledněno
jinak
16
7%
218
100%

81
27
1
109

74%
25%
1%
100%

39
9
11
59

66%
15%
19%
100%

substantiva celkem
deminutivum
386
bez deminutiva
114
nezohledněno
35
jinak
16
551

70%
21%
6%
3%
100%

salita
deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno

pajarito
32
50
4
86

37%
58%
5%
100%

deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno

vocecita
deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno

69
7
3
79

87
9
4
100%

Můžeme tedy pozorovat, že v naprosté většině případů je volen překlad za
použití deminutiva. Pouze v jednom případě převažuje překlad bez deminutiva, a to u
slova salita, kde má nedeminutivní překlad 58% převahu. U slova casita se pak jako u
jediného vyskytuje také překlad pomocí jiného slovního druhu – adverbium doma.

4.2 Sufix -ito/a u adjektiv
Pro

první

část

vyhledávání

jsme

použili

regulérní

výraz

[word=".*it[oa]"&tag="ADJ"], který nám zajistil, aby mezi zobrazenými výsledky
byla pouze adjektiva zakončená na -ito nebo -ita. I zde se uchylujeme k ruční kontrole
frekvenčních seznamů, které jsme tímto značně zredukovali. Zdá se, že u adjektiv již
funkce tagování není tak důvěryhodná jako u substantiv a ve frekvenčních seznamech
se tak objevovala slovesa, nebo dokonce číslovky. Zároveň se zde potýkáme se
skutečností, že opravdu velké množství adjektiv ve španělštině končí na -ito, aniž by
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byla deminutivy. Ve výsledných seznamech je tedy v porovnání s odstraněnými „šumy“
deminutivních adjektiv minimum.
Při detailnějším zkoumání konkordancí u nejčastějších deminutiv adjektiv jsme
dále zjistili, že naprostá většina z nich zde figuruje ve funkci jiného slovního druhu.
Protože je naším záměrem zkoumat pouze skutečná deminutivní adjektiva, museli jsme
tyto výskyty z našeho seznamu odstranit.
Slovo pobrecito/a, které bylo v obou subkorpusech nejčastější, fungovalo jako
adjektivum (ubohý, chudičká) pouze ve 4 případech, jinak jsme se s ním setkávali pouze
ve funkci substantiva (chudák, chudáček). Ze stejných důvodů jsme také odstraňovali
například slova viejito a jovencito.
Z výsledných seznamů jsme odstranili i slovo solito/a, kde jsme se s adjektivem
samotný/á, samotinký/á setkali pouze v 9 případech ze 70. Ve zbylých případech se zde
solito vyskytovalo jako zájmeno sám/sama.
Ve funkci adverbia se pak často vyskytovala slova igualito/a a clarito/a. Ve
funkci adjektiva se například slovo igualito/a (stejný, stejňoučký) vyskytovalo pouze v 8
případech z 63.

4.2.1 Španělsko (španělský subkorpus)
Po zadání dotazu jsme získali konkordanci o 1670 výskytech. Z té jsme posléze
odstranili 1105 výskytů adjektiv bez deminutivního významu, 280 výskytů adjektiv s f
< 5, 115 výskytů jiných slovních druhů a 58 výskytů deminutiv adjektiv, která se
vyskytovala ve funkci jiných slovních druhů. Na prvních příčkách se opět vyskytovalo
slovo poquito, jemuž budeme, jak je již výše zmíněno, věnovat samostatnou
podkapitolu. Výsledný seznam se tedy skládá ze 67 pozic a vypadá následovně:
1. bajito (20)

4. gordito (8)

2. pequeñito (14)

5. pequeñita (7)

3. jovencita (12)

6. bajita (6)

U substantiv jsme vždy uváděli frekvenční seznam dvaceti nejčastějších slov.
V případech, kde to bude možné, budeme i nadále uvádět frekvenční seznamy v tomto
počtu. Chceme-li se však držet také systému, kde ze seznamu vyřazujeme výskyty s f <
5, musíme se v tomto případě smířit se skutečností, že španělský subkorpus neobsahuje
dostatečné množství dat, a proto zde uvádíme seznam o pouhých šesti slovech.
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4.2.2 Latinská Amerika (latinskoamerický subkorpus)
Prvotní frekvenční seznam se v tomto případě skládal z 3475 výskytů. Při ruční kontrole
jsme odstranili 2025 výskytů adjektiv bez deminutivního významu, 438 výskytů s f < 5,
193 výskytů jiných slovních druhů, 117 výskytů oslovení, 293 výskytů deminutivních
adjektiv ve funkci jiného slovního druhu a 72 výskytů slova poquito. Konečný seznam,
se kterým tedy budeme dále pracovat, obsahuje 329 pozic a skládá se z těchto slov:
1. bajito (53)

11. jovencita (13)

2. gordito (27)

12. delgadito (9)

3. chiquita (26)

13. mudito (9)

4. pequeñito (24)

14. igualita (9)

5. chiquito (22)

15. enterito (8)

6. gordita (21)

16. chaparrito (8)

7. delgadita (19)

17. suavecita (8)

8. flaquita (16)

18. fresquita (7)

9. bajita (16)

19. todita (6)

10. pequeñita (16)

20. todito (6)

4.2.3 České protějšky
Po zpracování frekvenčních seznamů ze španělského a latinskoamerického
subkorpusu jsme získali 5 slov, u kterých budeme dále analyzovat české protějšky.
Jedná se o slova: bajito, pequeñito, gordito, chiquito, a delgadito. 44
V této

tabulce

můžeme

porovnat

frekvenční

distribuce

v jednotlivých

subkorpusech:
Tabulka 3: Nejfrekventovanější adjektivní deminutiva
Španělsko

Latinská Amerika

Celkem

bajito/a

26

69

95

pequeñito/a

21

40

61

gordito/a

13

48

61

chiquito/a

2

48

50

delgadito/a

4

28

32

Pro získání souborné konkordance pro masculina i feminina jsme používali regulérní výraz
[word=“chiquit[oa]“].
44
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4.2.3.1 Bajito/a
České protějšky jsme zkoumali u 95 výskytů. K tomuto číslu jsme došli díky možnosti
zobrazení frekvenčních seznamů podle tagu – sledovali jsme tedy pouze konkordance,
které korpus zhodnotil jako adjektiva. Adjektivum bajo/bajito často nacházíme také ve
funkci adverbia, což se odráží také v českých překladech. U spojení hablar en voz
bajita, kde bajito stále považujeme za adjektivum, si tedy překladatel může vybrat, jaký
slovní druh k překladu zvolí. Pro korpus a funkci tagování je však složité toto
rozpoznat, a tak jsme museli odstranit 12 výskytů překladů spojení typu hablar bajito,
kde už se opravdu jedná pouze o adverbium. Těchto 12 výskytů přiřadíme k výsledkům
analýzy českých protějšků u adverbií v kapitole 4.3.
Analýzu českých protějšků jsme zde rozdělili do těchto skupin:
1. překlad za použití deminutiva (15%)
Voleny zde byly pouze dva protějšky, a to: maličký/á (9) a malinký/á
(2). S jedním výskytem pak také nizounký a tichoučký.
2. překlad bez použití deminutiva (70%)
Seznam volených překladů bez deminutivního významu je poměrně
bohatý. Mezi nejčastější protějšky patří slova malý/á (25) a drobný
(4). S frekvencí < 3 se pak objevovaly tyto výrazy: mrňavý/á, zakrslý,
nevelký, prťavý, podsaditý, nevysoký,…
V některých případech zde také byl jako eufemismus volen překlad
pomocí komparativu - menší (7). Dvakrát se zde pak vyskytoval
superlativ: nejnižší, nejmenší.
3. jiný způsob překladu (11%)
V 6 případech byl pro slovní spojení un hombre bajito volen překlad
mužík (3) a mrňous (3).
Dále jsme do této kategorie zařadili 3 výskyty překladů pomocí
adverbia, a to u spojení voz bajita.
4. nezohledněno v překladu (4%)
Ve 3 případech nebyl na slovo bajito brán ohled.
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Porovnat můžeme tyto příklady:
Skupina 1
A mí me llevan a una habitación pequeña en la que un policía bajito, sentado frente a
una máquina de escribir, anota mi nombre, dirección y número de carnet de identidad.
Mě odvedou do malé místnosti, kde si malinký policista sedící u psacího stroje
poznamená moje jméno, adresu a číslo občanky.
(Lucía Etxebarría, Láska, zvědavost, prozac a pochybnosti, překl. Hana Kloubová,
Praha: Garamond, 2007).
En efecto, era bajita: sus pies sólo rozaban el suelo.
Byla skutečně maličká: její nohy se sotva dotýkaly podlahy.
(Mario Vargas Llosa, Město a psi, překl. Miloš Veselý, Praha: Mladá fronta, 2004).
Skupina 2
Luego contempló al niño, que era bajito pero que también parecía ser fuerte, y le dio un
billete de diez dólares.
Potom se zadíval na chlapce, který byl malý, ale vypadal, že má docela sílu, a dal mu
desetidolarovku.
(Roberto Bolaño, 2666, překl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2012).
Era bajito, guapo, coqueto y pulcro, con el pelo escaso en la coronilla;
Byl drobný, hezký, přitažlivý a upravený;
(Arturo Pérez-Reverte, Dumasův klub aneb Richelieuův stín, překl. Anežka Charvátová,
Praha: Mladá fronta, 2000).
Era bajita, menuda, expresiva y rezumaba simpatía por todos los poros de su cuerpo.
Byla menší, drobné postavy a srdečná a všemi póry těla vyzařovala sympatie.
(Mario Vargas Llosa, Zlobivá holka, překl. Vladimír Medek, Praha: Garamond, 2007).
Skupina 3
Por un instante se detuvo en el hombre bajito de los ojos melancólicos y la chaqueta a
cuadros, que le hizo una cortés inclinación de cabeza.
Na okamžik se pohledem zastavil u mužíka se smutnýma očima a v kostkovaném saku a
ten se mu zdvořile uklonil.
(Arturo Pérez-Reverte, Hřbitov bezejmenných lodí, překl. Vladimír Medek, Praha:
Mladá fronta, 2002).
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Es un tipo bajito y de barba y que se ve bastante buena gente.
Je to takový vousatý mrňous a vypadá jako docela milý člověk.
(Jorge Zúñiga Pavlov, La Casa Blů. Historky z jihoamerického podsvětí, překl. Dita
Grubnerová, Praha: Garamond, 2005).
Luego escuché la voz de Arturo, muy bajita, diciéndole que yo estaba dormida.
Pak jsem zaslechla Arturův hlas, potichoučku jí říkal, že spím.
(Roberto Bolaño, Divocí detektivové, překl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2008).
Skupina 4
En ese momento distinguió, en el murmullo incoherente y bajito que escapaba de los
labios de Richard, la palabra 'revólver'.
Tu rozeznal v Richardově nesouvislém blábolu slovo "revolver".
(Mario Vargas Llosa, Tetička Julie a zneuznaný genius, překl. Libuše Prokopová, Praha:
Mladá fronta, 2004).
4.2.3.2 Pequeñito/a
Slovo pequeňito/a má velmi podobné překlady jako předchozí bajito/a. Překvapivě je u
něj však častěji volen překlad pomocí deminutiva. České protějšky jsme tedy rozdělili
takto:
1. překlad za použití deminutiva (60%)
Zcela nejčastějším překladem zde bylo slovo maličký/á (28). Dále
následovalo slovo malinkatý/á (5), a s f < 2 pak také malinký, droboučký
a omezeňoučký.
2. překlad bez použití deminutiva (25%)
Zde je opět nejčastěji volen překad malý/á (10) nebo drobný/á (3).
S pouhým jedním výskytem pak také scvrklý a mrňavý.
3. jiný způsob překladu (13%)
I v tomto případě je několikrát pro spojení un hombre pequeňito a jemu
podobná volen překlad s použitím substantiva. Setkali jsme se tedy
s výrazy jako: mrňous, mužík, človíček nebo tintítko. Zároveň jsme se zde
však setkali s podobným způsobem překladu i u slov jako nosík, jezírko
nebo opička.
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4. nezohledněno v překladu (2%)
Adjektivum pequeňito/a nebylo v překladu zohledněno v pouhém
jednom případě.
Pro lepší znázornění uvádíme tyto příklady:
Skupina 1
El viejo, pequeñito, flaco, ligero, vestido con harapos de colorines, sonrió de oreja a
oreja y entonó una rumbita acompañada de algunos pasillos torpes.
Maličký, hubený, slabý stařík oblečený do pestrobarevných hadrů se usmál od ucha k
uchu a začal zpívat rumbu, doprovázenou několika nemotornými kroky.
(Pedro Juan Gutiérrez, Král Havany, překl. Anamarie Wachtlová, Praha: Garamond,
2009).
Era pequeñita y yo encontraba asombroso que su cuerpo estrecho hubiera soportado
seis veces el peso de un hijo.
Byla droboučká a mně se zdálo neuvěřitelné, že tohle křehké tělo dokázalo šestkrát
unést váhu dítěte.
(Carmen Laforet, Nic, překl. Blanka Stárková, Praha: Odeon, 1984).
Skupina 2
… ya no las ahorcamos ni las ponemos en los raíles del tranvía con las patas cortadas,
ni les hinchamos la barriga de vinagre con el porrón pequeñito, ni las hacemos
fumar…
"Už je nevěšíme, ani je nedáváme na koleje tramvaje s uříznutýma nožičkama, ani jim
nenafukujeme bříško octem z malé karafky, ani je nenutíme kouřit…
(Juan Marsé, Ještěrčí ocásky, překl. Marie Jungmannová, Praha: Odeon, 2007).
«Era Pajeú quien tenía razón», piensa el ex-esclavo viendo la mano pequeñita que no
suelta la suya hasta que lo deja frente a Joáo Abade,…
"V tomhle měl pravdu Pajeú," pomyslí si bývalý otrok při pohledu na drobnou ruku,
která ho nepouští ani na okamžik, dokud ho nedovede k Joáovi Opatovi.
(Mario Vargas Llosa, Válka na konci světa, překl. Vladimír Medek, Praha: Odeon,
1989).
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Skupina 3
-Yo me llamo así-dijo Archimboldi a punto de dejar con la palabra en los labios a ese
hombre pequeñito y malhumorado y salir sin despedirse.
"Já se tak jmenuju," řekl Archimboldi, připraven nedovolit tomu nenaloženému
mužíkovi doříct větu a bez rozloučení odejít.
(Roberto Bolaño, 2666, překl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2012).
Alberto la miró: tenía una sonrisa encantadoramente maliciosa y una nariz pequeñita e
impertinente.
Alberto na ni pohlédl: měla kouzelně zlomyslný úsměv a drzý nosík.
(Mario Vargas Llosa, Město a psi, překl. Miloš Veselý, Praha: Mladá fronta, 2004).
Debajo hay una oruga con forma de hombre pequeñito.
Pod nimi leží housenka v podobě človíčka.
(Augusto Roa Bastos, Já nejvyšší, překl. Josef Forbelský, Praha: Odeon, 1982).

4.2.3.3 Gordito/a
Při podrobnějším zkoumání konkordance u slova gordito/a jsme v několika případech
narazili na použití tohoto adjektiva ve funkci substantiva. Po odstranění těchto
nehodících se výskytů (24) jsme nadále pracovali se seznamem o 37 výskytech.
Výsledky jsme zpracovali následovně:
1. překlad za použití deminutiva (3%)
Největším překvapením při této analýze bylo, že pomocí deminutiva
bylo slovo gordito/a přeloženo v jednom jediném případě, a to
slovem tlusťoučký.
2. překlad bez použití deminutiva (89%)
Nejčastější volbou při překladech byla v tomto případě slova
obtloustlý/á (9), tlustý/á (4) a buclatý/á (4). Jako eufemistická
varianta pak bylo v 6 případech použito spojení při těle.
Několikrát se zde také objevil výraz macatá buchta, překlad pro
spojení la gordita pufi z díla Travesuras de la niňa mala (Vargas
Llosa, Mario). S f = 1 jsme se pak setkali se slovy přitloustlý, oblý,
boubelatý, baculatý a oblý.
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3. neozhledněno v překladu (8%)
Ve třech případech nebylo slovo gordito/a v překladu zohledněno.
Pro ilustraci uvádíme tyto příklady:
Skupina 1
Argentino Schiaffino era más bien de estatura media tirando a bajo, gordito (de ahí el
cariñoso apelativo de el Grasa que cargó hasta su muerte),…
Argentino Schiaffino byl spíš střední až menší postavy, tlusťoučký (proto mu až do
smrti láskyplně přezdívali Špekoun),…
(Roberto Bolaño, Nacistická literatura v Americe, překl. Anežka Charvátová, Praha:
Argo, 2011).
Skupina 2
Yo lo recordaba gordito y chato, pero ahora me sobrepasaba por unos centímetros y
lucía delgado como un figurín.
Pamatoval jsem si ho jako obtloustlého skrčka, ale teď byl o několik centimetrů vyšší
než já a vypadal štíhlý jako ze žurnálu.
(Mario Vargas Llosa, Zlobivá holka, překl. Vladimír Medek, Praha: Garamond, 2007).
Lo que de verdad le apetecía era sacar de allí a patadas a aquel individuo gordito y
blando con modales de chantajista.
Ve skutečnosti totiž měl největší chuť toho buclatého, nakynutého zmetka, který se
choval jako vyděrač, vykopnout ze dveří.
(Arturo Pérez-Reverte, Kůže na buben, překl. Vladimír Medek, Praha: Euromedia
Group, 2004).
Ser gordito puede ser un defecto, una irresponsabilidad juvenil; pero él va a ser obeso
y con aceptación.
Být při těle může být nedostatek, mladistvá nerozvážnost; ale on bude obézní, a to
vědomě."
(Juan Carlos Onetti, Bezejmenný hrob a jiné příběhy, překl. Hedvika Vydrová, Vladimír
Uhlíř, Praha: Mladá fronta, 1987).
Skupina 3
Era un hombre con la cara tiznada, como si se la restregara con carbones, gordito y
tofo, de grasientos pelos crespos.
34

Ten člověk měl tvář orámovanou mastnými kudrnatými vlasy a začouzenou, jako by ji
pomazal sazemi.
(Mario Vargas Llosa, Smrt v Andách, překl. Alena Šimková, Praha: Volvox Globator,
1997).

4.2.3.4 Chiquito/a
Ve 4 případech bylo slovo chiquita použito jako oslovení holčičko v díle La casa verde
(Vargas Llosa, Mario). Po odstranění těchto šumů jsme při analýze českých protějšků
adjektiva chiquito/a pracovali se 46 výskyty, a získali jsme tyto výsledky:
1. překlad za použití deminutiva (24%)
Nejčastější volbou bylo slovo maličký (8). Ostatní protějšky –
maličkatý, drobounký, malinký – se nevyskytovaly více než jednou.
2. překlad bez použití deminutiva (59%)
I zde se opět setkáváme se slovem malý (23) na pozici nejčastěji
voleného překladu. S jedním výskytem jsme se také setkali se slovy
mrňavý, drobný, nepatrný, mladý.
3. nezohledněno v překladu (17%)
V jednom případě se vyskytovalo ve spojení desde chiquito – od
malička. V ostatních případech (7) již nebylo zohledněno vůbec.
Srovnejme tyto příklady:
Skupina 1
Y de pronto se levantó con una indignación que contrastaba con su tamaño: era
chiquito y menudo.
A najednou se vztyčil s rozhořčením, které kontrastovalo s jeho vzrůstem: byl maličký a
drobný.
(Ernesto Sábato, Abaddón zhoubce, překl. Anežka Charvátová, Brno: Host, 2002).
Él podía ver que si el costal se había llenado de agujeros se debió a que tuve que
llevarme al chivito chiquito allí metido, porque todavía no podía caminar como yo
quería.
Moh vidět, že jestli je ten žok samá díra, je to proto, že jsem v něm musel odnést to
maličký kůzle, poněvadž ještě nedokázalo samo jít, jak jsem chtěl.
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(Juan Rulfo, Llano v plamenech. Pedro Páramo, překl. Eduard Hodoušek, Václav
Kajdoš, Praha: Odeon, 1983).
Skupina 2
Bueno, a lo mejor la carne es un lujo; pero un lujo chiquito, insignificante.
No dobrá, maso je možná přepych, ale je to malý přepych, bezvýznamný.
(Daína Chaviano, Havana Blues, překl. Alena Jurionová, Praha: Mladá fronta, 2001).
A mí me parece un fenómeno: tiene la cabeza muy chiquita para las patas.
"Mně připadá divný: proti nohám má strašně malou hlavu."
(Gabriel García Márquez, Plukovníkovi nemá kdo psát, překl. Hana Posseltová, Praha:
Odeon, 2006).
Skupina 3
Desde el momento en que me dejaron claro que Dios era un hombre, ya empecé a
sentirme más chiquita, porque así, sin comerlo ni beberlo, me había convertido en ser
humano de segunda categoría.
Jakmile mi vysvětlili, že Bůh je muž, hned jsem se začala cítit bezvýznamně, protože
jsem se volky nevolky stala lidskou bytostí druhé kategorie.
(Lucía Etxebarría, Láska, zvědavost, prozac a pochybnosti, překl. Hana Kloubová,
Praha: Garamond, 2007).

4.2.3.5 Delgadito/a
U slova delgadito/a byly v překladu zohledněny všechny jeho výskyty. Výsledky jsme
tedy dělili pouze do dvou skupin:
1. překlad za použití deminutiva (34%)
Nejčastěji se mezi protějšky vyskytovalo slovo hubeňoučký (5).
Ostatní varianty překladu měli pouze 2 a méně výskytů: tenoučký,
útloučký, slaboučký, štíhlounký, droboučký.
2. překlad bez použití deminutiva (66%)
Nejčastějšími protějšky byla slova hubený (11), štíhlý (5) a tenký (4).
S jedním výskytem pak také slovo drobný.

36

Pro ukázku uvádíme tyto příklady:
Skupina 1
Era delgadita, más aún que en las fotos, con unos cabellos cortos y crespos y una
naricilla respingada y despectiva.
Byla hubeňoučká, ještě více než na fotografii, s krátkými kudrnatými vlasy a špičatým
pohrdlivým nosíkem.
(Mario Vargas Llosa, Kdo zabil Palomina Molera?, překl. Jana Novotná, Dora
Poláková, Praha: Garamond, 2014).
Pura es una mujer joven, muy mona, delgadita, un poco pálida, ojerosa, con cierto
porte de virgen viciosilla.
Pura je roztomilá, útloučká, trochu bledá mladá žena s kruhy pod očima, je v ní ještě
cosi panenského a už i maličko zkaženého.
(Camilo José Cela, Úl, překl. Alena Ondrušková, Praha: Odeon, 1968).
Skupina 2
Minúsculo, delgadito, hace como que toca una guitarra y va también mimando el
choque de las lanzas, el galope de los jinetes, las venias cortesanas al Gran
Carlomagno.
Maličký a hubený, pohybuje rukama, jako kdyby hrál na kytaru, a současně napodobuje
i třesk kopí, cval jezdců a dvorné poklony slavnému Karlu Velikému.
(Mario Vargas Llosa, Válka na konci světa, překl. Vladimír Medek, Praha: Odeon,
1989).
¡Qué delgadita estás!
Ty jsi tak štíhlá!
(Maruja Torres, Dokud jsme naživu, překl. Radovan Beneš, Praha: Eroika, 2004).
Ve 24 případech z našich 32 výskytů jsme pracovali s úryvky z děl Maria
Vargase Llosy. Protože však byly varianty překladů bohaté, rozhodli jsme s analýzou
pokračovat i přes tuto skutečnost.
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4.2.4 Shrnutí
Pro porovnání dosavadních výsledků analýzy adjektiv uvádíme tyto tabulky:
Tabulka 4: České protějšky zdrobnělých adjektiv: souhrn
bajito/a
pequeñito/a
deminutivum
13
15%
deminutivum
bez deminutiva
58
70%
bez deminutiva
nezohledněno
3
4%
nezohledněno
jinak
9
11%
jinak
83 100%

37
15
1
8
61

60%
25%
2%
13%
100%

11
27
8
46

24%
59%
17%
100%

adjektiva celkem
deminutivum
73
bez deminutiva
154
nezohledněno
15
jinak
17
259

28%
59%
6%
7%
100%

gordito/a
deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno

chiquito/a
1
33
3
37

3%
89%
8%
100%

deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno

delgadito/a
deminutivum
bez deminutiva

11
21
32

34%
66%
100%

Z těchto tabulek je patrné, že na rozdíl od substantiv, kde jasně převažovala
varianta překladu za použití deminutiva, se u adjektiv častěji volí překlad bez
deminutiva. Naprostá většina adjektiv překládaných deminutivem má v češtině funkci
substantiva. Nunté je ovšem dodat, že v mnoha případech není deminutivní význam
adjektiva zcela opomenut. Často voleným způsobem, jak jeho přítomnost vyjádřit, je
například překládání rozvíjeného substantiva deminutivem. Setkali jsme se tedy
například s překladem mužík pro spojení un hombre bajito, kde slova bajito a pequeñito
v překladu zcela chybí. Velmi často je však také volena varianta překladu adjektiva bez
deminutivního významu nasledovaného deminutivním substantivem. Spojení una mano
pequeñita bychom tedy mohli přeložit jako drobná ručička.
Za zajímavý poznatek bychom také mohli považovat skutečnost, že všech 5
nejčastějších zdrobnělých adjektiv, která nám španělský korpus nabídl, nějakým
způsobem vyjadřuje velikost. Tři z nich jsou pak variantami českého malý, popř.
maličký.
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4.3 Sufix -ito/a u adverbií
Při prvotním vyhledávání deminutivních adverbií jsme se setkali hned s několika
komplikacemi. Kromě skutečnosti, že u adverbií pracujeme s limitovanými prostředky
vzhledem k malému množství dat, jsme se potýkali především s problematickou funkcí
tagování, která zde, podobně jako u adjektiv, nemůže být považována za příliš
spolehlivou. Frekvenční seznamy jsme tedy zpracovávali pomocí dvou regulérních
výrazů.
Nejprve jsme v korpusu zadali dotaz [word=".*it[oa]"&tag="ADV"]. Jak
později uvidíme, dostali jsme v obou subkorpusech konkordance o velmi malém počtu
výskytů. Proto jsme ještě vyhledávání doplnili o dotaz [word=".*it[oa]"], který nám
našel všechna španělská slova zakončená na sufix -ito/a nehledě na slovní druh. Zde
jsme pak z frekvenčního seznamu slovních tvarů vyhledávali všechna adverbia a
rozšířili jsme jimi frekvenční seznam, který nám nabídl dotaz s morfologickou značkou
ADV.

4.3.1 Španělsko (španělský subkorpus)
Po zadání dotazu s funkcí tagování jsme obdrželi frekvenční seznam o 128 pozicích,
z něhož jsme odstranili 44 výskytů adverbií bez deminutivního významu, 10 výskytů
slova poquito, 8 výskytů hapax legomenon a 7 výskytů oslovení. Takto zredukovaný
seznam měl ve výsledku 59 pozic.
Dotaz [word=".*it[oa]"] nám ve španělském subkorpusu poskytl seznam o 9
915 pozicích. Po ruční kontrole adverbií jsme z něj do našeho seznamu přidali pouze
slovo clarito, které korpus při tagování označuje jako adjektivum, avšak v naprosté
většině případů se zde vyskytuje ve funkci adverbia. Konečný seznam tedy činí 66
výskytů a vypadá takto:
1. bajito (36)
2. despacito (12)
3. ahorita (8)
4. clarito (7)
5. cerquita (3)
Vzhledem k velmi malému počtu dat jsme se rozhodli vyřadit v tomto případě
výjimečně pouze hapax legomena a slovo cerquita (3 výskyty) v seznamu ponechat.
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4.3.2 Latinská Amerika (latinskoamerický subkorpus)
Zde jsme u prvního dotazu získali seznam, který se skládal z 511 pozic. Při kontrole
jsme odstranili 108 výskytů nedeminutivních adverbií, 48 výskytů oslovení, 18 výskytů
hapax legomen a 17 výskytů slova poquito. V této fázi sestával náš výsledný seznam
z 320 pozic.
U dotazu, kde funkce tagování nebyla použita, jsme dostali frekvenční seznam o
22 629 výskytech. Při ruční kontrole jsme z něj náš původní seznam doplnili o 7 slov a
navýšili frekvenci u některých adverbií, která jsme v seznamu již měli. Konečný
seznam se tedy skládá z 387 výskytů a vypadá následovně:
1. bajito (87)

7. tempranito (16)

2. despacito (78)

8. suavecito (12)

3. ahorita (76)

9. rapidito (8)

4. clarito (35)

10. prontito (7)

5. cerquita (30)

11. lueguito (5)

6. tantito (28)

12. afuerita (5)

4.3.3 České protějšky
Po spojení frekvenčních seznamů z našich dvou subkorpusů jsme dostali těchto 5
nejčastějších deminutivních adverbií: bajito, despacito, ahorita, clarito, cerquita.
V následující

tabulce

můžeme

porovnat

jejich

výskyty

v jednotlivých

subkorpusech:
Tabulka 5: Nejfrekventovanější adverbiální deminutiva
Latinská
Španělsko
Amerika
36
87
bajito
12
78
despacito
45
8
76
ahorita
7
35
clarito
3
30
cerquita

Celkem
123
90
84
42
33

Slovo bajito se v našem korpusu objevuje také jako adjektivum. Jak jsme již ale
zmiňovali výše, při analýze českých protějšků adjektiva bajito jsme narazili na 12
výskytů adverbií, která zde nyní přidáváme do seznamu. Slovo clarito se v obou
subkorpusech vyskytuje pouze pod tagem ADJ, avšak naprostá většina jeho výskytů je
45

Všech 8 výskytů je z díla La Reina del sur (Pérez-Reverte, Arturo).
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ve funkci adverbia. Rozhodli jsme se tedy zařadit ho do seznamu k analýze protějšků
nyní.

4.3.2.1 Bajito
Jak jsme již zmiňovali výše, pro korpus je složité rozlišit, kdy je toto slovo použito jako
adjektivum a kdy jako adverbium. Při adjektivech jsme zkoumali české protějšky na 95
výskytech, z nichž jsme odstranili 12 výskytů adverbií. Ta jsme do našeho seznamu
nyní přidali a při analýze adverbia bajito jsme tedy měli k dispozici 133 výskytů. I zde
jsme se však ještě setkali s chybou funkce tagování, a tak jsme byli nuceni odstranit ze
seznamu 15 adjektiv. Ve výsledku jsme tedy české protějšky zkoumali u 118 výskytů.
Protějšky jsme rozdělili takto:
1. překlad za použití deminutiva (35%)
V tomto případě se nám u českých překladů nabízejí 4 protějšky:
potichoučku (16), tichounce (14), potichounku (4) a tichoučce (1).
2. překlad bez použití deminutiva (58%)
Nejčastěji voleným překladem je zde slovo potichu (41) a tiše (23).
S jedním výskytem pak také slabě, tlumeně, šeptem a nízko.
3. jiný způsob překladu (10%)
Ve 12 případech byly zvoleny protějšky, u kterých byl k vyjádření
deminutiva použit jiný slovní druh. U spojení hablar bajito/decir
bajito se tak objevovaly překlady slovesem: šeptat, špitnout, zašeptat,
šuškat, nebo také adjektivem: tichounkým/tichým hlasem.
4. nezohledněno v překladu (2%)
Ve třech případech nebylo slovo bajito v překladu zohledněno.
Srovnejme tyto příklady:
Skupina 1
La segunda noche llegué al cuartucho del Traidor, toqué bajito varias veces la
puertecilla de duende.
Následujícího večera jsem se dostavila do Zrádcova kutlochu, několikrát tichounce
zaklepala na skřítkovská dvířka.
(Zoé Valdés, Každý den nic, překl. Blanka Stárková, Praha: Mladá fronta, 2001).
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Se tomaron de las manos, una de pie y la otra sentada, las dos con los ojos aguados de
lágrimas, por un rato que me pareció eterno, hasta que de pronto noté que los hombros
de mi abuela se estremecían y me di cuenta de que se estaba riendo bajito.
Vzaly se za ruce, jedna sedící v křesle a druhá stojící před ní, obě s očima zalitýma
slzami a setrvaly tak nějakou chvíli, která mi připadala nekonečně dlouhá. Pak jsem si
najednou všimla, že babičce se třesou ramena a zjistila jsem, že se potichoučku směje.
(Isabel Allende, Sépiový portrét, překl. Monika Baďurová, Praha: BB Art, 2004).
Skupina 2
¡Tú lo único que has de saber es que da lo mismo que te escondas o hables bajito
porque te oigo y te veo cuando me da la gana!, masculla David.
Ty máš vědět jen to, že je jedno, když se schováváš, nebo mluvíš potichu, protože tě
slyším a vidím, kdykoli mám chuť, mumlá David.
(Juan Marsé, Ještěrčí ocásky, překl. Marie Jungmannová, Praha: Odeon, 2007).
Oliveira le silbó bajito, pero Talita siguió mirando el chorro de agua, y hasta acercó un
dedo experimental y lo mantuvo un momento en el agua.
Oliveira na ni tiše zahvízdal; Talita však dál pozorovala pramen vody, a dokonce
zkusmo natáhla prst a na okamžik ho v ní podržela.
(Julio Cortázar, Nebe, peklo, ráj, překl. Vladimír Medek, Praha: Mladá fronta, 2001).
Skupina 3
Extremando la cautela, la calma de su marcha para no alarmar esa enfermiza
susceptibilidad suya, Pedro Tinoco comenzó a chasquear la lengua, a hacerla vibrar
bajito contra el paladar, imitándolas, hablándoles con ese lenguaje que sí había
aprendido a hablar.
Aby nevzbudil jejich chorobnou podezřívavost, kráčel Pedro Tinoco ještě opatrněji a
tišeji, začal pomlaskávat a napodobovat je tichounkým rozechvíváním jazyka na patře:
promlouval k nim tou řečí, kterou jedinou se kdy naučil mluvit.
(Mario Vargas Llosa, Smrt v Andách, překl. Alena Šimková, Praha: Volvox Globator,
1997).
-¿Hablaba bien el machiguenga?- me oí decir, bajito.
"Mluvil dobře mačigengsky?" slyšel jsem se špitnout.
(Mario Vargas Llosa, Vypravěč, překl. Anežka Charvátová, Praha: Mladá fronta, 2003).
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-Murió- dijo bajito, y en ese instante oyó un ruido de pasos.
"Zemřela," zašeptal, a vtom zaslechl kroky.
(Mayra Montero, Jako tvůj posel, překl. Petr Zavadil, Praha: Mladá fronta, 2002).

4.3.2.2 Despacito
U adverbia despacito jsme obdrželi tyto výsledky:
1. překlad za použití deminutiva (38%)
Nejčastěji se zde objevoval překlad slovy pomaloučku (15) a
pomaličku (13). Dalšími variantami byla slova:

pomalinku,

pomalounku, zlehounka, potichounku a potichoučku. Zde však nebyla
f > 2.
2. překlad bez použití deminutiva (56%)
Nejčastěji voleným protějškem zde bylo slovo pomalu (36). Za ním
následuje slovo zvolna (7) a dále pak potichu, opatrně, jemně, lehce,
a slovní spojení beze spěchu s frekvencí < 2.
3. jiný způsob překladu (2%)
I v tomto případě se setkáváme s překladem šeptat pro hablar
despacito. Objevilo se zde i adjektivum poklidný.
4. nezohledněno v překladu (4%)
Ve 4 případech nebylo slovo despacito v překladu zohledněno.
Slova pomalu a pomaloučku se v našem korpusu čtyřikrát objevila hned vedle
sebe. Byla překladem pro výraz despacito, muy despacito – pomalu, pomaloučku.
Porovnat můžeme tyto příklady:
Skupina 1
Atraída por esa luz, me deslizo por el parquet con los pies descalzos y, silenciosa como
un gato, abro la puerta despacito, muy despacito, y avanzo por el pasillo a pasitos
callados, tanteando las paredes para compensar la incertidumbre de la semipenumbra.
Světlo mě přitahuje, kloužu bosýma nohama po parketu a tiše jak myška pomalu,
pomaloučku otevírám dveře a lehkými krůčky se plížím chodbou s nataženýma rukama,
abych v polotmě neztratila jistotu.
(Lucía Etxebarría, Láska, zvědavost, prozac a pochybnosti, překl. Hana Kloubová,
Praha: Garamond, 2007).
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Se ladeó, despacito, a un lado y a otro, y escupió, pues sentía la boca taponeada, de
tierra.
Převalil se pomaloučku z jedné strany na druhou a zpět a odplivl si, cítil totiž v ústech
plno hlíny.
(Mario Vargas Llosa, Smrt v Andách, překl. Alena Šimková, Praha: Volvox Globator,
1997).
Skupina 2
Su mujer me trajo una limonada y disimulé mi nerviosismo bebiendo despacito.
Jeho žena mi přinesla limonádu a já se snažila zakrýt nervozitu tím, že jsem pila
pomalu.
(Mayra Montero, Jako tvůj posel, překl. Petr Zavadil, Praha: Mladá fronta, 2002).
-Hay algo que no entiendo, Barón- repitió el coronel José Bernardo Murau,
desperezándose en la mecedora, en la que se balanceaba despacito, impulsándose con
el pie"Já tomu vůbec nerozumím, barone," opakoval plukovník José Bernardo Murau a
protáhl se v houpací židli, v které se zvolna kolébal a odrážel se přitom nohou.
(Mario Vargas Llosa, Válka na konci světa, překl. Vladimír Medek, Praha: Odeon,
1989).
Skupina 3
De modo que tenían que hablar muy despacito, y oían de vez en cuando un ruidillo en
el agua, como si se le saltase un punto a una tela de seda o se desatase un lazo.
Museli proto šeptat a občas zaslechli zvuk vody, jako by utíkalo očko v hedvábné látce
nebo se rozvázala stužka.
(José Jiménez Lozano, Jan od Kříže, překl. Jana Novotná, Praha: Vyšehrad, 1998).

4.3.2.3 Ahorita
Slova ahorita je obsažené ve slovníku RAE (Diccionario panhispánico de dudas), a
proto bychom se měli pozastavit nad jeho možnou lexikalizací. Podle Nueva gramática
de la lengua española řadíme slovo ahorita k deiktickým adverbiím a jeho význam
bychom také mohli interpretovat vazbou ahora mismo. V mnoha hispanoamerických
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oblastech se také používá pro vyjádření časové blízkosti určité události: Llegó ahorita;
lo haré ahorita.46
Článek „La función del diminutivo en español“ se věnuje lexikalizovaným
deminutivům a definuje je jako slova, která byla modifikována apreciativním sufixem,
ale ztratila svůj deminutivní význam, nebo ho oslabila. Do aktuálního systému daného
jazyka patří jako lexikalizovaná a můžeme je najít ve slovníku.47 Pro slovo ahorita
bychom jako příklad mohli uvést práci zaměřenou na jeho lexikalizaci, kde autorka P.
Casier hovoří o frekvenci jeho užití v hlavním městě Mexika. Dle jejích slov se ahorita
užívá dvojím způsobem: jako deminutivum, které intensifikuje význam základového
slovo (ahora) a jako samostatné plnovýznamové slovo, které se používá pro vyjádření
zdvořilosti příslušící mexické kultuře. Sama jej tedy také označuje za lexikalizované.48
RAE pak považuje deminutiva za lexikalizovaná v momentě, kdy není zcela
zřejmá spojitost mezi slovem s apreciativním sufixem a jeho základní podobou. Jako
příklad uvádí slova horquilla (horca), estribillo (estribo) nebo flequillo (fleco).49 U
slova ahorita však podobnost se základovým slovem ahora zřejmá je.
Dana Kratochvílová ve svém článku „Usos de diminutivos en los actos de habla
directivo-volitivos“ celkovou lexikalizaci tohoto adverbia na základě některých jeho
užití v korpusu také zpochybňuje.50 Rozhodli jsme se tedy slovo ahorita v našem
seznamu ponechat a podívat se, jak a zda se jeho možná lexikalizace projeví na analýze
českých protějšků. Podle výsledků následující analýzy je patrné, že některé české
protějšky (hnedlinko, zrovinka) ho jako lexikalizované nechápou.
Výsledky jsme rozdělili do tří kategorií:
1. překlad za užití deminutiva (15%)
Překlad deminutivem byl u slova ahorita volen v pouhých 13
případech. Nejčastějšími protějšky byla slova hnedlinko a teďka, obě
s f = 3. Se dvěma výskyty pak slovo spojení za chvilku, které se zde
vyskytuje také ve variantě za chviličku. Dále jsme se zde setkali
s překlady teďkon, teďkonc, hnedka a zrovinka.
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009, s. 655
ZULUAGA OSPINA, Alberto. La función del diminutivo en espaňol. Thesaurus: Boletín del instituto
Caro y Cuervo, 48/1, s. 305 – 330, 1993.
48
Cf. CASIER, P. (2014): Un estudio diacrónico: el adverbio con y sin diminutivo en el español de la
Ciudad de México. Gent: Universiteit Gent. [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z:
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/589/RUG01-002162589_2014_0001_AC.pdf
49
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009, s. 635-636
50
KRATOCHVÍLOVÁ, Dana. Usos de diminutivos en los actos de habla directivo-volitivos.
Romanistica Pragensia XXI, 2016. Přijato do tisku, citováno z rukopisu.
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47
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2. překlad bez užití deminutiva (74%)
Nejčastějšími protějšky zde byla slova teď (32) a hned (18). Ta se
také často vyskytovala u sebe ve spojení hned teď nebo teď hned,
jako překlad pro španělské ahorita mismo. Ostatní volené překlady
měly f < 3 a jsou to například za chvíli, právě, zatím, prozatím, brzy,
za okamžit, honem, okamžitě, už.
3. neozhledněno v překladu (11%)
V 10 případech bylo slovo ahorita v překladu nezohledněno.
Pro znázornění uvádíme tyto příklady:
Skupina 1
El carcelero asintió y dijo ahorita mismo y desapareció.
Bachař řekl, hnedka to bude, a zmizel.
(Roberto Bolaño, 2666, překl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2012).
Dime dónde estás que Abraham ahorita te irá a buscar, dijo mi madre.
Řekni mi, kde jsi, Abraham si pro tebe hnedlinko přijede, řekla mi máma.
(Roberto Bolaño, Divocí detektivové, překl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2008).
Yo también tengo escalofríos ahorita mismo, pero de otra clase, mi cabo.
"Mně taky teďka běhá mráz po zádech, ale ne tak, jak vy myslíte, veliteli.“
(Mario Vargas Llosa, Smrt v Andách, překl. Alena Šimková, Praha: Volvox Globator,
1997).
Skupina 2
Y lo que me dijo fue que no había que pagar ningún adelanto, que firmara, que firmara
ahorita mismo, no fuera a echarse para atrás y darle el libro a la competencia.
A řekl mi, že nemusíme platit žádnou zálohu, abych jen podepsal, podepsal hned teď,
přece necouvnu a nenechám takovou knížku konkurenci,…
(Roberto Bolaño, Divocí detektivové, překl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2008).
-Ya voy ahorita, mi Teniente."Půjdu za chvíli, pane poručíku.“
(Mario Vargas Llosa, Kdo zabil Palomina Molera?, překl. Jana Novotná, Dora
Poláková, Praha: Garamond, 2014).
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A mí me ha dado ahorita, muchachos, por primera vez.
"Teď to na mě sedlo, mládenci, poprvé za celou tu dobu.
(Mario Vargas Llosa, Zelený dům, překl. Vladimír Medek, Praha: Mladá fronta, 2005).
Skupina 3
Es como si ahorita mismo los estuviera viendo descolgarse por el cerro.
"Úplně jako bych je viděl slejzat kopec.“
(Mario Vargas Llosa, Smrt v Andách, překl. Alena Šimková, Praha: Volvox Globator,
1997).
Hanka está ahorita en el bar y te anda buscando, le susurraste a voces por la tubería.
Hanka je v baru a hledá tě, hlasitě jsi mu šeptal do roury.
(Jorge Zúñiga Pavlov, La Casa Blů. Historky z jihoamerického podsvětí, překl. Dita
Grubnerová, Praha: Garamond, 2005).

4.3.2.4 Clarito
Jak již bylo řečeno výše, slovo clarito se v korpusu objevuje pouze pod tagem ADJ.
Z naší analýzy však jasně vyplývá, že v naprosté většině případů se zde vyskytuje ve
funkci adverbia. Celkem má clarito v souborném subkorpusu 42 výskytů. Z těchto jsme
odstranili 6 výskytů, kdy bylo clarito názvem pro alkoholický nápoj, a 2 výskyty
adjektiva světlý. Dále jsme tedy pracovali se seznamem o 34 výskytech.
Se slovem clarito se setkáváme také při popisu barev. Ve španělštině je
v takovémto případě clarito (azul clarito) adjektivem, v češtině je pak ale například ve
spojení světle modrá adverbiem. Vzhledem k adverbiálnímu překladu do češtiny jsme
se rozhodli tyto výskyty v našem seznamu ponechat.
Výsledky jsme utřídili nasledujícím způsobem:
1. překlad za užití deminutiva (3%)
U slova clarito se překlad deminutivem vyskytl v jednom jediném
případě, a to slovem světloučce.
2. překlad bez užití deminutiva (91%)
S naprostou převahou zde bylo voleno slovo jasně (16). Další dvě
slova s nejvyšší frekvencí jsou zřetelně (6) a světle (4). S jedním
výskytem jsme se pak také setkali u slov pěkně, dobře, pořádně,
čitelně a s výrazem na rovniu.
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3. nezohledněno v překladu (3%)
V jednom případě nebyl při překladu na slovo clarito brán ohled.
Na ukázku uvádíme tyto příklady:
Skupina 1
Alto y flaco, con su barba casi colorada y lojo azule clarito.
"Vysokej, hubenej, vousy zrzavý skoro do červena a světloučce modrý oči.
(Ernesto Sábato, Abaddón zhoubce, překl. Anežka Charvátová, Brno: Host, 2002).
Skupina 2
Pero me acuerdo clarito que una vez le oí decir eso.
Jenom si jasně vzpomínám, že o tom jednou mluvil.
(Mario Vargas Llosa, Kdo zabil Palomina Molera?, překl. Jana Novotná, Dora
Poláková, Praha: Garamond, 2014).
Desde aquí los escucho tan clarito como si estuviera en medio del patio, y no acostada
en la cama mientras miro un pedacito de cielo.
Slyším je odsud tak zřetelně, jako bych stála uprostřed dvora, i když ležím v posteli a
hledím na malý výsek nebe.
(Daína Chaviano, Havana Blues, překl. Alena Jurionová, Praha: Mladá fronta, 2001).

4.3.2.5 Cerquita
Slovo cerquita je jediné z našich adverbií, u kterého převažuje překlad deminutivem.
Výsledky jsme setřídili takto:
1. překlad za užití deminutiva (46%)
V této kategorii jsme se setkali se třemi variantami překladu:
blizoučko (10), kousek (3) a kousíček (2).
2. překlad bez užití deminutiva (42%)
Nejčastěji voleným překladem bylo slovo blízko (7). U ostatních
protějšků pak byla f = 2 nebo méně. Jsou to slova zblízka, nedaleko,
vedle a těsně.
3. jiný způsob překladu (6%)
V jednom případě byl pro překlad slova cerquita použit frazém co by
kamenem dohodil. Dále jsme se také setkali se slovesem posvítit si,
které zde bylo použito jako překlad pro mirar de cerquita.
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4. nezohledněno v překladu (6%)
Ve dvou případech bylo slovo cerquita v překladu nezohledněno.
Porovnat můžeme tyto ukázky:
Skupina 1
— Ah, eso es cerquita.
"Jo, to je blizoučko.“
(Pedro Juan Gutiérrez, Král Havany, překl. Anamarie Wachtlová, Praha: Garamond,
2009).
Están cerquita de aquí.
Jsou kousíček odtud.
(Daína Chaviano, Havana Blues, překl. Alena Jurionová, Praha: Mladá fronta, 2001).
Skupina 2
Iba al paso, ya cerquita, y lo veía apenas por la cantidad de arena, entraron juntos a
Castilla, y él entonces se le cruzó y sas.
Kůň šel krokem, už docela blízko, ovšem v těch mračnech písku ho málem neviděl,
společně dorazili až do Kastilie.
(Mario Vargas Llosa, Zelený dům, překl. Vladimír Medek, Praha: Mladá fronta, 2005).
Aquí cerquita nos dijeron que estabas en tu casa; pero no nos figuramos que estabas
tan adentro; no en este lugar ni en estos menesteres.
Nedaleko odtud nám řekli, že jsi doma: ale nepředstavovaly jsme si, že jsi tady vzadu,
na tomhle místě a že děláš tohle.
(Juan Rulfo, Llano v plamenech. Pedro Páramo, překl. Eduard Hodoušek, Václav
Kajdoš, Praha: Odeon, 1983).
Skupina 3
Las verdades que parecen más verdades, si les das muchas vueltas, si las miras de
cerquita, lo son sólo a medias o dejan de serlo.
Pravdy, co vypadají nenapadnutelné, když je promyslíš, když si na ně posvítíš, jsou
jenom poloviční nebo vůbec žádné."
(Mario Vargas Llosa, Kdo zabil Palomina Molera?, překl. Jana Novotná, Dora
Poláková, Praha: Garamond, 2014).
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Estaban cerquita, entonces.
Jsou už tedy, co by kamenem dohodil.
(Mario Vargas Llosa, Smrt v Andách, překl. Alena Šimková, Praha: Volvox Globator,
1997).

4.3.3 Shrnutí
V následujících tabulkách můžeme porovnat dosavadní výsledky:
Tabulka 6: České protějšky zdrobnělých adverbií: souhrn
bajito
despacito
deminutivum
35
30%
deminutivum
34
bez deminutiva
68
58%
bez deminutiva
50
nezohledněno
3
2%
nezohledněno
4
jinak
12
10%
jinak
2
118 100%
90
ahorita
deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno

clarito
13
64
10
87

15%
74%
11%
100%

deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno
jinak

1
31
1
1
34

3%
91%
3%
3%
100%

46%
42%
6%
6%
100%

adverbia celkem
deminutivum
98
bez deminutiva
227
nezohledněno
20
jinak
17
362

27%
63%
5%
5%
100%

cerquita
deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno
jinak

38%
56%
4%
2%
100%

15
14
2
2
33

V porovnání se substantivy a adjektivy si můžeme povšimnout, že u adverbií
překlad bez deminutiva (63%) naprosto převažuje. U deminutivních překladů měla
největší variabilitu slova despacito a ahorita, u kterých jsme identifikovali nejvíce
deminutivních protějšků.51 U třech z pěti analyzovaných slov jsme se pak setkali s
překladem pomocí jiného slovního druhu, nejčastěji slovesa.

51

Zde nebereme ohled na počet výskytů, ale na jednotlivé slovní tvary.
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4.4 Poquito
Vzhledem

ke

skutečnosti,

že

slovo

poquito

je

v InterCorpu

jedno

z nejfrekventovanějších deminutiv a můžeme jej řadit k více slovním druhům,
považujeme jej za zvláštní případ a věnujeme mu tuto podkapitolu k samostatné
analýze.
Podle Španělské královské akademie (Real Academia Española) můžeme slovo
poco, z něhož je sufixem -ito/a utvořeno deminutivum poquito/a, řadit k následujícím
slovním druhům:
1. Substantivum
Ve funkci substantiva vyjadřuje malé/nepatrné množství. Vyskytuje se ve
spojení s neurčitým členem un, dalším větným členem s předložkou de a
nepočitatelným substantivem, například un poco de agua, un poco de
mantequilla.
2. Adjektivum (poco/a)
Jako adjektivum vyjadřuje nedostatečné množství, kvalitu nebo intensitu a
vyskytuje se v antepozici se substantivem, se kterým se shoduje rodem a
číslem: Los criollos bebían poco vino. V plurálu se také může objevit ve
vazbě unos pocos – nějací, několik, která může fungovat také jako zájmeno.
3. Zájmeno
Jako zájmeno je závislé na kontextu, vztahuje se tedy ke skutečnostem
kolektivního vědomí nebo vyjádřeným v předchozí výpovědi: Pocos sabían
su verdadero nombre.
4. Adverbium
Ve fuknci adverbia vyjadřuje malou míru - například vlastnosti: ¡Qué poco
galante es usted!, señor fiscal.
Se slovem poco se dále často setkáváme v adverbiální vazbě un poco. Mezi
další ustálené adverbiální vazby patří například a poco, al poco, por poco, de
a poco.52
Těchto definic se budeme při následující analýze a určování, ke kterému
slovnímu druhu slovo poquito patří, držet i my.

Cf. RAE. Diccionario panhispánico de dudas. 1.ª edición. Madrid: Santillana, 2005. [online]. [cit.
2016-04-17]. Dostupné z: http://lema.rae.es/dpd/?key=poco
52
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V našem souborném subkorpusu má poquito/a celkem 260 výskytů, z toho 99 ve
španělském a 161 v latinskoamerickém subkorpusu. Výsledky jsme nejprve zpracovali
podle systému předchozích kapitol. Posléze jsme získané výsledky utřídili do skupin
podle kontextů, v nichž se poquito objevovalo, kde české protějšky analyzujeme
podrobněji.
Výsledky podle způsobu překladu:
1. překlad za užití deminutiva (38%)
Zde bylo nejčastěji voleným protějškem adverbium trošku (37) a jeho
substantivní varianta troška (14). Dalšími častými překlady byla
například slova trošičku (14) a maličko (11).
2. překlad bez užití deminutiva (47%)
Celkově nejčastějším překladem bylo adverbium trochu (83) a
substantivum

trocha

(14).

U

naprosté

většiny

dalších

nedeminutivních protějšků byla frekvence < 2.
3. jiný způsob překladu (2%)
V 5 případech byl volen jiný způsob překladu. Jako příklad můžeme
uvést překlad slovesem pousmát se – sonreír un poquito, nebo
vyjádření zdrobněliny předponou: přihlouplá – un poquito imbécil.
4. nezohledněno v překladu (13%)
Ve 35 případech nebylo poquito v překladu zohledněno.
Výsledky podle kontextu:
1. un poquito de (65)
Nejčastějšími protějšky zde byla slova trocha (14) a troška (14).
Čeština tedy ve většině případů překládá tuto konstrukci také
substantivem. Překlad adverbiem se u této kategorie objevil
v pouchých 14 případech z 65. Dalšími překlady byla například slova
špetka, malinko, kousek, krapet, kapánek, doušek a něco málo. Ve 12
případech bylo toto slovní spojení v překladu nezohledněno.
Ve 4 případech jsme se zde setkali s variantou femenina, tedy una
poquita de. Tento výraz se považuje za archaický a norma jej
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nedporoučuje.53 Na překlad do českého jazyka tato forma vliv
neměla.
2. un poquito (148)
V této nejpočetnější kategorii jsme výsledky dále rozdělili do tří
skupin:
2a. sloveso + un poquito (106)
U této skupiny převažuje překlad za užití deminutiva. Nejčastěšími
protějšky byla slova trošku (21), trošičku (11) a maličko (11).
Z nedeminutivních překladů bylo nejčastějším protějškem trochu
(29). Další pak například lehce, mírně a chvíli. V 18 případech bylo
poquito v překladu nezohledněno.
2b. un poquito + adjektivum (30)
Zde se u deminutiv opět setkáváme se slovy trošku a trošičku, avšak
součet jejich výskytů je pouhých 5. Převažuje tedy překlad bez
deminutiva, slovem trochu (19). Ve dvou případech nebyla
zdrobnělina v překladu zohledněna.
2c. un poquito + adverbium (12)
I u této skupiny převažuje překlad bez deminutiva. Nejčastějším
protějškem je tedy trochu (4), dále pak o něco/něco málo (4).
Z deminutiv se zde s pouhými dvěma výskyty objevuje slovo
trošičku. Ve 2 případech nebylo v překladu zohledněno.
U této kategorie se také vyskytovalo 5 případů překladu jiným
slovním druhem. Jak jsme již zmiňovali výše, jedná se například o
překlad slovesem (pousmát se) nebo adjektivem. V jednom případě,
kdy bylo poquito použito jako eufemismus - es un poquito caliente,
český překladatel tuto skutečnost ignoroval a překladem bylo je moc
horká. Další zajímavostí byl překlad založit v kostele menší požár pro
quemar un poquito la iglesia.
3. poquito (12)
Do této kategorie jsme zařadili 1 výskyt adjektiva (poquito cuerpo) a
vazby al poquito rato, poquito después a bien poquito. České
protějšky měly v tomto případě frekvence 2 a 1, není tedy žádný,
Cf. RAE. Diccionario panhispánico de dudas. 1.ª edición. Madrid: Santillana, 2005. [online]. [cit.
2016-04-17]. Dostupné z: http://lema.rae.es/dpd/?key=poco
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který by nad ostatními převažoval. Pro příklad můžeme uvést
například kratičko, natotata, za chviličku, za chvilku, brzy, nijak…
4. poquito a poco (12), poquito a poquito (12)54
Celkově zde převažuje překlad deminutivem, a to slovy pomaloučku
(5) a pomaličku (5). U nedeminutivního překladu pak postupně (6) a
pomalu (1). S jedním výskytem se objevili také překlady kousek po
kousku, pomalounku polehounku či po troškách. V jednom případě
byl zvolen překlad slovesem dotápat (k posteli).
5. poquita cosa (11)
Tento výraz byl používán jako popis povětšinou tělesné stavby osob.
Setkali jsme se zde tedy například s překlady malý (3), bezvýznamný
(3), nepatrný (2), věchýtek (1), nicka (1) a drobeček (1).
Pro znázornění uvádíme tyto příklady:
1. un poquito de
— Déme un poquito de refresco.
"Dejte mi trošku limonády!"
(Pedro Juan Gutiérrez, Král Havany, překl. Anamarie Wachtlová, Praha: Garamond,
2009).
En fin: lo despreciaba, probablemente también sentía un poquito de envidia por su
suerte, que consideraba desproporcionada.
Zkrátka: pohrdal jsem jím, možná jsem také cítil špetku závisti, že má takové štěstí,
které mi připadalo nepřiměřené.
(Roberto Bolaño, 2666, překl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2012).
Lo que antes era una libra de picadillo normal, ahora sólo tenía un poquito de carne
verdadera y mucho de extrañas sustancias molidas, como huesos, cartílagos, y otras
aún sin clasificar.
To, co dříve bývalo librou normálního mletého, dnes obsahovalo pouze trochu
skutečného masa a velkou část zvláštní mleté složky, kterou tvořily kosti, chrupavky a
další nezařaditelné součásti.
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Konstrukci poquito a poquito počítáme jako 2 výskyty slova poquito. Celkem tedy máme 12 výskytů

v konstrukci, která má v korpusu výskytů 6.
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(Daína Chaviano, Havana Blues, překl. Alena Jurionová, Praha: Mladá fronta, 2001).
Una poquita de Inquisición nos está haciendo buena falta,…
Trošku nám tady ta inkvizice chybí,…
(Miguel Delibes, Pět hodin s Mariem, překl. Jana Novotná, Praha: Odeon, 1986).
Si una mujer quiere conservar algo de su atractivo, es preciso que se rodee de un
poquito de misterio.
Chce-li si žena uchovat něco ze svého kouzla, musí zůstat trochu tajemná.
(Arturo Pérez-Reverte, Šermířský mistr, překl. Bronislava Skalická, Frýdek-Místek:
Alpress, 1998).
2. un poquito
2a. sloveso + un poquito
Ha venido a Praga a descansar y como él mismo dice, a portarse mal un poquito.
Přijel si do Prahy odpočinout a trochu si - jak sám říká - zazlobit.
(Jorge Zúñiga Pavlov, La Casa Blů. Historky z jihoamerického podsvětí, překl. Dita
Grubnerová, Praha: Garamond, 2005).
Aguántate un poquito.
Vydrž trošičku.
(Juan Rulfo, Llano v plamenech. Pedro Páramo, překl. Eduard Hodoušek, Václav
Kajdoš, Praha: Odeon, 1983).
— Cálmate un poquito, Frede.
"No tak, uklidni se, Fredy!"
(Pedro Juan Gutiérrez, Král Havany, překl. Anamarie Wachtlová, Praha: Garamond,
2009).
2b. un poquito + adjektivum
La otra cosa, me dijo, era un poquito más sencilla.
Ta druhá věc, řekl mi, je trošku snazší.
(Mayra Montero, Poslední noc s tebou, překl. Adéla Bílá, Praha: Mladá fronta, 2001).
2c. un poquito + adverbium
-Anda, lee un poquito más alto.
"No tak, čti trochu víc nahlas."
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(Luis Sepúlveda, Stařec, který četl milostné romány, překl. Anežka Charvátová, Praha:
Rybka Publishers, 2000).
3. poquito
Después del susto que pasó en Tingo María, al poquito rato recuperó el control.
Po tom leknutí v Tingo Maria se vzpamatovala natotata.
(Mario Vargas Llosa, Smrt v Andách, překl. Alena Šimková, Praha: Volvox Globator,
1997).
Pero poquito después desaparecíamos otra vez entreverados en el polvo, cobijándonos
unos a otros del sol de aquel calor del sol repartido entre todos.
Ale kratičko nato jsme znovu mizeli promíchaní v tom prachu, kde jsme se navzájem
kryli před sluncem, před tím slunečním žárem, který nás všechny spaloval.
(Juan Rulfo, Llano v plamenech. Pedro Páramo, překl. Eduard Hodoušek, Václav
Kajdoš, Praha: Odeon, 1983).
…, Mario, no nos engañemos, es que tu no eres un tipo de hombre de gustar a las
mujeres, que físicamente vales bien poquito, seamos francos, pero algo debes de
tener,…
… řekněme si to na rovinu, Mario, a to, že ty nejsi ten typ muže, co se líbí ženám proto,
že by byl hezký, naopak, tvůj zevnějšek není nijak přitažlivý, ale je v tobě něco,…
(Miguel Delibes, Pět hodin s Mariem, překl. Jana Novotná, Praha: Odeon, 1986).
4. poquito a poco/ poquito a poquito
El arte reside en infiltrarlo poquito a poco…
Umění je v tom, abyste strach vzbuzovali postupně…
(Arturo Pérez-Reverte, Královna jihu, překl. Vladimír Medek, Praha: Euromedia
Group, 2005).
Me gustaría quedarme muy quieta y poquito a poco dejar de respirar,…
Líbilo by se mi prostě tiše spočinout a pomaloučku přestat dýchat,…
(Lucía Etxebarría, Láska, zvědavost, prozac a pochybnosti, překl. Hana Kloubová,
Praha: Garamond, 2007).
Luego, poquito a poquito, se acercó tanteando hacia la cama y se sentó a su costado.
Pak dotápal k posteli a sedl si na pelest.
(Ernesto Sábato, Abaddón zhoubce, překl. Anežka Charvátová, Brno: Host, 2002).
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A pesar de que nos morimos poquito a poquito.
Přestože kousek po kousku umíráme.
(Zoé Valdés, Každý den nic, překl. Blanka Stárková, Praha: Mladá fronta, 2001).
5. poquita cosa
Parecían poquita cosa, pero al otro lado del quicio distinguí a otros dos tipos con
mono azul, botas y un ancho cinto del que pendía porra y pistola, y éstos eran de
tamaño natural.
Byli to dva drobečkové, ale na druhé straně dveří jsem zpozoroval další dva chlapy v
modré kombinéze a kanadách a se širokým opaskem, na němž se pohupovaly obušek a
pistole. Ti už byli normálního vzrůstu.
(Pablo Tusset, Nejlepší loupákův zážitek, překl. Ondřej Nekola, Praha: Garamond,
2007).
Sólo que cuando fray Juan llegó con su compañero, ella no acertaba a llamarle
«Padre», como tenía que decir, porque la parecía casi un mozalbete, y tan delgadillo,
tan poquita cosa, y no le llegaban los pies al suelo cuando se sentó allí en su silla frente
a la reja.
Když však kněz Jan dorazil se svým druhem, nedokázala ho oslovit "otče", jak mu
příslušelo, neboť jí připadal jako chlapec, tak hubeňoučký, tak nepatrný, nohy mu ani
nedosahovaly k zemi, když se posadil na židli proti mříži.
(José Jiménez Lozano, Jan od Kříže, překl. Jana Novotná, Praha: Vyšehrad, 1998).
Následující tabulky nám poslouží ke shrnutí výsledků analýzy:
Tabulka 7: České protějšky deminutiv slova poquito: souhrn
un poquito de
deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno

un poquito
deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno
jinak

65
20
33
12

148
58
63
22
5
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poquito a poco/ito
deminutivum
bez deminutiva

24
15
9

poquita cosa
deminutivum
bez deminutiva

11
2
9

poquito
deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno

12
4
7
1

celkem
deminutivum
bez deminutiva
nezohledněno
jinak

99
121
35
5
260

38%
47%
13%
2%
100%

I zde můžeme pozorovat, že převažuje překlad bez užití deminutiva. Rozdíl je
však například oproti adverbiím, kde se počet výskytů přeložených deminutivem a bez
deminutiva liší o 36%, o mnoho menší (liší se o pouhých 9%).
Vzhledem ke slovním druhům pak můžeme sledovat, že nejčastěji se poquito ve
španělštině objevuje ve funkci adverbia (70%). Ve funkci substantiva má 25% výskytů
a jako adjektivum pouhých 5%. U substantiv jsme se setkali se 14 případy, kdy byl
volen překlad adverbiem, u adjektiv pak se dvěma případy překladu substantivem. Ve
zbytku výskytů české překlady odpovídají slovnímu druhu ve španělštině.
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5. Závěr
5.1 Distribuce deminutiv z hlediska slovních druhů ve španělštině a češtině
Analýze českých protějšků jsme podrobili celkem 16 deminutiv. Následující tabulky
poskytují shrnutí výsledků jednotlivých analýz:
Tabulka 8: Celkové shrnutí analýz českých protějšků – jednotlivá slova
bez
celkem za
deminutivum
nezohledněno jinak
deminutiva
slovní druh
Substantiva
casita
165
21
16
16
salita
32
50
4
vocecita
69
7
3
551
cuartito
81
27
1
pajarito
39
9
11
Adjektiva
bajito/a
13
58
3
9
gordito/a
1
33
3
pequeñito/a
37
15
1
8
259
delgadito/a
11
21
chiquito/a
11
27
8
Adverbia
bajito
35
68
3
12
despacito
34
50
4
2
ahorita
13
64
10
362
clarito
1
31
1
1
cerquita
15
14
2
2
Poquito (funkce substantiva/adjektiva/adverbia)
poquito
99
121
35
5
260
Jedna z prvních skutečností, které si můžeme díky této tabulce všimnout, je
celkový počet výskytů u jednotlivých slovních druhů. Jak jsme mohli očekávat, nejvíce
výskytů mají substantiva (551). Na druhém místě však stojí, pro nás překvapivě,
adverbia (362), přestože oba jazyky předpokládají u deminutivních adverbií nejmenší
frekvenci (viz kapitola 2). Až na třetím místě pak stojí adjektiva (259).
Rozdíl ve frekvencích výskytů deminutiv u jednotlivých slovních druhů můžeme
v této tabulce pozorovat také na tom, u kolika slov byl při volbě českých protějšků
zvolen překlad jiným způsobem než pomocí deminutiva. Přestože se počet výskytů
omezuje na desítky, můžeme zde pozorovat tendenci výskytu jiného způsobu překladu u
těch slovních druhů, u kterých jsou deminutivní tvary v češtině méně časté. Zatímco u
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substantiv, která jsou v češtině nejpočetnější, byl tento způsob volen pouze u jednoho
slova, u adjektiv byla tato slova dvě a u adverbií, která jsou ve své deminutivní podobě
v češtině naprosto ojedinělá, máme taková slova čtyři z pěti.
Tuto skutečnost můžeme ještě lépe sledovat na rozdílech počtů překladů
s deminutivem a bez deminutiva. Využít k tomu můžeme následující tabulku:
Tabulka 9: Celkové shrnutí analýz českých protějšků – slovní druhy
Deminutivum Bez deminutiva
Nezohledněno
Substantiva
386
70%
114
21%
35
6%
Adjektiva
73
28%
154
59%
15
6%
Adverbia
98
27%
227
63%
20
5%
Poquito
99
38%
121
47%
35
13%
celkem
656
46%
616
43%
105
7%

16
17
17
5
55

Jinak
3%
7%
5%
2%
4%

Největšího počtu výskytů se dostalo překladu za užití deminutiva. Tato
skutečnost je však značně ovlivněna počtem deminutivních překladů u substantiv, neboť
v ostatních případech je zřejmé, že převažoval překlad bez užití deminutiva. My z toho
můžeme vyvodit fakt, že substantiva, u nichž je výskyt deminutiv v obou jazycích
nejčastější, nejsou pro překladatele tak problematická, jako zbylé dva slovní druhy, kde
často chybí deminutivní protějšek, který by působil přirozeně. To bychom mohli
přikládat skutečnosti, že frekvenčně je užívání deminutivních adjektiv a adverbií
v češtině mnohem méně časté, než ve španělštině.
Při zkoumání adjektiv jsme navíc při analýze narazili na skutečnost, že naprostá
většina slov, která obsazovala první příčky frekvenčního seznamu získaného z korpusu
za pomoci funkce tagování a která byla do češtiny přeložena deminutivem, se ve
španělštině vyskytovala ve funkci substantiva. Když jsme tato slova z našeho seznamu
odstranili, získali jsme deminutivní adjektiva, u nichž v češtině převažoval překlad bez
deminutiva.
U překladů pomocí deminutiv jsme se zaměřovali na distribuci českých
deminutivních sufixů prvního a druhého stupně, kde nás zajímalo, které z těchto sufixů
se budou u slov, kde lze použít obě možnosti, vyskytovat častěji. Při analýzách jsme si
mohli všímat, že překladatelé častěji volí stupeň první. Výskytů deminutiv prvního
stupně jsme při analýze získali celkem 302. Druhý stupeň měl pouhých 81 výskytů.
Naším prvotním předpokladem byla vyrovnaná distribuce nebo mírná převaha stupně
druhého. Tento výsledek byl tedy poněkud překvapující. Nejlépe můžeme tento rozdíl
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pozorovat například na těchto dvojicích: domek (136) : domeček (25); pokojík (43) :
pokojíček (10).

5.2 České protějšky z hlediska funkce deminutiva
V rámci analýz jsme se setkali také s řadou případů, kdy deminutivum zastávalo jinou
funkci než pouhé označení menší velikosti či menší míry vlastnosti. Tento fakt volbu
českého protějšku také ovlivňoval.
V několika případech, především u adjektiv, jsme se setkávali s použitím
deminutiva jako eufemismu. Čeští překladatelé v takových případech taktéž volili
eufemistická vyjádření, avšak bez použití deminutva (ser bajito/a – být menší; ser
gordito/a – být při těle). U slova poquito jsme se pak v několika situacích setkali
s protějšky, kde byl význam deminutiva vyjádřen předponou, nebo cirkumfixací
(přihlouplá sektretářka – secretaria un poquito imbécil).
V dalších případech jsme pak u adjektiv a substantiv nacházeli deminutiva
s pejorativním příznakem. Jak jsme již zmiňovali v kapitole 2, užití deminutiva ve
funkci pejorativa není zcela neobvyklé. I v češtině je možné deminutivem vyjádřit
záporný citový náboj nebo ironii, ve většině námi analyzovaných případů však český
překladatel v těchto případech využil jiných expresivních prostředků. To můžeme
sledovat i na skutečnosti, že všechny tyto případy byly přeloženy bez deminutiva:
chatrč, barabizna, mrňous, zakrslík, apod.

5.3 Závěrem k českým protějškům španělských deminutiv
Vzhledem k četnosti českých nedeminutivních protějšků bychom mohli dojít k závěru,
že přestože oba jazyky disponují bohatým systémem sufixů a možností tvorby
deminutiv, ve španělštině je jejich užívání častější. Množství překladů bez deminutiv
pro nás bylo u jazyka, který má dokonce dvoustupňové členění deminutivních sufixů,
poměrně překvapivé.
Na základě sekundární literatury jsme dále očekávali, že frekvence výskytů
deminutiv v našem španělském a hispanoamerickém korpusu bude sestupná takto:
substantiva > adjektiva > adverbia. Velmi nás však překvapilo, že deminutivních
adverbií bylo ve španělštině výrazně více než adjektiv, a to i po odečtení výskytů slova
ahorita, které by svou tendencí k lexikalizaci mohlo tyto výsledky ovlivnit.
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Největším rozdílem mezi oběma jazyky jsou pravděpodobně situace, kdy
deminutiv využívají. Velké množství nedeminutivních protějšků si odůvodňujeme
skutečností, že český jazyk častěji využívá k vyjádření nektěrých funkcí španělských
deminutiv jiné prostředky. O tom jsme se mohli přesvědčit při analýze českých
protějšků pro eufemismy a despektivní názvy vyjádřené ve španělštině deminutivem.
Naše zkoumání naznačují, že zatímco španělština vyjadřuje deminutivy i funkce
některých augmentativ a pejorativ, čeština na tomto dělení více lpí a deminutiva
využívá opravdu především k vyjádření deminuce či intenzifikace významu (menší
míry vlastnosti). Vzhledem k našemu poměrně malému vzorku a omezení na
překladový jazyk však nemůžeme toto tvrdit jednoznačně. Pro tuto problematiku se tedy
nabízí prostor k dalšímu zkoumání.
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Résumé v českém jazyce
Tato práce se zabývá španělským deminutivním sufixem -ito/a a jeho českými
protějšky. V prvních dvou kapitolách se seznamujeme s problematikou apreciativní
sufixace a věnujeme se typologii a významu španělských deminutivních sufixů, jejichž
tvorbu, distribuci a význam porovnáváme s českým jazykem.
Stěžejní část této práce tvoří korpusová analýza španělských deminutiv u
substantiv, adjektiv a adverbií. K analýze využíváme paralelní jazykový korpus
InterCorp, který jsme si dále rozdělili na španělský, latinskoamerický a souborný
subkorpus.
V první části výzkumu se věnujeme celkové analýze výskytů deminutiv ve
španělském a latinskoamerickém subkorpusu. Naším cílem je identifikovat slova, u
nichž je tendence výskytu deminutiva nejčastější. Největší počet dat jsme získali při
analýze substantiv, druhou nejpočetnější skupinou pak byla adverbia, za kterými
následují adjektiva.
Druhá část výzkumu je věnována analýze českých protějšků. U každého
slovního druhu jsme vybrali 5 nejčastějších deminutiv, která jsme analýze podrobili.
Zajímalo nás, jakým způsobem čeština s deminutivy pracuje, zda je překládá také jako
deminutva, nebo zda je tato tendence v češtině menší a k vyjádření deminutiv využívá
jiných prostředků. Všímali jsme si také, jakým způsobem překladatelé využívají
českých deminutivních sufixů prvního a druhého stupně u slov, kde lze použít obě
možnosti.
České protějšky substantiv jsme analyzovali na slovech: casita, cuartito, salita,
pajarito a vocecita. Převažoval zde způsob překladu za užití deminutiva (70%) a
nejčastějšími protějšky byla slova domek, pokojík, salonek, ptáček a hlásek.
Nejčastějšími deminutivy u adjektiv byla slova bajito/a, pequeñito/a,
delgadito/a, gordito/a a chiquito/a. Velmi nás překvapilo, že čtyři z pěti
nejfrekventovanějších

deminutivních

adjektiv

mají

témeř

stejný

význam

–

malý/maličký. Častěji zde byly voleny protějšky bez užití deminutiva. Nejčastěji se
objevovala slova malý a hubený.
Mezi adverbii byla nejčastějšími deminutivy slova bajito, despacito, ahorita,
clarito a cerquita. I zde naprosto převažoval překlad bez užití deminutiva. Nejčastěji
volenými protějšky tak byla slova: potichu, pomalu, teď, jasně a jako jediná výjimka u
slova cerquita – blizoučko.
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Samostatnou podkapitolu jsme věnovali slovu poquito, které se v různých
situacích může vyskytovat jako substantivum, adjektivum nebo adverbium. I u tohoto
slova byl častěji volen protějšek nedeminutivní. V mnoha případech se dále španělská
deminutiva vyskytovala ve jiných funkcích, než které jsou pro deminutiva typická.
Setkali jsme se tedy s použitím deminutiv pro vyjádření eufemismů nebo despektivních
vyjádření.
Vzhledem k četnosti českých nedeminutivních protějšků, které až na substantiva
převažují u všech ostatních analyzovaných překladů docházíme k závěru, že ve
španělštině je tendence používat deminutiva větší než v češtině. Toto zjištění bychom
mohli odůvodnit skutečností, že španělština využívá deminutiv v situacích, kdy
v češtině volíme jiné prostředky, o čemž jsme se mohli přesvědčit při analýze protějšků
španělských zdrobnělin, které měly funkci eufemismu nebo byly užity despektivně.
Naše analýzy tedy naznačují, že zatímco španělština vyjadřuje deminutivy i jiné funkce,
čeština více dodržuje dělení na deminutiva a augmentativa, a opravdu jimi vyjadřuje
především deminuci či intenzifikaci významu. Jsme si však vědomi toho, že na základě
našich relativně malých vzorků nemůžeme považovat toto tvrzení za jednoznačné.
Pragmatické funkce deminutiv v češtině a španělštině tak nabízejí prostor pro budoucí
zkoumání.
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Resumen en español
El presente trabajo está dedicado al estudio del sufijo diminutivo español -ito/a y sus
equivalentes en checo. Los primeros dos capítulos presentan, usando la literatura
secundaria, la problemática de la sufijación apreciativa y la tipología de los sufijos
diminutivos españoles, cuya distribución, uso y significado se compara con la lengua
checa que, tal como ocurre con el español, dispone de un sistema de sufijos
apreciativos.
La parte fundamental de este trabajo consta de un análisis lingüístico de los
diminutivos españoles sustantivos, adjetivales y adverbiales, usando el material
obtenido del corpus paralelo InterCorp. Para un procesamiento más claro de los
resultados, hemos dividido este corpus en dos subcorpus: español e hispanoamericano,
limitados a obras escritas solamente por autores españoles o hispanoamericanos. Por la
limitada extensión de este trabajo, nos concentramos solamente en el sufijo más
frecuente en el mundo hispano actual -ito/a, dejando los demás sufijos apreciativos de
lado.
En la primera parte del estudio nos dedicamos a un análisis general de los
diminutivos en español con el objetivo de identificar los más frecuentes en ambos
subcorpus. Para obtener la lista final, reducimos la lista original de apariciones,
eliminando las palabras terminadas en -ito/a sin significado diminutivo, nombres
propios y apóstrofes, diminutivos lexicalizados y palabras con una frecuencia menor de
5 apariciones. En el paso siguiente elegimos las cinco palabras más frecuentes dentro de
cada clase de palabra, las cuales fueron el objetivo de nuestro análisis de equivalentes
checos en la segunda parte del estudio. Nos interesamos por las formas de traducir los
diminutivos españoles al checo, comparamos las frecuencias de equivalentes
diminutivos, no diminutivos y otros modos de expresar el significado del diminutivo
dado.
El mayor número de ejemplos fue obtenido durante el análisis de los sustantivos,
donde la cifra total de los ejemplos era 1036 para el subcorpus español y 4416 para el
hispanoamericano. Las cinco palabras más frecuentes eran: casita, cuartito, salita,
pajarito y vocecita. En el caso de los sustantivos predominaba la traducción con
diminutivo, con las palabras domek, pokojík, salonek, ptáček y hlásek siendo los
equivalentes usados con mayor frecuencia. Entre las traducciones sin diminutivo
predominaban las palabras dům, pokoj, pták y hlas.
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Durante el análisis de los adjetivos nos encontramos con un gran número de
diminutivos adjetivales en función de sustantivo, lo cual fue la razón de una gran
reducción de la lista de apariciones obtenidas del corpus (las cifras finales: 67 en el
subcorpus español y 329 en el hispanoamericano). Las cinco palabras que analizamos
con más profundidad eran: bajito/a, pequeñito/a, gordito/a, chiquito/a y delgadito/a.
En este caso prevalecía la traducción sin diminutivo. Los equivalentes más frecuentes
eran malý, obtloustlý y hubený. De los equivalentes traducidos con diminutivo figuraban
con mayor frecuencia estas palabras: maličký y hubeňoučký. En algunos casos nos
encontramos también con equivalentes que expresan el significado del diminutivo del
original de otra manera. Así por ejemplo en la traducción de un hombre bajito
encontramos la palabra mužík – diminutivo del sustantivo hombre modificado por el
diminutivo adjetival bajito. También nos parece interesante el hecho de que el
significado de los cinco diminutivos adjetivales analizados por nosotros hace referencia
a las características físicas del hombre, concretamente la “pequeñez” en el caso de tres
de nuestros cinco adjetivos.
Analizando los adverbios obtuvimos las siguientes cifras: 59 apariciones en el
subcorpus español y 387 en el hispanoamericano. Las palabras analizadas con más
detalle eran: bajito, despacito, ahorita, clarito y cerquita. Había aquí una gran
prevalencia de los equivalentes no diminutivos, siendo las traducciones más frecuentes:
potichu, tiše, pomalu, teď, jasně y blízko. Entre los equivalentes diminutivos se
encontraban por ejemplo estas palabras: potichoučku, pomaloučku, hnedlinko,
světloučce y blizoučko.
Hemos dedicado un capítulo especial a la palabra poquito que dependiendo del
contexto puede funcionar como sustantivo, adjetivo o adverbio. Durante el análisis de
esta palabra nos basamos en las definiciones del Diccionario panhispánico de dudas de
la RAE. La mayoría de las apariciones de la palabra poquito lleva la función del
adverbio (70%). En un 25% de sus apariciones funcionaba como sustantivo y como
adjetivo en 5% de los ejemplos obtenidos. Dividimos los resultados del análisis de esta
palabra en dos partes. En la primera seguimos el mismo sistema de los casos previos.
También aquí predomina la traducción sin diminutivo. En la segunda parte dividimos
nuestros datos en cinco grupos según el contexto y estudiamos los equivalentes en más
detalle.
En el primer grupo analizamos las traducciones de un poquito de que funciona
como sustantivo. Los equivalentes con mayor frecuencia eran también sustantivos 66

trocha y troška. Con menor frecuencia encontramos también estas traducciones: špetka,
malinko, kousek, krapet, kapánek y otras. El segundo grupo, un poquito, disponía de los
siguientes equivalentes: trošku, trošičku, trochu. En el tercer grupo encontramos las
construcciones al poquito rato y poquito después, cuyas traducciones eran por ejemplo
kratičko, natotata, za chviličku, brzy. El grupo siguiente está formado por las
construcciones poquito a poco y poquito a poquito. Las traducciones más frecuentes en
este caso eran: pomaloučku, pomaličku o postupně. Los grupos 2, 3 y 4 presentan la
palabra poquito en función de adverbio. En el último grupo, poquita cosa, nos
encontramos con el uso de poquito como adjetivo. Los equivalentes eran por ejemplo
malý, bezvýznamný o nepatrný.
En total hemos analizado los equivalentes checos de 16 diminutivos, de cuyas
apariciones trabajamos con 551 sustantivos, 259 adjetivos, 362 adverbios y 260
apariciones de la palabra poquito. Según la literatura secundaria usada en la parte
teórica de este trabajo, los diminutivos en ambas lenguas se usan sobre todo con
sustantivos y el uso de diminutivos adverbiales es marginal. Nos sorprendió entonces el
número de los ejemplos de adverbios con el que trabajamos.
Excepto los sustantivos, en todos los demás casos analizados predomina la
traducción sin diminutivo. Esto nos lleva a la conclusión de que las tendencias de uso de
los diminutivos en español son mayores que en checo. Como justificación podríamos
introducir el hecho de que el español tiende a usar los diminutivos en situaciones donde
los traductores checos emplean otros medios expresivos, como podíamos ver analizando
los casos donde el diminutivo español se encontraba en función peyorativa o como
eufemismo. Hay indicaciones de que el checo es más estricto a la hora de dividir los
sufijos apreciativos (diminutivos, aumentativos, peyorativos), por lo cual un estudio
más profundo de las funciones pragmáticas de los diminutivos en checo y español
podría resultar interesante.
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