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ABSTRAKT 

Rigorózní práce předkládá analýzu lexikálních jednotek determinujících subjekt a studuje jejich vliv na 

informační strukturu výpovědi. Studium jazykových dat z češtiny a z francouzštiny zakládá výčet 

hlavních determinantů (člen určitý a neurčitý ve francouzštině, demonstrativní zájmena, pozice 

subjektu ve větě vzhledem ke slovesu, vytýkací struktury, adverbiální či partikulární výrazy atd.), 

které mohou obklopovat nominální skupinu subjektu a které se podílejí na utváření tzv. 

metainformativního statusu výpovědi. Fungování metainformace ve výpovědích práce objasňuje 

představením Teorie metainformativního centrování, což je teoretický přístup francouzských lingvistů 

Hélène a Andrého Włodarczykových, kteří vyučují na pařížské univerzitě Paris – Sorbonne. Práce 

hojně cituje rovněž české lingvisty, kteří položili základ studia o sémanticko-pragmatických 

souvislostech výpovědi (aktuální členění větné Viléma Mathesia, funkční perspektivu větnou Jana 

Firbase, ale také závěry Františka Daneše a kolektivu sdruženého okolo Petra Sgalla), nicméně rozbor 

jazykového materiálu zde zpracovaný vychází výlučně z teoretického hlediska Teorie 

metainformativního centrování. 

 

Klíčová slova: sémantika – pragmatika – determinace – metainformace – subjekt – aktuální členění 

větné – funkční větná perspektiva   

ABSTRACT 

This rigorosum thesis is dealing with the lexical units that determine the subject and examines how 

the informational structure of the utterance is being impacted by these elements. Comparing the 

French and Czech linguistic data helps set up the list of the principal determinants (such as the 

definite and indefinite article in French, demonstrative pronouns, position of the subject in the Czech 

sentence with regard to the verb, cleft sentences, adverbial and particle expressions etc.) 

surrounding the subject nominal group. These elements also raise the so-called meta-informative 

status of the utterance. The functioning of the meta-information in the utterances explains the Meta-

informative Centering Theory, which is the theoretical approach of the French linguists Hélène and 

André Włodarczyk, professors at University Paris-Sorbonne. This thesis also refers to the Czech 

linguists who founded the bases of semantic and pragmatic relationships of the utterances (essays of 

Vilém Mathesius, functional sentence perspective of Jan Firbas, studies of František Daneš and Petr 

Sgall and his colleagues). However, the analysis presented in this thesis is exclusively based on the 

theoretical point of view of the Meta-informative Centering Theory. 

Key words: semantics – pragmatics – determination – meta-information – subject – functional 

sentence perspective 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

acc: akuzativ 

adj: adjektivum                                        

Ačv: aktuální členění větné  

adv: adverbium 

CI: centre d´intérêt 

comp: komparativ 

cond: kondicionál 

conj: spojka (konjunkce) 

dat. cont: dativ kontaktní 

dem: demonstrativum 

DC: komunikační dynamismus 

inf:  infinitiv 

ins: instrumentál 

fut: futurum 

impf: imperfektní sloveso 

MIC: teorie metainformativního centrování 

n: neutrum 

N: jméno 

N prop: vlastní jméno 

num: číslovka 

loc: lokál 

p: osoba 

part: částice (partikule) 

pasf: pasivum 

pl: plurál 

pp: minulé participium 

prép: předložka (prepozice) 

prés: prézens 

prét: préteritum 

pron: zájmeno 

pron. pers: osobní zájmeno 

pron. pos: přivlastňovací zájmeno 

pron. refl: reflexivní zájmeno 

pron. rél: vztažné zájmeno 

sg: singulár 

supl: superlativ 

SVO: slovní pořádek subjekt-verbum-objekt 

tot: totalita                              

VD: výpovědní dynamičnost 
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ÚVOD 

 

Vstupovat do interakce s ostatními je jedním z hlavních principů mezilidské komunikace. Vědomé 

předávání informací je nám jakožto lidem vlastní a zajišťuje již samotnou podstatu naší existence na 

tomto světě. 

 

Jazyk je zcela unikátní nástroj šíření zamýšleného sdělení, tedy řeči. Již v samotné knize knih, v bibli, 

je psáno, že „Na počátku bylo Slovo […],“ 1 a jazyk takto vlastně přispívá k počátku téměř jakékoli 

komunikace mezi lidmi. Pomineme-li gesta či posuňky, jsou to slova a jejich významy, které utváří 

srozumitelnost řeči. Otázka fungování jazyka proto nepřestává zaměstnávat generace lingvistů již po 

několik století. Jak správně naslouchat a rozumět všem hovorovým i přísně vědeckým formám řeči, 

jak k nim přistupovat a jak je rozebírat, aby se jejich smysl i význam zjevil zcela jasně a srozumitelně? 

Akt komunikace totiž nelze omezit pouze na samotný proces mluvení, nýbrž je utvářen v součinnosti s 

celou řadou dalších okolností. Slova samotná se zdají býti pouhými slabikami, jež je vyjadřují v ústech 

Eusthénových, jak poukázal Michel Foucault v předmluvě ke své knize Slova a věci (s. 2, 2007). Avšak 

k čemu by slova odkazovala, je-li podstata přiřazení jejich formy k významu zcela nekoherentní? Kde 

by slova nacházela své společné místo, pokud by jejich příbytek měl smysl pouze za zuby 

Eusthénovými? V pozvolně plynoucí juxtapozici slov a myšlenek, kde jazyk využívaje svých 

gramatických forem zastává úlohu prostředku strukturujícího diskurz, jsme daleci toho sdílet 

Eusthénovo okouzlení enumerací slov, jejichž fyzická spřízněnost by zůstala bez jakékoli souvislosti a 

nedávala by tak žádný smysl. Již během samotného komunikačního aktu, kdy se obracíme se svým 

sdělením k partnerovi dialogu, si neuvědomujeme, kolik úsilí nás stojí zajištění relevantní 

smysluplnosti našeho sdělení. Jednotlivé významy slov, gramatická pravidla i pravidla syntaxe zde 

vstupují do hry, aby napomohly efektivnosti celé komunikace.   

 

Mezi prvky, které (mimo jiné) utvářejí srozumitelnost sdělení, lze zcela jistě zahrnout denotační 

prostředky. V komunikačním procesu je totiž nutné vést v patrnosti rozdílné způsoby, které přispívají 

k řádné orientaci ve sdělení tak, aby bylo dosaženo původního komunikačního záměru mluvčího. 

Přesněji řečeno, otázka zní, jakým způsobem jazyk označuje předměty či jiné skutečnosti sdílené 

v komunikaci, aby její účastníci mohli usuzovat, jedná-li se o informaci již známou (a tedy již 

zahrnutou v našem povědomí) nebo zcela poprvé zmiňovanou. V závislosti na tom tedy říkáme, že 

jednotlivé prvky v komunikaci mohou být buď dané nebo zcela nové. Tato rigorózní práce se věnuje 

                                                           
1
 Nový zákon, Evangelium podle Jana – Prolog (1,1) 
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studiu prostředků, které se nacházejí v blízkosti nominální skupiny subjektu a které udělují status 

naznačující novost (příp. neurčenost) nebo danost (příp. známost či určenost) zprostředkovávané 

informace ve snaze zachytit co nejvěrohodněji diskurz.  

  

Úkolem této studie tedy není analyzovat otázky syntaktické (hloubkovou strukturu věty), nýbrž spíše 

se pokusit zaměřit se na problematiku, která se stýká na hranici mezi sémantickým a pragmatickým 

plánem věty (na povrchové struktuře) a která utváří gramatickou determinaci. Vzhledem ke značné 

obšírnosti pojmu determinace však není v možnostech této česko-francouzské kontrastivní studie 

vyčerpat téma v celé jeho úplnosti. Otázka determinace je zde proto naznačena spíše obecně, 

se zvláštním zřetelem k obzvláště poutavým vybraným problémům, které však nejsou zvoleny zcela 

nahodile. Konfrontace mezi dvěma typologicky rozdílnými jazyky proto umožní mnohá rozmanitá 

konstatování. 

  

Mezi nejběžnější a nejčastější prostředky determinace v přirozených jazycích patři nepochybně 

zájmena a členy, ale také další různé typy determinantů, které mohou předcházet jméno. Z tohoto 

důvodu je v centru zájmu této práce determinace nominální skupiny, především tedy subjektu. 

Vzhledem k okolnostem jednotlivých analyzovaných případů mohou být příležitostně komentovány 

taktéž různé typy jazykových činitelů ovlivňujících sloveso, které se podílejí na finální interpretaci 

subjektu. Jednotlivé jazyky se samozřejmě mohou vzájemně lišit v možnostech označování určitosti a 

neurčitosti a, jak naznačuje již samotný název, tato práce srovnává dva typologicky odlišné jazyky, 

klasifikované ve zcela odlišných lingvistických rodinách. 

 

Srovnání slovanského jazyka (češtiny) s jazykem románským (francouzštinou) se jeví z hlediska 

analýzy jako velice výhodné, protože prostředky, kterými oba jazyky realizují determinaci, jsou 

značně odlišné. Tím spíše, že čeština je jazyk, který nedisponuje prototypickým determinantem – 

členem. Popis zajímavých kontrastů  pomůže vysvětlit, jaké jiné prostředky jsou v češtině relevantní 

pro vyjádření určenosti, vzhledem k absenci tohoto charakteristického protstředku determinace.   

 

První kapitola tedy nejprve rozebírá podstatu celé problematiky, prezentuje první ukázky 

lingvistických dat a přináší předběžný rozbor dat. Jsou zde zcela poprvé zmíněny také příslušné 

lingvistické jevy a termíny, stejně tak jako hlavní body následné analýzy. Druhá kapitola je věnována 

výkladu teoretických základů, ze kterých vychází analýza ve třetí kapitole, a to včetně teorií, které 

problematiku aktuálního členění větného formovaly. Je třeba konstatovat, že veškeré jazykovědné 

termíny i jednotlivé vědecké metodologie vyžadují velice pečlivý výklad vzhledem k tomu, že napříč 
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rozdílnými lingvistickými koncepcemi je často užíváno synonymních termínů pro popis rozdílných 

jazykových jevů, což nezřídka vede k zavádějícím nejasnostem. Po vymezení teoretického rámce bude 

čtenářovi předložena detailní analýza determinačních prostředků, které se určují novost případně 

danost sdělované informace. Popis inventáře prostředků determinace v češtině a francouzštině tak 

tvoří jádro celé studie.  

 

****** 
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1. DATA 
 

Bylo již zmíněno, že prototypickou značkou determinace se zde rozumí člen. Existence členu je rovněž 

jedním z častých kritérií při kategorizaci jazyků z hlediska determinace.   

 

Pro přesnou představu klasifikace jazyků zde odkazuji např. na Longobardiho přehled (1999, s. 584).  

Jedná se o typologii, která je založena na tom, do jaké míry jazyk umožňuje užití jmen bez členu2 

v pozici argumentu (tedy objektu).  

 

 

 

 

 

Z výše citované tabulky tedy vyplývá, že ve francouzštině se téměř nevyskytují jména bez ukazatele 

determinace (až na výjimečné případy, které jsou pečlivě popsány ve francouzských gramatikách). 

Oproti tomu čeština s těmito indikátory téměř nepočítá. V konečném důsledku jsou tedy oba jazyky 

klasifikovány v tabulce jako typologicky nejvzdálenější jeden od druhého.  

 

1. 1 Nominální skupina ve francouzštině a v češtině 

Problematiku opozice mezi určeností a neurčeností ve dvou konkrétních jazycích uvede typologie 

výrazů, které indikují určitost nebo neurčitost nominální skupiny nejprve pro francouzštinu a potom 

pro češtinu. 

                                                           
2
 Jména, jimž nepředchází člen, jsou nazvána v citovaném přehledu bare nouns. Podobné klasifikační kritérium 

navrhuje např. Krámský (1972), jehož klasifikační rámec vychází z přítomnosti nebo naopak absence členu.  

a. langues without bare nouns (French) 

 

b. 

languages with scricter bare nouns (apparently the rest of  

Romance: Spanish, Italian...) 

 

c. 

languages with freer bare nouns (English and perhaps most of  

Germanic) 

 

d. 

languages with indefinite bare singulars (and only a definite  

lexical article: Icelandic, Celtic, Hebrew...) 

 

e. 

languages with ambiguous bare singulars (i. e. articless  

languagess: Russain, Czech, Latin) 
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Pro prvotní ilustraci zde předkládám následující text. Jedná se o úryvek z dětské knížky:  

 

(1)  Octave est un corbeau. Comme tous les corbeaux, il ne sait dire que: 

- Croâ ! Croâ !  Sa voix râpe, elle grince. Dès qu´il parle, tout le monde s´enfuit. Et Octave se retrouve 

seul, tout seul. Il est désespéré. 

Ce qu´il voudrait, Octave le corbeau, c´est inventer un chant aussi beau que le chant qui tinte dans sa 

tête. 

                                                                (Roselyne Morel, Octave le corbeau, in  Histoires, comptines, chansons 
d´animaux, Nathan, 1999) 

 

Na základě předloženého úryvku je možné konstatovat, že většinu jmen v textu (nezávisle na tom, 

jedná-li se o subjekt nebo o objekt) předcházejí určité typy výrazů. Jedná se o: a. člen určitý 

(zvýrazněn fialově), b. člen neurčitý (zvýrazněn hnědě), c. zájmeno posesivní (zvýrazněno zeleně). Pro 

francouzštinu jsou tyto výrazy nezbytné, protože má-li být nominální skupina správně utvořena, 

obecným jménům musí nutně předcházet determinant (Grammaire méthodique du français, 2008, 

str. 151). 

Pokud je stejný úryvek textu přeložen z originálního francouzského znění do češtiny 3, situace je 

značně odlišná:  

 
(2) Oktavián je Ø havran. Tak jako všichni Ø havrani, jediné co Ø umí říct je: 
 Krá, krá! 

Jeho hlas škrábe a skřípe. Jakmile promluví, všichni utíkají. A Oktavián je proto sám, tak sám. Ø Je z toho 
zoufalý. 
To, co by si Ø havran Oktavián opravdu přál, je vymyslet si Ø písničku stejně tak pěknou, jako je ta, která 
mu zní v Ø hlavě. 

 
Do popředí vystoupí nejenom celková absence členů, ale také nevyjádřená osobní zájmena 

(vyznačeno rovněž prázdnou množinou). Protože slovanské jazyky obvykle deklinují jména (mluvnický 

systém češtiny disponuje sedmi různými pády), subjekt lze ponechat nevyjádřený, protože osobní 

koncovky rozlišující jednotlivé slovesné tvary (které v češtině nemají homonymní významy na rozdíl 

od francouzštiny), jasně udávají osobu a číslo gramatické kategorie. Je-li subjekt přesto osobním 

zájmenem ve větě vyjádřen, toto zájmeno mívá zpravidla zdůrazňovací funkci a jeho užití závisí na 

komunikačním záměru mluvčího.  

 

                                                           
3
 Jedná se o vlastní překlad konzultovaný s paní Petrou James Křivánkovou, toho času lektorkou českého jazyka 

na Paris – Sorbonne. 
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Jediným determinantem, jehož užití se shoduje jak v české tak i ve francouzské verzi, zůstává 

posesivní zájmeno jeho (sa), které předchází slovu hlas (voix). Slovo hlas zbavené determinantu by 

totiž značilo hlas v jeho obecném významu, bez jakékoli vazby na havrana Oktaviána. Užití 

posesivního zájmena je tedy v tomto případě nutné i v češtině pro odlišení jednoho konkrétního 

hlasu, a proto nemůže zůstat nevyjádřeno.    

1. 2 Dva typy členění věty  

Jiří Krámský (1972, s. 30) popisuje kategorii určenosti u jmen následovně: „By the term 

„determinedness“ we understand the fact that nouns are classified according to whether the context 

expressed by the noun is clear and identifiable in a concrete way or not“ (Krámský, 1972, s. 30). 

Pokud je tedy pravda, že hlavní funkcí jazyka je označovat jednotliviny a druhy (základní pojmy pro 

akt reference; Corblin, 1987, s. 7), lze předpokládat, že nominální skupina určitá zpravidla odkazuje 

do předchozího kontextu nebo na skutečnosti již přítomné v mentálním prostoru mluvčího nebo 

posluchače.  

  

Z principu je každá lidská komunikace založena na interakci mezi minimálně dvěma účastníky – 

mluvčím a posluchačem. Během dialogu mluvčí rozlišuje mezi rozličnými typy informací (případně 

částmi informace). Některé z nich vyhodnocuje jako dostupné v paměti svého komunikačního 

protějšku, který tyto informace následně modifikuje v souladu s komunikačním záměrem mluvčího 

(Sgall, Panevová, Hajičová, 1986, s. 177). Je proto evidentní, že formální dělení věty na subjekt a 

predikát je z výše uvedených důvodů nedostačující.  

   

Vedle členění věty na jednotlivé gramatické členy, je potřeba rozlišovat také členění, které se týká 

způsobu, jakým je větný celek včleněn do souvislostí, za kterých byl utvořen (jinak řečeno, jde 

o podmínky, za kterých byla věta vyslovena). Pokud účastníci komunikačního aktu vyhodnotí 

předměty nebo osoby v řeči jako jim již známé nebo nové, status určitý/neurčitý je potom pouze 

způsob, jak prezentovat skutečnosti, o kterých se mluví. Přesto však novost nebo danost informace 

zůstává zcela zásadní pro zachování správného smyslu konverzace, protože tyto složky zajišťují 

správné pochopení významu a „posunují“ komunikaci kupředu.   

 

V roce 1939 významný český lingvista Vilém Mathesius poukázal na to, že v každé výpovědi4 je možné 

nalézt část informace, která odpovídá tomu, co je již známé (nebo zřejmé v daném okamžiku a 

                                                           
4
 Pokud není řečeno jinak, termínu výpověď je použito ve smyslu definice v Encyklopedickém slovníku 

češtiny (s. 534): V koncepcích uznávajících dichotomii věta a výpověď je výpověď věta už realizovaná 
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z  čeho mluvčí vychází. Mathesius charakterizoval v počátcích svého bádání tuto část informace jako 

východiště výpovědi, jako to, o čem se mluví. Východiště stojí v opozici k jádru výpovědi, které 

obvykle přináší do výpovědi část informace, která je nová a která něco o východišti vypovídá.  

V termínech mezinárodní lingvistiky a lingvistiky současné jsou původní Mathesiovy termíny často 

označovány jako topic (topik) a focus (fokus). Souhrnně vstoupilo toto větné členění do lingvistiky 

pod termínem Aktuální členění větné (Ačv). Více o jednotlivých rozdílech v terminologii je shrnuto 

v kapitolách 2. 1 a 2. 2. 

 

Přestože se nabízí možnost ztotožnit východiště se subjektem a jádro s predikátem, studie 

Mathesiovy koncepce ukázaly, že vztahy mezi těmito složkami věty jsou daleko komplexnější. Např. 

úryvek textu v kapitole 1. 1 je úvodem do pohádkového příběhu.  I když je na počátku příběhu havran 

Oktavián nepochybně ten, o kom se mluví – východisko první věty, může být sotva považován za 

element již známý mluvčímu (čtenáři). Začátky románů nebo vyprávění jsou často dokladem toho, že 

východisko není vždy synonymem pro element nutně známý mluvčímu nebo čtenáři. Tento fenomén 

je detailněji rozebrán v kapitole 2. 3. 2.   

 

Vědomý prostor, který mluvčí užívá k vyjádření a rozeznání toho, co je v diskurzu dané a co je nové, 

je velice komplexní – je to současně otázka sémantiky (informační hodnota jako např. anaforická 

platnost členu) i pragmatiky – poněkud abstraktní matérie, která taktéž vstupuje do sdělení 

(intonace, užití některých typů příslovců nebo částic). Ve vztahu k výše prezentované ukázce však 

hraje zásadní roli pro správnou interpretaci informačního statusu věty pořádek slov.  

 

Text v  ukázce (1) je zakončen vytýkací konstrukcí (tzv. phrase clivée), která se vyznačuje antepozicí 

určitých větných složek (které jsou v textu podtrženy). Na úrovni sémantiky tento typ vytýkací 

konstrukce ve francouzštině implikuje opozici (Corblin, 1995, s. 61). Jinak řečeno, určitá část věty má 

tendenci k tomu, aby byla zdůrazněna na úkor jiné části větného celku. V úryvku (2) je vytýkací 

struktura přeložena do češtiny konstrukcí, kterou uvozuje demonstrativní zájmeno to. 

Demonstrativum odkazuje k ději vyjádřenému slovesem přát si a současně toto převzetí 

demonstrativem to umožňuje mluvčímu zdůraznit slovesný děj.   

 

                                                                                                                                                                                     
(pronesená nebo napsaná) v nějaké jedinečné (konkrétní) komunikační situaci. V podobném smyslu se nese 

také definice termínu výpověď (énoncé) v Dictionnaire de linguistique & Sciences du langage, s. 180:  Un énoncé 

désigne toute suite finie de mots d´une langue émise par un ou plusieurs locuteurs. 
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V řadě lingvistických studií, které se zabývaly (mimo jiné) i francouzštinou (např. Lambrecht, 

1994, s. 15), je možné se dočíst, že struktura kanonického případně neutrálního slovního pořádku je 

v pořadí subjekt-verbum-objekt (SVO). Lambrecht (1994, s. 15) považuje tento pořad slov za 

pragmaticky nepříznakový (Pragmatically unmarked constituent order). Podobně je tomu také 

v češtině, kde pořadí SVO udává strukturu tzv. objektivního slovního pořádku. Navzdory tomu však 

čeština umožňuje organizovat slova ještě dalším způsobem, přestože dvě dané struktury v příkladech 

(1) a (2) jsou bez problémů zaměnitelné se svými SVO variantami:   

 
(3) a. Octave voudrait inventer un chant aussi beau que le chant qui tinte dans sa  tête.                  

 b. Havran Oktavián by si přál vymyslet písničku stejně tak pěknou jako ta, která mu zní 

v hlavě.  

 

 

Ve skutečnosti však zdůraznění určitých větných elementů může být významné pro správné vymezení 

toho, o čem mluvíme a co o tom říkáme. Díky pozici intonačního centra nebo díky slovnímu pořádku 

může mluvčí vytvářet několik výpovědí s rozdílnými informačními hodnotami. Skrze komunikaci se 

shromažďuje značně široká škála informací a pro zajištění správného smyslu musí mluvčí (vzhledem 

k diskurzu) v tomto množství informací nutně volit (Daneš, 1974, s. 112). A právě rozdílná organizace 

slov ve větě, rozdílné způsoby jejich zdůraznění, umožňují mluvčímu (stejně tak však rovněž příjemci 

sdělení) provést tento výběr. 

 

1. 3 Subjekt, topik a daná skutečnost: jednoznačná paralela? 

Předchozí odstavec poukázal na komplexnost prostředků determinace, které mají význam pro 

stanovení topiku, případně fokusu ve větě. Vzhledem k tomu, že analýza ve třetí kapitole vychází 

z výrazů, které určují nominální skupinu subjektu, budou v této kapitole diskutovány určité specifické 

vlastnosti subjektu jakožto zprostředkovatele nové informace.     

 

Již ze své definice topik obvykle přináší informaci známou z předcházejícího kontextu. Jinak řečeno, 

upozorňuje na osoby či objekty závisející na předcházejícím kontextu. Během komunikace věta 

vyvolává mentální reprezentaci situace charakterizované konkrétními účastníky děje, případně ději 

samotnými. Ten z větných elementů, který bývá označován jako aktivní, se v termínech klasické 

gramatiky nazývá agens (činitel). Označuje osobu či objekt, skrze který je realizován určitý děj. 

V činném rodě subjekt reprezentuje slovesný agens 5. Z tohoto důvodu se proto snadno nabízí snadná 

                                                           
5
 Mounin, G. Dictionnaire de la linguistique, s. 15 
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asociace funkce topiku se subjektem. Lambrecht uvádí (1991, s. 131), že tato korelace mezi 

subjektem a topikem je evidentní napříč jazyky. Nicméně podotýká, že se jedná o interpretaci vět 

mimo kontext. Lingvisté diskutují v odborných publikacích otázku přesnosti, která by s jistotou 

dokázala vymezit informaci danou či novou, protože jejich smysl zůstává mnohdy příliš široký. Např. 

podle Daneše (1974, s. 109), který namísto termínů topik a fokus pracuje se staršími termíny téma a 

réma, které jsou v určitých lingvistických tradicích považovány za ekvivalentní, je termín daný (given) 

téměř zavádějící a vlastnost být „nový“ závisí na dvou nezávislých aspektech (s. 111, tamtéž): 

 

i. „nový“ ve smyslu „nezmíněný v předchozím kontextu“ (vlastnost „nový“ 

je udělena výrazu samotnému) 

 

ii. „nový“ ve smyslu přidružený jako réma k tématu, se kterým ještě nebyl 

dáván do souvislosti (tematicko-rematická souvislost, která se objevuje jako 

nová)  

 

Otázka závislosti/nezávislosti na předchozím kontextu zůstává nedílným aspektem spoluutvářejícím 

výsledný smysl sdělení. Důležitá je především druhá Danešova výše uvedená poznámka, která 

umožňuje vysvětlit zvláštní případy tzv. netematických subjektů (jde o subjekt, který se neshoduje 

s tématem), na které upozornil v roce 1966 J. Firbas.  

 

Firbas ve své studii poukázal na to, že subjekt nemusí vždy závazně odkazovat k již dané informaci 

(k tématu věty). Porovnával český a anglický jazykový materiál a studoval při tom fungování členu 

určitého a neurčitého, které předcházely subjekt. Tato komparativní analýza mu umožnila 

konstatovat, že člen neurčitý se navzdory svojí povaze nemusí vyskytovat výlučně v rématu věty, ale 

že existují případy vět, kde je možné jej interpretovat jako téma. Jinak řečeno, existují určité typy 

nominálních skupin, které předchází člen neurčitý a které lze interpretovat jako téma, a stejně tak 

existují členy určité, které uvozují nominální skupiny zprostředkovávající novou informaci. Navíc, 

novost nebo naopak kontextová závislost informace je podle Firbase spojena s výskytem skupiny 

zvláštních sloves 6. 

Příklady analyzované Firbasem zde nejsou převzaty; výše popsanou problematiku ilustrují příklady 

pocházející z paralelního francouzsko-českého korpusu InterCorp. Jedná se o úryvky, které potvrzují 

existenci rozporu popsaného Firbasem ve vztahu mezi subjektem a tématem: 

                                                                                                                                                                                     
 
6
 Firbas zde hovoří o slovesech, která vyjadřují jev objevení se nebo existence na scéně.  
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a.) neurčitý člen předcházející subjekt lokalizovaný v rématu věty   

A croire qu' il venait de capter secrètement la rumeur du monde et que cela suffisait à son bonheur. 32, 34, 36. 

Suivre les marques jaunes au sol. Au fond à gauche, derrière le troisième pilier, c' était là. Une automobile grise 

stationnait à l' écart dans un halo. Il s' y engouffra sans hésiter par la porte du passager.  

(Assouline P., Double vie) 

Jako by právě tajně zachytil hukot světa, a to mu stačilo ke štěstí. 32, 34, 36. Držet se žlutých značek na zemi. 

Vlevo vzadu, za třetím sloupem, tam to je. Stranou ve světelném kruhu parkovalo šedé auto. Bez váhání se do 

něho vrhl dveřmi pro spolujezdce.  

Text vyznačený kurzívou značí kontext, který obklopuje analyzovanou větu, která je podtržená. 

Subjekt je vyznačen tučně. Je evidentní, že v rozebírané větě subjekt představuje novou informaci. 

Lze si povšimnout, že předchozí kontext se nezmiňuje o jakémkoli autu a jeho výskyt tedy náleží do 

rématu věty, zatímco část větného celku náležícího tématu je vyjádřena pomocí příslovcí. Co se týče 

francouzského originálu – subjekt je determinován členem neurčitým (une voiture), který podle 

obecných zásad předchází „nově příchozí“ větné konstituenty, což v případě spojení d´une voiture 

pouze potvrzuje jeho kontextovou nezávislost. 

b.) určitý člen předcházející subjekt lokalizovaný v rématu věty  

Následující úryvek je příkladem dvojího rozporu. Nejenom že zde subjekt spadá do rématu, ale navíc 

mu předchází určitý člen. Při bližší analýze podtržené věty lze shledat, že jde především o příslovce 

času, které přinášejí informaci již známou z kontextu, protože v obou dvou jazykových verzích jim 

předchází demonstrativní zájmeno (ten a cette). 

[...] tak jako já stál a díval se pozorně a s uspokojením z toho, čeho hrozného je svědkem, protože Leonardo už 

tehdá věděl, že nebesa nejsou humánní a člověk, který se zabývá myšlením, tak není humánní taky. Ten čas mi 

přišla zpráva, že umírá moje maminka, přijel jsem domů na kole a že jsem měl žízeň, seběhl jsem do sklepa [...]  

(Hrabal, B., Příliš hlučná Samota) 

[...] comme moi maintenant, il restait là, attentif et content devant cette scène terrible, car il savait déjà que les 

cieux n' ont rien d' humain et qu' un homme qui pense ne l'est pas davantage. Un jour, à cette époque-là, me 

parvint la nouvelle que ma mère se mourait. Je pris mon vélo et rentrai chez moi, mais, comme j' avais très soif, 

je filai d'abord à la cave [...] 

Citované úryvky literárního vypravování jsou ukázkou nesouladu, který se může objevit v určitých 

větných strukturách. Touto problematikou se nadále zabývají moderní lingvistické koncepty, např. 

Lambrecht (1991, s. 128–128) tvrdí, že by bylo nesprávné definovat topik pouze v intencích termínu 

„známá informace“ – na což poukazuje ve dvojici níže uvedených francouzských příkladů (4): 
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(4)     a. moi je PAYE 

 b. C´est MOI qui paye  

 

Přestože osobní zájmeno7 zastupuje v obou případech stále stejného jedince (mluvčího), jakožto 

výraz předcházející sloveso v příkladu (4) a. představuje moi  topik věty (jeho referent má spojitost 

s topikem vzhledem ke zbytku větné propozice). Zatímco ve druhém příkladu (4) b. je moi umístěno 

až za slovesem, jde tedy o výraz, který je součástí fokusu (jeho referent souvisí s fokusem vzhledem 

ke zbytku větné propozice).   

 

Čeština umožňuje vyjádřit stejný kontrast pomocí přízvuku na osobním zájmenu já. Toto zájmeno 

může fungovat jako subjekt věty, který však často zůstává nevyjádřený, je-li ho užito v neutrální 

výpovědi (v takové, která není zasažena emocemi mluvčího), což je případ příkladu (5) a. níže. Oproti 

tomu však v příkladu (5) b. je osobní zájmeno nositelem intonačního přízvuku a z tohoto důvodu zde 

má platnost fokusu. Lze tedy konstatovat, že v závislosti na intonačních variantách může osobní 

zájmeno představovat jak topik, tak fokus.  

 

(5)  a. (Já) PLATÍM 

 b. JÁ platím 

 

Vztah mezi subjektem ve funkci nositele dané či nové informace a členy, které tento vztah utváří, je 

předmětem analýzy v kapitole 3.  

1. 4 Aktuální členění větné, funkční větná perspektiva, informační struktura věty a TPA 

I pro samotný název koncepce Ačv se napříč lingvistickými přístupy užívá několika různých termínů – 

občas jsou synonymické, občas se kryjí pouze částečně.  Detailněji se o nich zmiňují kapitoly dále 

v textu, proto je na tomto místě uveden pouze jejich základní přehled.  

Brněnská škola okolo Mathesiova nástupce Jana Firbase užívala v synonymickém významu termín 

funkční větná perspektiva. Firbas dal vzniknout tomuto termínu z nutnosti převést původní 

Mathesiův název do angličtiny (kap. 2. 3). Firbas vzal za základ Mathesiův německý termín 

Satzperspektive a poprvé užil termín functional sentence perspective ve svém anglickém článku z roku 

1957 (Encyklopedický slovník češtiny, s. 149).  

 

                                                           
7
 Zájmeno moi může být klasifikováno ve francouzských gramatikách jako určitý podtyp osobního zájmena  – 

jakožto zájmeno tonické/přízvučné (pronom tonique; Grammaire expliquée du français, CLE International, 2007, 

s. 46), případně jako osobní zájmeno samostatné (Francouzská mluvnice, Plzeň, Fraus 2001, s. 258). 
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V  mezinárodní lingvistice se užívá spíše termínu informační struktura věty (information structure, la 

structure informationnelle) – termínu, který poprvé užil v roce 1957  

M. A. K. Halliday. S tímto termínem pracuje také např. významný americký romanista Knud 

Lambrecht (1991). Při jeho vymezování zdůrazňoval hlavně souvislost mezi vnitřními (duševními) 

předpoklady účastníků komunikace (jinými slovy mezi mentálními reprezentacemi referentů 

jazykových vyjádření v mysli mluvčího a posluchače) a formální gramatickou strukturou věty. Pro 

rozbor informační struktury věty je však zcela zásadní vést v patrnosti důležitý postřeh: nejedná se 

pouze o abstraktní analýzu lexikálního a větného obsahu, nýbrž také o způsob, jakým je tento obsah 

dále sdělován (Lambrecht, 1991, s. 3).  Formální definice tedy zní (Lambrecht, 1991, s. 5): 

 

INFORMATION STRUCTURE: That component of sentence grammar in which 

propositions as conceptual representations of states of affaires are paires 

with lexicogrammatical structures in accordance with the mental states of 

interlocutors who use and interpret these structures as units of information in 

given discourse contexts. 

  

V souvislosti s rozvojem termínů topic a focus je dále možné se setkat i s názvem topic – focus 

articulation (TPA), se kterým na poli české lingvistiky pracuje např. autorský kolektiv okolo Petra 

Sgalla (kap. 2. 4). Sgall tvrdí, že věty nelze chápat jako statické jednotky, ale spíše jako elementární 

struktury adaptované rozličným komunikačním funkcím. Tento popis větné struktury tak odráží 

nejenom záměry toho, kdo mluví (mluvčího) a model jeho chápání světa, ale respektuje také potřeby 

účastníka komunikace, který sdělení přijímá (posluchače). Posluchačovy potřeby jsou podmínkou pro 

správné zformování základních strukturních vlastností věty a mluvčí se tedy ve skutečnosti snaží 

zminimalizovat úsilí, které posluchač musí vyvinout pro správnou interpretaci komunikovaného 

sdělení (Sgall, Hajičová, Panevová, 1986, s. 177).  

  

1. 5 Role pragmatiky a kontextu 

Při studiu informační struktury věty není možné uvažovat věty mimo kontext, jak již konstatoval velký 

počet lingvistů, kteří se tomuto problému věnovali. Např. pro Sgalla jsou kontextové hranice zcela 

zásadní pro stanovení topiku a fokusu. Postřehy učiněné Lambrechtem a citované dříve v textu 

umožňují konstatovat, že vlastnosti věty nemohou být vyjádřeny bez řádného prověření 

lingvistického, i extra-lingvistického kontextu, do kterého jsou jednotlivé věty vsazeny (op. cit. s. 2). 

Toto potvrzuje i dvojice příkladů (4) a (5): ač tvořeny zcela identickými slovy (na úrovni sémantiky 

mají tedy tyto věty stejnou platnost), přesto nemají zcela stejný význam. Pokud by tyto věty neměly 
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rozdílný smysl, neexistoval by žádný důvod, proč by jazyk zachovával dvě různé struktury pro 

vyjádření jedné a té samé věci 8. 

 

Lingvisté již mnohokrát poukázali na skutečnost, že komunikace není pouhým sledem informací; 

skutečný zamýšlený smysl může přesáhnout sémantický obsah slov. A právě druhotné fenomény, 

které během řeči doplňují diskurz – ať jde o emoční postoje mluvčího, požadavky stylistiky nebo 

skutečné komunikační záměry mluvčího, které se ukrývají za použitými slovy, jsou předmětem studia 

pragmatiky. Obrátí-li se např. mluvčí na ulici na neznámou osobu s jednoduchou otázkou „Můžete mi 

říci, kolik je hodin?“, zcela jistě nepředpokládá odpověď typu: „Ne, nemohu.“ Tazateli jde o zjištění 

časového údaje a jeho komunikačním záměrem ukrytým mezi řádky není dozvědět se, zda je 

dotazovaná osoba reálně schopná požadovaný časový údaj poskytnout, či ne. V běžné konverzaci se 

mluvčí zpravidla nepozastavují nad skutečností, že skutečný význam komunikačních výměn může být 

často poněkud vzdálen „pravému“ obsahu slov.  

 

Přirozené jazyky disponují několika způsoby, jak vyjádřit pragmatické aspekty. Jeden z těch 

nejnápadnějších je zcela jistě slovní pořádek – již členové pražské lingvistické školy stanovili pro 

češtinu jeho dva základní typy: slovní pořádek, ve kterém téma předchází rématu, se nazývá 

objektivní (nepříznakový), zatímco pokud je to réma, které předchází tématu, hovoří se o slovním 

pořádku subjektivním (emotivním, příznakovém). Jednu z dalších perspektiv nabízí potom dále 

Lambrecht (1991, s. 15-16). Jeho koncept informační struktury je totiž založen na dvou následujících 

tvrzeních 9: 

 

 slovní pořádek z hlediska pragmatiky nepříznakový je ten, jehož lexikální argumenty jsou 

umístěny v posloupnosti subjekt-verbum-objekt (SVO)   

                                                           
8
 Na různých úrovních jazykového systému se projevuje tendence ke zjednodušování a zkrácování jazykových 

struktur. Jedná se o jeden z principů jazykového vyjádřování, tzv. jazykovou ekonomii (l´économie de la langue). 

9
 Lambrecht tyto dva výroky stanovil původně pro angličtinu, francouzštinu a italštinu. Nicméně lze 

konstatovat, že tyto dvě připomínky mohou být považovány za platné i pro češtinu, viz např. Čermák, 2009, s. 

164. 
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 za nepříznakový z hlediska pragmatiky se považuje slovní přízvuk, který se nachází v závěru 

věty (event. poblíž závěru věty, pokud věta neobsahuje tzv. post-fokální materiál zproštěný 

přízvuku)10  

 

Protože větný přízvuk často spočívá na fokusu (viz odstavec 2. 6. 5), na základě dvou výše uvedených 

bodů lze shrnout: za nepříznakovou (neutrální) větnou konstrukci lze považovat takovou strukturu, 

ve které v počáteční pozici stojí subjekt ve vzájemné souvztažnosti s topikem, zatímco objekt se 

nachází v koncové pozici a shoduje se s fokusem11. 

 

Dvojice významově podobných vět, z nichž jedna má informační strukturu nepříznakovou, zatímco 

druhá je příznaková, Lambrecht nazývá allosentences (op. cit. s. 17). Rozdíl mezi dvěma 

pragmatickými informativními statusy v rámci jedné věty nemusí mít efekt pouze v běžné 

komunikaci, ale často se promítá také na úroveň stylistiky.  Literární překlady jsou obecně velmi 

vnímavé k těmto stylistickým nuancím, a proto je žádoucí tyto jemné distinkce brát v úvahu, aby byl 

zachován správný smysl překládané věty, případně aby výsledný přeložený text nepůsobil 

nepřirozeným dojmem. Překladatel tak může prostřednictvím pragmatiky do textu vstupovat, 

modifikovat jej či ovlivňovat výsledný efekt svého překladu, což je např. případ věty, která otevírá 

román Cizinec od Alberta Camuse (1942):  

 

(6)  Aujourd´hui, maman          est   morte. 

            dnes   adv.        maminka N.nom       Ø    umřela pp.  

 

Při překladu do češtiny má překladatel k dispozici více možností, mezi kterými může volit12:   

                                                           
10

 Lambrecht hovoří o tzv. „deaccented post-focal material“, což je přízvuk, jehož umístění je automatické. Tato 

spontánní akcentuace je prozodický fenomén, kdy je přízvuk udělen určitému konstituentu ne z prozodických 

důvodů (např. protože zmiňovaný konstituent je třeba zdůraznit), ani z důvodů strukturních (např. protože 

daný konstituent zaujímá nepříznakovou pozici), ale protože akcentace jiného konstituentu ve větě by vyústila 

v odlišnou, nezamýšlenou konstrukci větné propozice (s. 248, op. cit.). 

11
 Lambrecht však automaticky nepovažuje všechny struktury s SVO slovním pořádkem a bez intonačního 

zdůraznění fokusu za nepříznakové (s. 17 op. cit.). Pragmaticky nepříznaková gramatická struktura v páru dvou 

tzv. allosentences plní dvě diskurzní funkce, zatímco příznaková struktura v tomto páru plní pouze jednu 

z těchto funkcí. Příznaková struktura je kladně specifikována z důvodu určitého pragmatického rysu, 

nepříznaková struktura je vzhledem k tomuto rysu neutrální.  

12
 Co se týče překlady věty „Aujourd´hui, maman est morte“, je zde využito překladu románu Cizinec ve vydání 

nakladatelství Garamond, Praha, 2005, kde vyprávění začíná slovy: „Dnes umřela maminka. Možná taky, že už 

včera, zatím mi to není jasné.“ 
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(7) a. Dnes umřela maminka.         d. *Umřela maminka dnes. 

 b. Maminka dnes umřela.         e.?Dnes maminka umřela. 

 c. Maminka umřela dnes.          f.?Umřela dnes, maminka. 

 

Každý z výše uvedených příkladů má lehce odlišný smysl, přestože je věta tvořena identickými 

lexikálními jednotkami. Je proto nutné si položit otázku, co jednotlivé věty sdělují: jde o vyzdvižení 

skutečnosti, že zemřela maminka a ne někdo jiný, nebo o sdělení o maminčině smrti jako takové, 

případně jde o časovou okolnost (dnes), která je považována za hlavní sdělení věty? Přesněji řečeno 

je potřeba definovat fokus věty (výrazy maminka, umřela, dnes) a udělit mu patřičnou pozici na konci 

věty. Příklady ukazují, že pořádek slov ve slovanských jazycích je „volný“ do té míry, že umožňuje 

zvolit slovo, které obsadí pozici fokusu. Příklad d. je však označen hvězdičkou13, protože ani slova 

v české větě není možné organizovat do větného celku zcela nahodile, a navzdory poměrně velice 

flexibilnímu uspořádání existují také v češtině určité syntaktické restrikce, které musí být 

respektovány v zájmu srozumitelnosti věty. 

  

Příklady e. a f. jsou opatřeny otazníkem, protože jejich interpretace může vést k nejasnostem. 

Přestože příklad e. napodobuje strukturu svého francouzského protějšku, dalo by se o této identické 

konstrukci uvažovat pouze v případě hovorové obecné češtiny, nikoli v případě spisovného jazyka 

s akcentem na slově dnes. V případě příkladu f. je možná pouze jediná interpretace (kterou mohu 

přijmout jakožto rodilá mluvčí češtiny), a to taková, kde jsou sloveso umřít a temporální příslovce 

dnes odděleny čárkou od slova matka, přičemž by v mluveném projevu následovala krátká pauza 14. 

Přesto jsou tyto konstrukce chápány jako problematika stylu – buď hovorového (př. e.), nebo 

vybraného  (př. f.).  

 

Aby se překladatel mohl vypořádat s touto otázkou, musí se odkázat na pokračování textu a hledat 

vysvětlení tam. Kontextoví ukazatelé, kteří se mohou v následném textu projevit, přispívají ke zjištění 

správného smyslu textu zamýšleného autorem. V případě úvodní věty románu Cizinec se řešení 

nachází přímo v následující větě: Možná taky, že už včera, zatím mi to není jasné. Protože časový údaj 

se nachází v první části věty, lze usuzovat, že příslovce času je fokus předchozí věty, který se stává 

topikem věty následující. Z výše uvedeného je tedy pravděpodobné, že nejvhodnější z hlediska 

                                                           
13

 * značí v celé práci struktury, které jsou vnímány jako agramatické. 

14
 Tato konstrukce s výrazem odděleným čárkou je známá v českých mluvnicích jako tzv. dodatečně připojený 

větný člen. Jeho role je zpřesnit význam sdělení a informace, kterou tento výraz přináší, je pouze dodatečný 

údaj, který libovolně doplňuje větný obsah. Tento výraz je umístěn vždy na konci věty.  
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správného překladu se jeví věta c. Maminka umřela dnes a to i přesto, že je možné interpretovat 

výraz aujourd'hui jako kulisu a novou informaci (událost) by potom vyjadřoval subjekt se slovesem 

dohromady. Pokud věta přináší zcela novou informaci (a není proto rozčleněna na topik a fokus), je 

větný celek často uvozen právě výrazy vyjadřujícími okolnosti děje. 

 

Uvedený příklad literárního překladu potvrzuje význam kontextu, který je důležitou složkou pro 

rozšifrování správného smyslu zprostředkovávaných informací. V některých případech je jeho role 

dokonce nepostradatelná – pokud by úvodní věta byla čtena (vyslovena) mimo kontext, její patřičná 

interpretace by se stala skutečným problémem.  

1. 6 Diskurz a podstata informace 

Pro správné pochopení principu informační struktury je nezbytné vymezit, co vlastně samotná 

podstata informace jako takové obnáší. Velký počet autorů, kteří studovali informační hodnotu vět, 

vycházeli v první řadě z úvah o „prostoru“, ve kterém je informace aktivní (ve kterém vyvolává nějaký 

efekt). Jinými slovy se pokoušeli o popis větného diskurzu.   

 

Jazykovědci soustředění okolo Sgalla (1986, odstavec 3. 51.) se domnívají, že vycházíme-li z existence 

dvou typů reprezentací světa, ve kterých může informace určitým způsobem operovat (vlastní obraz 

světa mluvčího, obraz světa jeho posluchače a předpoklady, které má mluvčí o obraze světa 

posluchače), lze stanovit v hierarchii aktivací elementů v zásobnici vědomí sdíleného mluvčím a 

posluchačem dva typy relevantní kontextové hranice: hranici vyšší (superior) – která rozlišuje 

elementy, které mohou odkazovat k dalším elementům výpovědi jako ke kontextově vymezeným 

(contextually bound). Elementy, které se nacházejí pod touto hranicí, se mohou vyskytovat pouze 

jako kontextově nevymezené (contextually non-bound). Oproti tomu hranice spodní (inferior) 

rozhoduje o tom, zda je určitý element relevantní pro další výpověď a určuje podmínky, za kterých 

může být daná věta proslovena jakožto pravdivá. 

                     

Je-li dáno, že mluvčí disponuje určitými předpoklady o představách o světě svého posluchače (jinak 

řečeno oba dva sdílejí určité společné vědomosti o světě), Sgall předpokládá, že během 

komunikačních výměn není obraz světa statický, ba právě naopak, je velice proměnlivý. To znamená, 

že v procesu komunikačních výměn do jeho repertoáru mohou být přidány nové objekty (předměty 

řeči) a vztahy na základě řečených skutečností. Prostor diskurzu je takto ovlivňován určitými změnami 

(vývojem). Během komunikace mluvčí vybírá mezi objekty, které odkazují k předmětům 
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komunikačních výměn, a tyto elementy musejí být aktivovány v zásobárně sdílených vědomostí. 

A právě tato aktivace mezi dvěma typy kontextových hranic spouští proces sdělení informace.  

  

Lambrecht dokonce hovoří o existenci dvou rozdílných světů v komunikaci (1991, s. 36–37). Na rozdíl 

od Sgallovy kontextové hranice rozlišuje mezi tzv. vnějším textovým světem (text-external world), 

který zahrnuje účastníky – mluvčího a jednoho či více adresátů (speech participants) a tzv. nastavení 

– čas, místo a okolnost, ve kterých se promluvová situace realizuje (speech setting). Oproti tomu 

vnitřní textový svět (text-internal world) je tvořen  jazykovými vyjádřeními – slovy, frázemi, větami 

a jejich významy. Lambrecht dále na úrovni významu jazykových vyjádření (meaning) rozlišuje mezi 

významem lexikálním, kterým se rozumí sémantický význam slov inherentně vyjádřený jednotlivými 

lexikálními jednotkami (slovy), zatímco význam řečený relační (relational), je založen na existenci 

vztahů mezi jednotlivými slovy.   

 

Lambrecht dále poukazuje na to, že tyto dva rozdílné světy diskurzu mohou existovat společně nebo 

se vzájemně prolínat. Toto je případ elementu, který může být součástí vnějšího textového světa 

(např. mluvčí a/nebo adresát) a současně být topikem právě probíhající konverzace. Mluvčí má 

možnost tuto změnu statusu vyjádřit gramaticky, vhodným kódováním. Např. nově uvozený referent 

bude ve větě gramaticky kódován tak, aby byl jeho status topiku v předcházejícím diskurzu až po jeho 

výskyt ve vnějším textovém světě zcela zřejmý. Ilustruje následující dvojice příkladů (Lambrecht, op. 

cit. s. 39–40). České a francouzské verze byly pro potřeby výkladu, nejsou součástí originálního znění:  

  
(8)  a. Here comes the CAT.       b. Here he COMES.  

     C´est le CHAT qui arrive.        Il ARRIVE.                                             

     Přichází KOČKA.         Ø PŘICHÁZÍ. 

              

 

V příkladu (8) a. je slovo cat (chat, kočka) z důvodu umístění na konci věty a kvůli prozodickým 

charakteristikám stanoveno jako fokus vzhledem ke zbytku větné propozice. V momentě promluvy, 

kdy je element uvedený do vnějšího textového světa jakožto nový současně reprezentován jako topik 

ve vnitřním textovém světě (tzn. jakožto element již známý v interním textovém světě – viz příklad (8) 

b.), může mluvčí tuto skutečnost gramaticky vyjádřit užitím kombinace tzv. uvozovacího výrazu 

(presentational construction)15, jehož podstatou je uvádět do diskurzu nové entity, a anaforického 

                                                           
15

 Lambrecht poukazuje na to, že stejně jako ostatní jazyky angličtina disponuje speciálními konstrukcemi, které 

nazývá „presentational“ constructions. Jedná se o nevelký počet intranzitivních sloves jako be nebo come, jejich 
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prostředku označujícího topik. V případě (8) b. se tedy jedná o slovo here a o neakcentované osobní 

zájmeno he (il v případě francouzštiny nebo nevyjádřené osobní zájmeno v případě češtiny).  

 

Ve výsledku tedy Lambrecht shrnuje, že vzhledem k tomu, že mluvčí vstupuje do mentální 

reprezentace světa svého posluchače (tím, že jej informuje o situaci a o aktuálním stavu věcí), je 

informace vytvořená v abstraktním světě (nazvaném interní) mentální reprezentací světa, kterým 

posluchač disponuje během komunikace. Tato reprezentace je v daném momentě ovlivňována 

mluvčím a je utvářena větami, které posluchač v moměntě promluvy považuje za nezpochybnitelné. 

Diskutované příklady vět dle Lambrechta poukazují na existenci řady systematických shod mezi 

gramatickými a pragmatickými faktory  (s. 43, op. cit.).   

 

1. 7 Výrazové prostředky modifikující stavbu francouzské věty z hlediska struktury AČV 

Tato kapitola předkládá srovnání dvou typologicky odlišných jazykových systémů. Bude uveden 

základní přehled prostředků ovlivňujících větnou stavbu na úrovni Ačv. Podkapitola 1. 7. 1 se zabývá 

typologií determinantů, které předcházejí nominální skupinu a mají vliv na determinaci jmenného 

podmětného syntagmatu. Následující dvě podkapitoly (1. 7. 2 a 1. 7. 3) přinášejí porovnání 

prostředků na úrovni syntaktické struktury a z ní vyplývající možnosti následné výstavby francouzské 

výpovědi. Z tohoto porovnání vyplynou základní principy, na nichž je založena organizace 

francouzského slovosledu s ohledem na český slovní pořádek a s ohledem na pozici podmětu v obou 

jazycích. 

1. 7. 1 Typologie determinantů – nominální skupina subjektu ve francouzštině  

Následující dvě kapitoly shrnují inventář základních výrazů, které jazyku umožňují charakterizovat 

francouzskou nominální frázi se zřetelem k determinaci. Tato rekapitulace umožní zmínit hlavní 

prostředky, které jsou předmětem analýzy ve třetí kapitole.  

 

V moderní francouzštině umožňuje morfologie klasifikaci determinantů do dvou základních skupin:   

 

I. Determinanty určité (définis):  

 člen určitý (l´article défini): le, la, l´, les 

 demonstrativa (le déterminant démonstratif): ce, cette, ces... 

                                                                                                                                                                                     
subjekty, případně deiktická adverbia here nebo there. Účelem použití této konstrukce je upoutat pozornost 

adresáta na přítomnost osoby nebo věci doposud nezaregistrované v promluvovém nastavení (s. 39, op. cit.). 



Determinace, prostředky aktuálního členění a metainformativní status nominální skupiny subjektu 

  Rigorózní práce 

Ilona Koulová 

 

26 
 

 posesivní zájmena (le déterminant possessif): mon, ton, son... 

 

II. Determinanty neurčité (indéfinis): 

 člen neurčitý (l´article indéfini): un, une, des  

 člen dělivý (partitif): du, de la, des 

 neurčitá zájmena a číslovky (les déterminants dits indéfinis): certain(s), tout, chaque, 

plusieurs... 

 záporná zájmena a číslovky (les déterminants négatifs): aucune, nul, pas un... 

 tázací zájmena nesamostatná i samostatná složená: quel, lequel... 

 

Druhá kategorie obecně vyžaduje přítomnost nějakého výrazu, který má spojitost s myšlenkou 

kvantity (Corblin, 1987, s. 19). 

 

Morfologické charakteristiky determinantů (jako např. gramatický rod – maskulinum či femininum, 

případně gramatické číslo – singulár nebo plurál) jsou určeny jmény. Jedná se tedy o shodu mezi 

nominální skupinou a determinantem, přesto však existují určité kategorie nominálních skupin, které 

se mohou vyskytovat ve všech syntaktických pozicích bez determinantu. Jedná se především o vlastní 

jména (např. v ukázce francouzského textu na str. 9 vlastnímu jménu Octave, které označuje hlavní 

postavu příběhu, nepředchází žádný determinant), tzv. autonymická užití (les emplois autonymiques)  

(ø Chat a quatre lettres), dále souřadná spojení se spojkou et nebo qui, která dodatečně tvoří celek 

(øparents et øenfants), souřadná spojení s identifikačním významem, má-li druhá skupina stejný 

referent (La sémantique lexicale ou øétude du sens des mots), zkratkové výpovědi či případně nápisy 

na etiketách atd. (Grammaire méthodique du français, 2008, s. 164–165). 

 

1. 7. 2  Syntax členu podle textové lingvistiky 

Jiný pohled na kategorizaci francouzských členů nabízí Grammaire textuelle du francais od Haralda 

Weinricha. Členy chápe Weinrich souhrnně jako nominální morfémy (morphèmes nominaux), jejichž 

hlavní funkcí je uvést do vztahu jména s ostatními jazykovými znaky a tímto způsobem mezi nimi 

stanovit vztah (textové) determinace. Text jako takový (přesněji řečeno text, který se vztahuje 

k určité situaci), je pro lingvistiku primární údaj, protože jejím hlavním cílem je zachytit textualitu 

textu při zachování všech pragmatických a situačních aspektů, které vycházejí najevo v běžné lidské 

komunikaci (Weinrich, s. 25). I ty nejmenší výpovědní úseky textu chápe Weinrich jako „jazykové 

znaky“ (signes linguistiques). Podíl tohoto jazykového znaku na úhrnném smyslu nějakého textu se 

nazývá jeho význam (signification). Jazykové znaky Weinrich porovnává dle rozdílných kritérií, což 
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v konečném důsledku vede k jejich klasifikaci do tříd znaků (classes de signe) neboli částí diskurzu 

(parties du discours). Členy mohou být takto považovány za morfémy usměrňující komunikaci. 

Samotná třída členu obsahuje ještě dvě podtřídy: členy jednoduché (articles simples) a členy 

specifické (articles spécifiques) (s. 201 op. cit). 

 

Člen jednoduchý představuje binární opozici mezi členem anaforickým (article anaphorique – le, la, 

les), který odkazuje posluchače k tzv. „pre-informaci“ (pré-information), a členem kataforickým 

(article cataphorique – un, une, de la, des), který odkazuje k „post-informaci“ (post- information). 

Obě dvě formy členu se potom slučují v morfémy rodu a čísla. Člen anaforický tedy vybízí posluchače, 

aby v v „pre-informaci“ (to, co je již známé) hledal takové determinanty, které vyhovují jménu, které 

je potřeba určit. Z tohoto důvodu mají všechny formy anaforického členu distinktivní rys <známý>. 

Oproti tomu člen kataforický nabízí posluchači možnost vyčkat na „post-informaci“; všechny formy 

kataforického členu mají společný distinktivní rys <neznámý>. Základní gramatická funkce 

podsystému různých forem členu ústí v textovou opozici anaforickou nebo kataforickou. Tato 

opozice však může být neutralizována za pomoci nulového členu (article zéro), jehož užití je obzvláště 

časté v souvislosti s vlastními jmény. Weinrich považuje při pravidelném užití členů v  textu za 

obzvláště důležitý kontext, který jméno předchází i následuje a který se podílí na určení jeho smyslu. 

Za určitých podmínek mohou být neutralizovány i další formy členu; plurál slouží k neutralizaci 

opozice rodu (maskulinum vs. femininum); opozice v čísle (singulár vs. plurál) může být 

zneutralizována členem dělivým (partitivem), avšak pouze jedná-li se o kataforickou podkategorii 

členu.  

 

Mezi tzv. členy specifickými (article spécifique) rozlišuje Weinrich čtyři podkategorie: člen 

demonstrativní (article démonstratif) a jeho formy: ce (-ci, -la), cette (-ci, -la), ces (-ci, -la), celui(-ci,  -

 la), celle (-ci, -la), ceux (-ci, -la), celles (-ci, -la), které napovídají posluchači, aby věnoval zvláštní 

pozornost referenčnímu kontextu, ve kterém se nacházejí vhodné determinanty pro dané jméno. 

V této podkategorii Weinrich rovněž rozlišuje neutrální formu ceci a cela (ça), které vzhledem ke 

gramatickému číslu obvykle označují skutečnosti a věci, nikoli osoby. Oproti tomu existuje ještě 

demonstrativní forma ce, která je z perspektivy Grammaire textuelle chápána jako morfém fokalizace 

– jehož význam vymezuje sémantický distinktivní rys < focalisation > (fokalizace).  Obvykle má tento 

fokalizační morfém úzkou spojitost s ostatními jazykovými znaky a společně s morfémy 

klasifikovanými v jiných kategoriích tvoří řadu komplexních složených spojení (conjonctions 

complèxes) jako à ce que, jusqu'à ce que, nebo vztažných výrazů jako ce qui, ce que, ce dont…  Dále 

Weinrich v rámci tzv. členu specifického rozlišuje člen přivlastňovací (article possesif  – mon, ma, ton, 



Determinace, prostředky aktuálního členění a metainformativní status nominální skupiny subjektu 

  Rigorózní práce 

Ilona Koulová 

 

28 
 

ta, son, sa, notre, votre, leur případně samostatné formy  le mienne, la mienne atp.), který náleží do 

podtřídy členu anaforického a který rovněž odkazuje k „pre-informaci“, avšak daleko selektivnějším 

způsobem (poskytuje posluchači daleko detailnější informaci než jednoduchý člen anaforický). Člen 

numerický (article numéral – zéro, un/une, deux, trois…) se vyznačuje v rámci kategorie členu 

specifického tím, že zajišťuje kvantitativní determinaci jmen – což lze vyjádřit sémantickým 

distinktivním rysem <selekce>.  Poslední kategorií je potom člen sumarizační (l´article sommaire – 

výrazy typu peu de, beaucoup de, plus de, moins de, tout le, en tout lieu…), který určuje jméno 

v souvislosti s různě velkým celkem. Ze strukturního hlediska tyto výrazy odpovídají příslovcím 

množství (tradičně chápaným jako výrazy neurčité) a mohou determinovat sloveso, přídavné jméno 

či adverbium ve vztahu k různě silné intenzitě (silný – slabý). Jsou založeny na reprezentaci jistého 

množství, jež je rozčleněno na velkou a malou část (s. 262, op. cit.). 

 

Nejdůležitější body Weinrichovy klasifikace členů jsou shrnuty v níže uvedené tabulce (vlastní 

zpracování). 

 

 

 

1. 7. 3 Kanonická struktura francouzské věty 

Z hlediska základní syntaktické struktury uvádějí francouzské gramatiky následující schéma pořadí 

větných členů ve větě jednoduché (phrase simple, phrase de base), které je vnímáno jako základní, 

prototypické. Např. Grammaire méthodique du français jej nazývá kanonickou strukturou nebo 

formou. „Un tel schéma structurel, appelé phrase de base, doit être suffisamment simple, facilement 

accessible à l´analyse et néanmoins susceptible de servir de modèle pour l´analyse des autres 

structures de phrases.“ Pořádek slov v této struktuře odpovídá následujícímu vzorci:  

L´ARTICLE ANAPHORIQUE L´ ARTICLE CATAPHORIQUE LA FORME NEUTRE

L´ARTICLE SIMPLE le, la, les un, une, du, de la, de l´, des l´article zéro

L´ARTICLE DÉMONSTRATIF L´ARTICLE POSSESSIF L´ARTICLE NUMÉRAL L´ARTICLE SOMMAIRE

L´ARTICLE SPÉCIFIQUE

ce, cette, ces, ce-ci (-l à), 

cette-ci (-là), ces -ci (-là), 

celui -ci (-là), celle-ci (-là), 

ceux -ci (-là), celles-ci (-

là),ceci, cela (ça, ce

mon, ma, ton, ta, son, sa, 

notre, votre, leur, le 

mienne, la mienne,les 

miens, les miennes, le tien, 

la tienne, les tiens, les 

tiennes, le sien, la sienne, 

les siens, les siennes, le 

n ôtre, la nôtre, les nôtres, 

le vôtre, la vôtre, les vôtres, 

le leur, la leur, les leurs

nombres cardinaux  = 

zéro, un/une, deux, 

trois, quatre, cinq... 

nombres ordinaux =      

le premier, le second, la 

centième ...              

unités pour mesurer et 

compter  = l´heure, la 

date, poids, mesures et 

températures, calculer             

beaucoup de, pas 

mal de, quantité de, 

peu de, plus de, 

davantage de, moins 

de, trop de, la plupart 

du, tout le, en tout 

lieu, à toute heure, de 

toute façon  etc...
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(CC) – Sujet – (CC) – Verbe – Complément(s)/Attribut – (CC), 

kde (CC) symbolizuje adverbiální komplement, který je fakultativní, a jeho pozice ve větě je volná (s. 

109, op. cit.). 

Lze tedy říci, že je-li pominuta přítomnost adverbiálního komplementu, subjekt je v antepozici před 

slovesem. Přestože je slovní pořádek ve francouzštině gramatikalizovaný a oproti češtině daleko 

méně proměnlivý (jednotlivé větné elementy v něm mají relativně ustálenou pozici), i francouzština 

zná způsoby, jak umožnit subjektu, aby svou pozici ve větě změnil. Jedná se především o subjektové 

inverze (inversions sujet), ve kterých je subjekt postponován za sloveso. Existuje jich několik typů 

(s. 132–139, op. cit.): 

 Pronominální inverze 

M´en aurait-il proposé un million, je ne lui aurai pas vendu ce souvenir de famille. 

 Nominální inverze, ke které dochází jedině v případech nominálního subjektu  

Quand part le prochain train pour Paris? 

 Tzv. inverze «komplexní», která se týká pouze jména   

Le danger serait-il dix fois plus grand, je ne reculerais pas. 

 Otázková inverze 

Que dis-je? 

 Inverze ve větách zvolacích 

Était-ce beau! 

 Inverze v podřadných větách vedlejších 

La voiture que conduisait le pilote finlandais a été déclassée. 

 Inverze ve větách vložených a výrazech vložených 

Dis donc, demanda-t-il, ça va encore durer longtemps, ce vacarme? 

 Inverze a juxtapozice16 

À peine le chat était-il parti que déjà les souris dansaient. 

 Inverze ve větách oznamovacích 

C´était la seule solution acceptable. Encore était-elle malaisée. 

 

                                                           
16 Vztah implicitní subordinace mezi dvěma větami je často signalizován postpozicí subjektu v první větě, 

zatímco ze sémantického hlediska nejvýznamnější věta bývá uvozena spojkou que (s. 138, op. cit.).  
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Kromě inverze může dokonce v určitých neosobních konstrukcích subjekt zůstat zcela nevyjádřen 

(Fallait le dire, Pas question de rester);  jedná se o tzv. elipsu subjektu (s. 132 op. cit.). Podobně je 

tomu také v případě vět rozkazovacích, které jsou strukturně taktéž zbaveny subjektu (Faisons-un 

rêve), a v případě koreference subjektu se slovesem, které má na subjekt syntaktickou vazbu (Jean 

ramassa ses affaires, (il) mit son chapeau et (il) sortit). Velice obecně může být subjekt chápán také 

v diskurzivních elipsách, které jsou zpravidla projevem jazykové ekonomie z hlediska elementů a 

struktur vyjádřených v bezprostředně předcházejícím kontextu (Où vas-tu? – (Je vais) à Paris). 

1. 7. 4 Syntaktické prostředky tematizace 

Aktuální členění věty (eventuálně výpovědi) ovlivňují nejenom determinanty, ale často do této roviny 

vstupují také prostředky z oblasti větné stavby. Jazyky obecně vzhledem ke svým strukturním 

vlastnostem disponují řadou možností, jak jednotlivé nuance na rovině Ačv vyjádřit. Co se týče 

francouzštiny, v souvislosti s možnostmi tematizace subjektu budou jmenovány tři nejdůležitější 

konstrukce citované v literatuře jako nejzásadnější: A. pasívum, B. dislokace a C. izolace pomocí 

specifických výrazů. Všechny tři výše uvedené gramatické jevy jsou dobře popsány napříč 

francouzskými gramatikami, nicméně následující kapitoly čerpají především z Grammaire méthodique 

du français autorů Riegel, Pellat, Rioul a z vysokoškolských skript H. Loucké Francouzské vytýkací 

konstrukce a aktuální členění. Uváděné konstrukce mají samozřejmě nezřídka formální paralely 

v češtině, o nichž bude detailněji pojednáno v jednotlivých podkapitolách sekce 1. 8. U všech 

podkapitol sekce 1. 7 je proto v souvislosti s českými paralelními formami uváděn pouze stručný 

komentář. 

 

1. 7. 4. 1 Využití pasivní konstrukce 

Podle Grammaire méthodique du français pasivní konstrukce naznačuje, že činnost vyjádřenou 

slovesem v činném rodě nevykonává subjekt, ale naopak subjekt je této činnosti podřízen. V tomto 

smyslu se vyjadřuje k pasívu i Loucká, která ve shodě s Mathesiem chápe pasívum jako „gramatické 

usouvztažnění sémantických elementů, jež signalizuje, že osoba či věc stojící v centru pozornosti 

mluvčího („v kontextovém centru pozornosti“) je zasahována dějem přicházejícím odjinud“ (Loucká, s. 

24, op. cit.). H. Weinrich ve své Grammaire textuelle du français charakterizuje pasivní konstrukci 

jako jednu z forem valenčního užití sloves: pozice objektu tranzitivních sloves (valence S – O nebo 

valence S – P – O) není obsazena. Namísto toho je sémantický rys objektu <disponible> (disponibilní) 

přenesen na subjekt, jehož sémantický rys <disposant> (disponující) je takto odsunut. Tuto 

mimořádnou formu využití slovesné „podvalence“ (forme d´emplois en sous-valence) využívá mluvčí 

v případě, pokud si nepřeje upřesnit žádný údaj týkající se agentu (tzn. činitele) určitého děje – buď 
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proto, že mu takový údaj není znám, nebo proto, že jej nechce jmenovat (Weinrich, s. 105). Jinými 

slovy tematizační vlastnosti pasiva umožňují mluvčímu zvolit, zda chce mluvit o osobě, která svou 

činností zasahuje jinou osobu, či zda chce mluvit o osobě, která je zasažena dějem přicházejícím 

odjinud (Loucká, s. 24 op. cit.): 

(9) Qu´est –ce qui se passse?                
Co se děje?                           

 
Paul bat Pierre.                                                     konstrukce aktivní       

                      Pavel (téma) bije Petra (réma). 
           

Pierre est batu par Paul.                                      konstrukce pasivní  
                      Petr (téma) je bit Pavlem (réma).  

      

Dle Loucké má tyto tematizační vlastnosti rovněž pasivum zvratné a uvádí následující příklad (s. 25 

op. cit.):  

(10) Pierre s´est fait battre par Paul. 
        Petr se nechal bít od Pavla. 

 

Schopnost pasivních konstrukcí tematizovat určité větné elementy připomíná rovněž H. Weirich; ve 

svém pojetí textové gramatiky o pasivu však nehovoří jako o prostředku Ačv, nýbrž chápe jej jako […] 

textový proces, jehož hlavní funkcí je upoutat pozornost posluchače v souvislosti s jistou osobou, 

případně jiným dějovým činitelem: pokud je pozice subjektu obsazena jedním z činitelů 

děje (agentem), což není v případě aktivních konstrukcí neobvyklé, dle pravidel konstrukce větných 

celků ve francouzštině je obvykle tento element umístěn na počátku výpovědi, tedy před slovesem. 

Jedná se však o uvozující či zprostředkovatelskou (tematickou) pozici, která příliš nepoutá 

posluchačovu pozornost. Je-li však tento agent umístěn na konci výpovědi, vzbuzuje v posluchači 

daleko větší zájem (s. 107, op. cit.). 

 

Rovněž v češtině je možno využít pasivních konstrukcí, a to buď formou pasiva opisného (tzn. tvary 

slovesa být + tvary tzv. příčestí trpného – např. Dům je natřen na zeleno), nebo pasiva reflexního, 

které využívá zvratného zájmena se, si (např. Opravovala se tam auta). Užití reflexivního pasiva je 

však omezeno pouze na 3. osobu. Možnosti vyjadřovat perspektivu Ačv skrze pasivní formy si povšiml 

již v roce 1947 Vilém Mathesius při rozboru anglických vět (detailněji je o tom pojednáno níže na 

str. 51–52). Nicméně čeština vzhledem ke svojí flexivní podstatě, která umožňuje daleko širší 

slovosledné modifikace než francouzština, vyjadřuje pasivní větnou perspektivu spíše slovosledně a 

intonačně (tedy využitím prostředků aktuálního členění – Loucká, p. 24, op. cit.).  
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1. 7. 4. 2 Dislokace 

Dislokace je syntaktický proces, který je hojně využíván především v mluveném projevu. Obecně 

francouzské gramatiky popisují tento jev jako jeden z prostředků, který mluvčí užívá ke zdůraznění či 

vytknutí určitého větného elementu. V některých případech je dislokace dávána do souvislosti 

s termínem emfáze. Z pohledu sémantiky tato operace uvozuje určité modifikace v členění větných 

složek na téma a rematické složky (Grammaire méthodique du français, s. 426). 

Dislokace využívá možnosti změn v pořádku slov, která jsou v rámci větného celku reorganizována. 

Nominální skupina (nejčastěji se jedná o subjekt, avšak někdy též o objekt) je přemístěna na začátek 

věty do úvodu výpovědi a její výchozí pozice je nahrazena zájmenem. Vytknutý člen je zpravidla 

oddělen čárkou. V konečném důsledku jsou takto oddělené segmenty topikalizovány. Např. ve větě 

uvedené v příkladu (11) a. je možné oddělit subjekt, rovněž však i přímý objekt slovesa ve větě (11) 

b. může být oddělen:  

 

(11)  a. Pierre, cette fille, il ne l´avait jamais vue.   

     *Petr, tato dívka, on jí nikdy neviděl. 

                        Petr ji nikdy neviděl, tu/tuto dívku. (vlastní překlad) 

 
 b. Pierre n´a jamais vu cette fille. 

17
 

      Petr nikdy neviděl tu/tuto dívku. (vlastní překlad) 

 

Oddělený větný element se může nacházet rovněž také na konci výpovědi, jedná-li se o nominální 

skupinu subjektu, která je vyčleněna ze zbytku věty. V tomto případě na tuto skutečnost upozorňuje 

osobní zájmeno: 

 

  (12) a. Elles sont magnifiques, ces montagnes. 

                    * Ony jsou překrásné, ty/tyto hory. 

                       Ty/tyto hory jsou překrásné. (vlastní překlad) 

  

  b. Ces montagnes sont magnifiques. 

                      Ty/tyto hory jsou překrásné. (vlastní překlad) 

Nicméně je nutné podotknout, že dislokovaná struktura uvedená v příkladu (11) a. není v češtině 

přípustná – jak ilustruje příklad (13):  

  

(13)  francouzština: Pierre, le cinéma, il n´aime pas ça. 

                                                           
17

 Příklady ilustrující typy dislokace ve francouzských větách byly převzaty z Grammaire méthodique du français, 

s. 427. 
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Pierre N nom  cinéma N acc     il pron n´aime pas V. 3 p.sg. ind. ça pron. démonstr. 
    čeština:              *Petr,           kino,       on     nemá rád               to. 

 

Oproti tomu však konstrukce uvedená v příkladu (12) a., ve které osobní zájmeno elles na počátku 

výpovědi odkazuje na subjekt, který je odsunut na konec výpovědi, čímž je akcentováno téma, se 

vyskytuje rovněž i v češtině. 

 

V literatuře se lze rovněž setkat s termíny dislokace vlevo a dislokace vpravo v závislosti na tom, zda 

se vytčený člen nachází na počátku či na konci věty  (např. Loucká, 1990). Co se týká slovně druhové 

povahy větných elementů dislokovaných vlevo, lze mezi nimi vyčlenit více typů. Loucká shrnuje (s. 

56, op. cit.), že se může jednat o substantivum (Le pѐre, il n’a rien dit), osobní zájmena (Moi, il ne 

m´a pas invité), demonstrativní zájmena (Ca, c´est de la haute politique), infinitiv (Partir, c´est 

mourir un peu),  příslovce místa (Là-bas, je n´y vais pas). Z hlediska Ačv dislokace vlevo vyčleňuje 

tematický element, o němž se ve zbytku výpovědi (tedy v rématu) něco vypovídá. Dislokovaný 

element (téma) obvykle odkazuje na určitý obsah do kontextu a takto vyčleněný prvek je nositelem 

informace zcela či částečně známé, která je dohledatelná na základě kontextu.  Takový element má 

zpravidla souvislost s tématem či rématem předcházející výpovědi (Loucká s. 57, op. cit.). Stejně tak 

informace, která je zcela nebo částečně nová (nezjistitelná na základě předchozího kontextu), může 

být zprostředkována strukturou obsahující elementy dislokované vlevo. Buď je částečná, nebo 

úplná „novost“ informace založena na anaforických vztazích – vztah celek-část (Prenez place, 

Messieurs. Moi, je reste debout. – s. 59, op. cit.), nebo je informace zprostředkovaná dislokovaným 

elementem převážně nová a anaforický vztah je založen na sémantických souvislostech (Papa a 

toujours dit que je devais me débrouiller seule. Mes affaires, il ne s´en occupe pas ; s. 59, op. cit.). 

Určité charakteristiky dislokace vlevo se navíc mohou projevit v souvislosti se suprasegmentálními 

prostředky (např. intonace). Dislokaci vlevo tedy lze pokládat za prostředek kontextové aktualizace 

toho tematického prvku, o němž chce mluvčí něco prohlašovat, přičemž se vždy nemusí jednat 

pouze o prostředek tematizace, ale také o způsob kontextového navazování (Loucká, tamtéž). 

 

Oproti tomu při dislokaci vpravo dochází k vytknutí větných elementů na konec věty a takto je 

možné tematizovat jednak členy, které mohou být pronominalizovány na počátku věty, a to subjekt 

i objekt (Il n´a rien dit, le pѐre; Je ne le connais pas, ce garçon ), a jednak také určité typy 

příslovečných určení místa, které mohou být ve francouzštině vyjádřeny zástupnými zájmeny en/y  

(Je n´y vais pas, là-bas; Loucká, s. 61, op. cit.). Co však zůstává specifické pro tento typ dislokace, je 

způsob, kterým je vyjádřen vztah vlastnictví – posesivní determinant vyjadřuje vztah mezi větnou 

částí a dislokovaným elementem (C´est son manteau, à lui? – Loucká, tamtéž). 
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Loucká dále konstatuje, že na rozdíl od dislokace vlevo je pro elementy dislokované vpravo typické, 

že vyžadují přítomnost předložky, která upozorňuje na syntaktický vztah mezi oběma částmi 

věty (s. 61, op. cit.): 

 

(14)  (De) Cette affaire, je préfère ne pas en parler – Je préfère ne pas en parler, de cette affaire. 

             (A) Résoudre ce problème, je n´y arrive pas – Je n´y arrive pas, à résoudre ce problѐme. 

 

Stejně tak jako je tomu v případě dislokace vlevo, existuje možnost dislokovat vpravo téma, které je 

již známo z kontextu (vztah známosti je zpravidla vyjádřen zájmenem a ve většině případů 

dislokované téma zpřesňuje to, o čem se hovoří ve zbytku výpovědi). Dislokované téma může 

vyjadřovat informaci známou pouze částečně (souvislost může být opět založena na relaci celek-

část), nebo informaci zcela novou, nezjistitelnou z předchozího kontextu. Novost informace se 

projevuje rovněž v informačním schématu dislokované výpovědi – tematická část se vyznačuje 

monotónní nízkou melodií, zatímco intonační centrum se nachází nad rematickou větnou částí 

zahrnující jádro dislokované výpovědi (Loucká, s. 64, op. cit.). 

 

Podle Loucké lze tedy oba typy dislokace považovat za syntaktické prostředky tematizace, přičemž 

dislokace vlevo je prostředkem kontextové návaznosti, zatímco dislokace vpravo je spíše projevem 

určité emocionality, kterou mluvčí dodává své výpovědi na afektivnosti. Oproti dislokaci vlevo, která 

je běžná jak v hovorovém, tak v psaném projevu (zejména v definicích či v bližší specifikaci 

konkrétního tématu v textu), jsou elementy dislokované vpravo výlučně prostředkem projevu 

mluveného jazyka (Loucká, s. 64–65, op. cit.).  

 

1. 7. 4. 3 Izolace 

Izolace je syntaktický proces, který lze považovat za specifický druh dislokace. Za pomoci určitých 

výrazů lze izolovat určité segmenty výpovědi. Nejčastěji se tak děje v souvislosti s užitím výrazů typu 

quant à, en ce qui concerne, pour, pour ce qui est de, comme etc., avšak mluvčí může akcentovat 

svou perspektivu rovněž užitím výrazů pour ma part, pour moi, quant à moi atd. Tato specifická 

spojení mohou (avšak nemusejí) odkazovat k zástupnému výrazu. Izolace je typická ve strukturách 

s elementy dislokovanými vlevo (Pour du talent, vous en avez – Loucká, s. 65, op cit.); výskyt 

v konstrukcích s elementy dislokovanými vpravo je velice vzácný (Ce n´est pas bête comme idée - 

Loucká s. 65, op. cit.). Jako prostředek tematické výstavby textu je hlavní funkcí izolace 

navazovat/uvozovat (nové téma).  
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I v češtině je možné vytýkání tematických elementů pomocí speciálních vytýkacích výrazů, o kterých 

bude detailněji pojednáno v podkapitole 1. 8. 5. 1, která se zabývá tzv. větami zřetelovými. 

 

1. 7. 5 Syntaktické prostředky rematizace 

1. 7. 5. 1 Vytýkací konstrukce 

Za jeden z nejvýraznějších prostředků rematizace ve francouzštině lze pokládat vytýkací konstrukce, 

které francouzské gramatiky často nazývají phrases clivées. Jedná se o speciální typ extrakce větných 

elementů, která spouští proces emfáze. Tento typ extrakce slučuje výrazy se  ztotožňující 

(identifikující) funkcí a vztažnou vedlejší větu. Takto vytknutý člen je přemístěn na počátek věty a 

vsazen mezi ukazovací a osobní zájmeno (ce + est) a vztažné zájmeno qui nebo que, které uvozuje 

vztažnou vedlejší větu (vytýkací věty tohoto typu jsou také předmětem podkapitoly 3. 4. 2 v analýze). 

Intonace oznamovací věty postupně stoupá až ke vztažnému zájmenu, potom opět klesá; před 

vztažným zájmenem je možná mírná pauza (Grammaire méthodique du français, s. 430) 

 

(15)  Claire aime le chocolat. C´est Claire qui aime le chocolat. 

       

 

Vytýkací konstrukce mohou vzniknout pouze z oznamovacích či tázacích vět, v imperativu není 

struktura clivée možná z důvodu absence subjektu. Z hlediska sémantického významu je informace 

zprostředkovaná pomocí phrase clivée rozčleněna na dvě části. Úsek, který následuje za vztažným 

zájmenem, vyjadřuje předpoklad (présupposé), protože jej narozdíl od vytčeného elementu (Claire) 

nelze popřít (že někdo má rád čokoládu). Oproti tomu vytčený element implikuje, co je dané (posé)18, 

přináší novou informaci a specifikuje obsah části présupposé.  

 

Struktury clivées je také možné negovatat, což vede k ještě výraznějšímu kontrastu:   

 

 (16)  C´est n´est pas Claire qui aime le chocolat 

Protože vytčená část věty uvozená demonstrativem přináší do výpovědi novou informaci, bývá proto 

chápána jako projev fokalizace určitého členu věty. Vytýkání se však netýká pouze subjektu, tímto 

způsobem lze rematizovat také objekt (C´est le livre de Balzac que j´ai récommandé), příslovečné 

                                                           
18

  V rámci francouzské gramatické tradice označuje „posé“ (na rozdíl od „présupposé“) explicitní tvrzení, které 

implikuje to, co je známé, dané či zřejmé; Grand dictionnaire de Linguistique & Sciences du langage, Paris: 

Larousse. 
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určení (C´est demain que le concours aura lieu) a rozvíjející větný člen – přívlastek (C´est de Jean que 

Nelly est amoureuse; s. 431 - 432, op cit.).  

 

Rematizační schopnost vytýkacích struktur clivées komentuje také Loucká (1990). Na rovině větné se 

užití této konstrukce omezuje na anticipaci rématu ve funkci podmětu a předmětu přímého. Tato 

konstrukce staví do výchozí uvozovací pozice sloveso a do následující pozice rematický podmět, příp. 

předmět přímý (s. 69–70, op. cit.). Na rovině výpovědní je rematický element v kontextově-

informačním členění nositelem informačního jádra; informační jádro je zdůrazněno tehdy, pokud 

konstrukce zapojuje do tematické části elementy z kontextu již známé. Do tematické části však vnáší 

novou informaci ve většině případů sloveso, centrum tematické části. Ostatní složky mohou být 

z kontextu již známé. Loucká však zdůrazňuje (s. 71, op. cit.), že skutečnou věcnou souvislost 

výpovědi s předchozím kontextem má vymezovací – opozičně-kontrastní význam konstrukce, jímž je 

stavěn do kontrastu k předchozímu kontextu obsah celé výpovědi – tj. obsah části tematické i 

rematické. Z této úvahy tedy Loucká vychází při vymezení tří hlavních funkcí vytýkací konstrukce 

c´est…qui/que, shrnutých na s. 72 (op. cit.): 

 

 zdůrazňuje informační jádro 

 kontextově navazuje výpověď prostřednictvím rématu s doprovodným významem 

zdůvodňovacím 

 zapojuje do nadvětných vztahů nový obsah 

 

1. 7. 5. 2 Vytýkací konstrukce ce qui/que…c´est 

Mezi zvláštní typ vytýkací konstrukce se řadí struktura typu: ce qui/que… c´est. Grammaire 

méthodique du français nazývá tento typ vytýkací konstrukce phrases pseudo-clivées nebo semi-  

 clivées (s. 432): 

(17) Ce que j´ai acheté, c´est une péniche. 

 

Větný celek je znovu rozčleněn na dvě části; intonace stoupá směrem k ukazovacímu zájmenu + 

slovesu (c´est), kterému předchází pauza, a poté opět klesá. První část konstrukce se nazývá tzv. 

relative périphrastique 19, po kterém následuje větná sekvence (nominální skupina, infinitiv, případně 

                                                           
19

 Podle Grammaire méthodique du français se jako vztažná perifrastická struktura označuje taková větná struktura, která 

nemá skutečný antecedent; demonstrativní zájmeno celui nebo ce, které tyto struktury uvozuje, má pouze velmi obecný 

význam (rys životný – neživotný): Celui qui casse les verres les paie (s. 487, op. cit). 
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vedlejší věta předmětná) uvozená demonstrativem a slovesem (c´est), která zajišťuje usouvstažnění 

komplementu se slovesem vztažné věty. Je rovněž možné setkat se s typem této struktury, v níž je 

obsažena na prvním místě vedlejší věta časová nebo podmínková (s. 433, op. cit.): 

(18) Si je veux quelque chose, c´est qu´elle travaille. 

 

Na sémantické úrovni se jedná o totéž členění jako u vytýkací konstrukce clivée na část danou (posé) 

a tu, kterou mluvčí na základě kontextu předpokládá (présupposé). Obsah prvního elementu je 

předpokládán (présupposé) a element uvozený demonstrativem c´est je dán (posé) jako složka, 

identifikující obsah tohoto elementu, který stojí v protikladu k jinému možnému specifickému 

referentu.  

 

Tento typ vytýkací konstrukce stojí na pomezí mezi dislokací a konstrukcí c´est…qui/que; Loucká (s. 

72, op. cit.) ji chápe jako kombinaci dvou funkcí: funkce zdůrazňovací (zdůrazňuje téma i réma) a 

funkce zapojovací (konektorová) – zapojuje výpověď do nadvětných vztahů s doprovodným 

významem opozičně kontrastním.  

1. 7. 5. 3 Prezentativ  

Prezentativy uvozují nominální skupinu (nebo jiný ekvivalentní člen), která slouží jako jejich 

komplement. Tato konstrukce je poměrně častá v mluveném projevu, protože označuje určitý 

referent v promluvové situaci. Prezentativy může tvořit sloveso – nejčastěji être nebo avoir (c´est, il 

est, il y a), nebo jsou uvozeny ustrnulou konstrukcí voici a voilà, která vznikla z imperativu slovesa 

voir (vidět) v kombinaci s deiktickými elementy (příklonkami) –ci a –la. Tímto se vysvětluje 

skutečnost, že přestože prezentativy mají analogické užití, zachovávají si svou specifickou úlohu a 

vnášejí do výpovědí určité sémantické nuance (Grammaire méthodique du français, s. 453).  

 

Z pohledu textové lingvistiky (jinými slovy s přihlédnutím k začlenění výpovědi do kontextu) analyzuje 

prezentativní konstrukci také Loucká (2005). Ve své knize Introduction à la liguistique textuelle chápe 

prezentativy ve spojení s novými elementy jako formující složky věty, která přináší nový obsah (s. 82).  

 

Mezi hlavní funkce neosobní formy prezentativu il y a řadí Loucká představení, uvození a umístění 

nového elementu, který je signalizován členem určitým. Rematizovaný element, původně předmět 

(complément d´objet) slovesného morfému avoir, hraje na úrovni výpovědi roli „skutečného“ 

subjektu uvedeného na scénu: 
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(19) Il y a un monsieur dans le couloir. 

        Dans le couloir, il y a un monsieur. 

 

Loucká takto rekapituluje, že prezentativ il y a na sémantické úrovni lokalizuje prezentované objekty, 

na úrovni textové rematizuje nové elementy a na úrovni syntaktické postponuje „skutečný“ subjekt 

za slovesný morfém.  

 

Rematizace pomocí voilà uvádí na scénu objekty za přítomnosti účastníků dialogu. Z tohoto důvodu 

jej lze také nazývat prezentativ scénický nebo deiktický. Prezentativ voici/voilà může tedy uvozovat 

hlavní konstitutivní prvek daných větných struktur nebo element doposud nezmiňovaný 

v předchozím kontextu, který však účastníci dialogu dokáží identifikovat a rozpoznat: 

(20) Voilà Pierre.  

        Voilà les enfants de notre voisin! 

 

Na úrovni textu prezentativ voici/voilà rematizuje uvozený element a orientuje od účastníka dialogu 

směrem k tomu, co se děje v situačním kontextu (Loucká, s. 83–84 op. cit). 

 

Rovněž prezentativ c´est uvozuje novou informaci týkající se předmětu řeči, který byl již uvozen 

v předešlém jazykovém kontextu. Buď prezentativ c´est může tento předmět ztotožňovat 

s příslušností k určité třídě, 

(21) Il y a quelqu´un à la porte. C´est un petit garcon. 

 

nebo jej uvést jako někoho/něco, koho jsou účastníci dialogu schopni rozpoznat a identifikovat (s. 84, 

op. cit.): 

(22) Il y a quelqu´un à la porte. C´est Paul. 

 

1. 7. 5. 4 Postpozice subjektu za sloveso  

Mezi prostředky rematizace Loucká řadí rovněž určité kategorie sloves, které umožňují umístění 

subjektu do postpozice. Loucká analyzuje především dvě kategorie sloves – slovesa pohybu (verbes 

du mouvement) a tzv. existenční slovesa typu être (verbes d´existence). 

 

Co se týče první kategorie, jedná se o slovesa pohybu (nebo také slovesa scénická), která uvozují na 

scénu objekty označené jmény (Rosaline, prezident). Jsou monovalentní, nemají objekt a kombinují 
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se s pomocným slovesem être. Tyto typy sloves se často vyskytují v dramatických textech nebo 

v textech, které popisují určité reálné situace – např. ceremonie (Loucká, 2005, s. 79–80): 

(23) Entre Rosaline 

        Arrive Monsieur le Président […] 

 

Subjekt může být postponován za sloveso pohybu rovněž ve větě, která zprostředkovává novou 

informaci pomocí struktury obsahující gramatický subjekt il. Gramatiky nazývají tento typ struktur 

neosobní konstrukce (constructions impersonnelles), protože neosobní il zde vykazuje poziční a rekční 

vlastnosti, které jsou charakteristické pro funkci subjektu, avšak zároveň je zbaveno svojí referenční 

protihodnoty, která je vlastní subjektům kanonickým (se zcela konkrétním, přesně vymezeným 

významem).  

  

 Toto rozpojení syntaktické funkce a sémantické role vyústilo v rozlišení il subjektu gramatického  

(sujet apparent) a v sekvenci následující neosobní sloveso, jež má představovat subjekt logický (sujet 

réel) – Grammaire méthodique du francais, s. 448.20  

(24) Il s´est passé un accident. 

 

Loucká (2005, s. 81) na výše uvedeném příkladu (24) ukazuje, že pokud uvažujeme o výpovědi, kde se 

skutečný subjekt nachází v postpozici za slovesem pohybu a současně v ní gramatický subjekt uvozuje 

výpověď, informace je hierarchicky uspořádána tak, že nejdůležitější element je umístěn na konci 

výpovědi. V této perspektivy je tedy skutečný subjekt rematizován. 

Také druhá kategorie sloves – tzv. slovesa existenční se mohou vyskytovat v neosobních konstrukcích 

a gramatický subjekt il zde způsobuje postpozici skutečného subjektu za sloveso. Obsah 

postponovaný za sloveso se interpretuje jako nová informace. Protože existenční sloveso obvykle 

uvozuje do prostoru diskurzu novou postavu, tento typ struktur často otevírá začátek vyprávění 

(Loucká 2005, s. 81- 82): 

(25) Il était une fois un roi. 

 

                                                           
20

 Tzv. funkce sujet apparent (subjekt gramatický) je ve francouzštině přidělována neutrálnímu zájmenu il, které 

zastává funkci gramatického subjektu neosobních sloves, jejichž sujet réel (subjekt logický) může být celá 

infinitivní nebo vedlejší věta, případně celé nominální syntagma (Grand dictionnaire Linguistique & Sciences du 

langage, s. 44). V českých gramatikách lze nalézt dělení na podměty neurčité, všeobecné, nulové (s nulovou 

slovní realizací). Některé gramatiky považují za subjekty také vedlejší věty podmětné (Encyklopedický slovník 

češtiny, s. 316). 



Determinace, prostředky aktuálního členění a metainformativní status nominální skupiny subjektu 

  Rigorózní práce 

Ilona Koulová 

 

40 
 

Výklad této podkapitoly uzavírá popis neosobního il z perspektivy uváděné v Grammaire textuelle du 

français H. Weinricha. Weinrich (s. 80, op. cit.) chápe neosobní il (jež se neztotožňuje s  il ve 

významu referenčního zájmena) jako tzv. morfém-horizont (morphème-horizon). Tento morfém 

nezakládá žádnou anaforickou referenci a roli referentu ponechává ze sémantického hlediska 

prázdnou. Z tohoto pohledu tedy význam horizontálního morfému il slouží sémantickému rysu 

<topicalisation> (topikalizace), která vyjadřuje téma.  

 

(26) […]dans un conte de Perrault, il est question d´un Roi qui n´avait pas d´enfants… 

 

V příkladu (26) hraje zájmeno il roli sémanticky prázdného referentu a připravuje posluchače na 

textový segment, který tuto roli obsadí a který proto vzbuzuje nejvíc pozornosti. Morfém-horizont il 

takto otevírá sémantický horizont pro text, který následuje. Zatímco slovo Roi (král), které se nachází 

v postpozici za slovesem a předchází mu neurčitý člen (un), je ve výpovědi novým elementem a 

funguje v ní jako réma.  

 

1. 7. 5. 5 Vytýkací konstrukce a postpozice subjektu v češtině 

 

Také v češtině jsou zcela běžné konstrukce s vytknutými elementy (příklady převzaty z Loucká 1990, 

s. 73).  

(27)  C´est lui qui nous a aidé = Byl to on, kdo nám pomohl. 

Marie, je l´ai vue = Marii, tu jsem viděl. 

Nous l´avons vue, cette fille  = My jsme ji viděli, tu dívku. 

  Ce qui m´intéresse le plus, c´est la musique rock = Co mě nejvíc zajímá, je rocková hudba. 

 

Nicméně jak Loucká uvádí na s. 72, op. cit., vzhledem ke své podstatě flexivního jazyka, je základním 

prostředkem pro vyjádření Ačv v češtině slovosled, který je v mluveném projevu doplněn 

suprasegmentálními prostředky. K těmto dvěma základním prostředkům se posléze řadí prostředky 

lexikální a syntaktické. Jestliže pro zdůraznění informačního jádra výpovědi je základním prostředkem 

ve francouzštině konstrukce c´est… qui/que, čeština volí spíše jednotlivé slovosledné varianty 

(případně zdůraznění jádra pomocí intonace), eventuálně užití jistých typů částic (v níže citovaném 

příkladu jde o částici právě), které mají ve výpovědi určité zdůrazňující funkce (s. 73 op. cit.) 
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(28) C´est lui qui nous a aidé     Pomohl nám     on 

                      adait V3.sg.  nous pron. il pron. pers.  

On nám pomohl 
      

      Pomohl nám  právě    on 

       
             justement part. 

      Právě on nám pomohl 

 

Z hlediska kontextového navázání výpovědi volí čeština jako základní variantu návaznost tématem, 

která je signalizována slovosledem. Návaznost rématem je také možná, musí k tomu však existovat 

„zvláštní důvod“ (Loucká, s. 73, op. cit.). Vytčený rematický element ve větách typu c´est …qui/que 

stojí v českém překladu obvykle v tematické navazovací pozici a bývá doplněn lexikálními prostředky 

(částice právě, zrovna). Modální částicí to (ve funkci konektoru) bývá v češtině vyjádřen doprovodný 

zdůrazňovací význam, kterým je výpověď zapojena do nadvětných vztahů; případně lze v určitých 

typech konstrukcí užít také zřetelové částice a příslovce ve funkci konektoru (Loucká, s. 74, op. cit.): 

 

(29) Rien ne sert de parler de la forme des contrats de vente et de leurs conséquence tant que l´acheteur 

ne sera pas décidé à passer une commande. C´est ce mot „commandes“ qui devrait être indiqué en 

grandes lettres sur les murs des services qui s´occupent d´exportations. 

 

O prodejní smlouvě a způsobu provedení transakce nemá cenu hovořit, pokud se kupující nerozhodne 

předložit objednávku. Právě toto slovo „objednávky“ by mělo být velkými písmeny napsáno na zdech 

všech vývozních podniků.  

 

(30) […] C´est l´ami de vos débauches. C´est lui qui vous a éloigné de vos devoirs envers moi. 

    […] Přítel Vašich prostopášností! To on vás odvrátil od vašich povinností vůči mně. 

 

Proto přesný český ekvivalent francouzské phrase clivée z příkladu (27) Byl to on, kdo nám pomohl by 

se v rámci běžně užívaných prostředků ocitnul až na posledním místě – Loucká jej chápe jako 

příznakové užití a konstatuje, že užití této konstrukce se uplatňuje spíše v mluveném projevu (útvary 

publicistické, rozhlasové a televizní komentáře příp. mluvený projev argumentačního charakteru – 

s. 75 op. cit.). 

V českém jazyce je možná také přesná paralelní konstrukce s dislokovaným tématem vlevo: 

(31) Marie, je l´ai vue = Marii, tu jsem viděl. 

Loucká (s. 76) však shrnuje, že v systému českých výrazových prostředků tomuto tematizačnímu 

uspořádání odpovídá slovosledné uspořádání v  pořadí T-R. Naopak českému překladu Marii, tu jsem 
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viděl odpovídá ve francouzštině spíše zdvojení vytčeného tematického elementu – Marie, elle, je ne 

l´ai pas vue (s. 76 op. cit.). 

 

Je-li dislokované téma významově zobecněno podmětným ukazovacím ce/ça, mluvíme o skutečné 

(i významové) paralele, byť se v češtině jedná pouze o jeden prostředek mezi mnoha ostatními 

(Loucká, s. 77, op. cit.): 

(32) L´épouse d´un frère, c´est presque une soeur, n´est-ce pas?  

        Bratrova žena, to je skoro sestra, že ano, paní? 

 

Výpovědím, jejichž téma je dislokováno ve francozštině vpravo, odpovídají též v češtině formální 

paralely, nicméně tento typ formulace dodává i v češtině výpovědi citové zabarvení (s. 78, op. cit.).  

(33) Et puis, ne m´appelez plus Jacques…Il fait trop de choses, ce Jacques.  

    A pak, neříkejte mi Jakube. Má příliš mnoho na svědomí, ten Váš Jakub.         

 

V řadě případů bývá tento typ francouzských výpovědí převáděn do češtiny tematicko-rematickým 

objektivním uspořádáním; tematický element lze doplnit deixí a jsou možné také kombinace 

s modální částicí ale. Pestrost výrazových prostředků tematizace v češtině je tedy velká (níže citované 

příklady se nacházejí  na s. 78, op. cit.): 

(34) Ils nous adorent, ces Français.   

     Ti Francouzi nás ale mají rádi.    

 

U přechodového typu výpovědí phrases clivées ce qui/que…c´est čeština rovněž může tvořit paralely, 

nicméně pro toto utřídění větných elementů užívá čeština především prostředky slovosledné, 

případně doplněné prostředky lexikálními (Loucká zmiňuje např. utřídění pomocí částice jen, jenom –  

s. 79, op. cit.): 

(35) […] Ce que je sais c´est qu´il est toujours très tard quand il vient me retrouver.   

    […] Vím jen to, že ke mně přicházíte velmi pozdě.   

 

Co se týče analogií v segmentovaných typech výpovědí tzv. „uvedení na scénu“ (rematizace), ve 

kterých je obsah nové informace rozčleněn na dvě části a ve kterých prezentativ ve francouzštině 

uvádí do textu nový element a zároveň přidává nějakou novou informaci o jeho činnosti, stavu či 

vlastnostech, čeština využívá opět spíše prostředků slovosledných.  
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Konstrukcemi, které jsou ve francouzštině uvozeny ustrnulými výrazy voici nebo voilà, čeština 

nedisponuje vůbec. Čeština je nejčastěji nahrazuje různými formami konstrukcí ve spojení 

s lokátorem (s. 85, op. cit): 

(36) Il faut finir. Voilà ton frère qui arrive. 

       Musíme končit. Tamhle přichází tvůj bratr. 

 

V segmentovaných výpovědích uvedených prezentativem il y a čeština rematizuje nejčastěji 

slovosledem (s. 85,  op. cit.): 

(37) Tu peux descendre? Il y a un monsieur qui veut te parler. 

     Můžeš jít dolů? Chce s tebou mluvit nějaký pán. / Je tu nějaký pán a chce s tebou mluvit  

 

Konstrukce využívající postpozici subjektu za sloveso jsou možné i v češtině. Rematické centrum je 

umístěno na počátek výpovědi a je chápáno jako projev subjektivity mluvčího. Proto je tato forma 

častá především ve sdělovacích prostředcích, protože jejich hlavním cílem je upoutat pozornost 

potenciálních mluvčích/posluchačů. Nicméně je-li rematická struktura věty rozvinuta napravo od 

slovesa (včetně užití neosobního il), podle obvyklého uspořádání se nejzávažnější informace nachází 

na konci výpovědi. Tento typ výpovědí je tedy vnímán jako příznakový a lze jej pozorovat jak 

v češtině, tak ve francouzštině (s. 81, op. cit.): 

 

(38)  Il s´est passé un accident sur la D5.                Dvě auta se srazila na dálnici D5. 

                   Sur la D5, un accident s´est passé.                Na dálnici D5 se srazila dvě auta. 

      Sur la D5, (il) s´est passé un accident. 

1. 8 Výrazové prostředky modifikující stavbu české věty 

V této části výkladu budou projednány základní principy, kterými se vypořádává s požadavky 

aktuálního členění větného čeština. Aby byla dodržena určitá analogie ve výkladu, bude stejně tak 

jako tomu bylo v případě francouzštiny nejprve popsána podstata české nominální fráze v souvislosti 

s determinanty, které ji mohou předcházet. V dalších podkapitolách budou dále rozebrány hlavní 

způsoby realizace aktuálního členění zejména z hlediska strukturního, syntaktického; vzhledem 

k podstatě českého jazyka je však včleněna také podkapitola analyzující intonační vlastnosti češtiny 

v souvislosti s Ačv. Jako primární zdroje  pro tuto kapitolu posloužily tradiční české gramatiky, 

zejména Mluvnice češtiny 3 a současnější dílo Příruční mluvnice češtiny. Taktéž kniha Intonace a věta 

ve spisovné češtině od F. Daneše posloužila jako cenný pramen, a to především pro konzultaci 

problematiky interpretace intonace v češtině.   
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1. 8. 1 Typologie determinantů  

K označení určitosti disponuje čeština (vyjma členu určitého) z morfologického hlediska inventářem 

determinačních prostředků, které jsou svou povahou blízké již diskutovaným determinantům 

francouzským. Předcházejí jméno a shodují se s ním v rodě a čísle. Jedná se především o:  

 demonstrativní zájmena: ten, ta, to, tito… 

 posesivní zájmena: můj, tvůj, jeho, náš… 

 

Demonstrativní zájmena mohou často v českých překladech zastupovat člen určitý. Ten lze do češtiny 

překládat dvěma možnými způsoby. Buď zůstává zcela nevyjádřený, nebo může být přeložen právě 

pomocí demonstrativního zájmena, jak je tomu v případě překladu slova le chant v textu ukázky (2) 

na str. 9, kterému předchází v české verzi demonstrativní zájmeno ta (přičemž samotné slovo 

písnička zůstává nevyjádřeno, protože jeho opakování by bylo vnímáno jako stylisticky neobratné). 

Jedná se o zajímavý jev, protože dvojité užití demonstrativa je možné. Tuto skutečnost konstatoval již 

např. J. Krámský. Ve své knize z roku 1972 na str. 62 uvádí, že užití demonstrativního zájmena má 

často shodné užití s určitým členem the v angličtině (nebo le ve francouzštině). České struktury 

s demonstrativem ten jsou často překládány pomocí the/le, což ilustruje příklad 39 a., jehož správný 

překlad užití demonstrativa vyžaduje.  

 

(39)   a.    Donne-moi   le  livre  

       b.    Dej       mi    tu  knihu.  

       c. * Dej       mi    Ø   knihu. 

 

Na druhou stranu je však transformace demonstrativa směrem k členu určitému velice pozvolný a 

postupný proces a z tohoto důvodu je nesmírně obtížné stanovit, za jakých podmínek zájmeno již 

není zájmenem a kdy se z něj stává člen (Zubatý, 1917). Proto demonstrativní zájmeno ten nelze 

prohlásit za plnohodnotné synonymum členu určitého, navzdory jeho velice podobné formě. To 

ilustruje příklad (40):  

 

(40)  a. Le      cheval est un animal. 

      b. Ø       Kůň      je     Ø  zvíře. 

      c. *Ten  kůň      je     Ø  zvíře. 

Podle Krámského (op. cit.) je možné uvažovat o členu pouze v případě, označuje-li jméno v jeho 

obecné funkci. Pouze takový výraz, který má kapacitu nahradit celou třídu jednotlivin (což však není 

případ českého demonstrativa), se může přetvořit v člen. 
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Mezi výrazy, které mohou vyjadřovat neurčenost (tedy takové, které vylučují užití konkrétní 

reference), se řadí soubor zájmen z morfologického hlediska řečených neurčitá. Tyto výrazy jsou 

formovány četnými výrazy prefixální či sufixální povahy, adverbiálními nebo číslovkovými 

komponenty atp. Jednu z jejich podkategorií tvoří zájmena, jež jsou sdružena s představou množství. 

Neurčitost však mohou vyjadřovat také zájmena tázací a zájmenná příslovce. Z hlediska sémantiky 

rozlišují gramatiky více typů neurčitosti (Příruční mluvnice češtiny, 2003 s. 299): 

I. Zájmena neurčitá 

 neurčitost nespecifikovaná je vyjádřena zájmeny prefigovanými ně-: někdo, něco, nějaký atd.  

 neurčitost větší míry (spojená s vágností) je spojena se sufixem -si: kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi  

 neutrální libovolnost vyjadřují zájmena se sufixem -koli(v): kdokoli, cokoli, jakýkoli  

 rozmanitost nebo možnost záporného hodnocení vyjadřují zájmena s prefixem leda-:  ledakdo, 

ledaco, ledajaký atd. 

 všeobecnou platnost s možností míry vyjadřují zájmena: kdekdo, kdejaký, kdekterý atd.  

 

II. Zájmena totalizující kvantum, míru (totalizátory) 

 význam úplného množství vyjadřují zájmena: všichni, každý atd.  

 význam popření jakéhokoli množství vyjadřují zájmena: nikdo, nic, nijaký, žádný atd. 

 

Neurčitost může být vyjádřena také pomocí zájmen tázacích kdo, co či pronominálních adverbií nebo 

číslovek jeden/jedna/jedno jejichž funkce je blízká roli členu neurčitého ve francouzštině (pro bližší 

informace viz kapitola 3. 3. 2). 

1. 8. 2 Kanonická struktura české věty 

S přihlédnutím k nutnosti lineární organizace jazykových prvků ve sdělení se v češtině považuje za 

ucelenou větnou konstrukci taková struktura, v jejímž centru stojí predikát – jazyková jednotka, která 

ve své větotvorné funkci vystupuje v podobě některého z finitních tvarů sloves (ojediněle tuto funkci 

může plnit také infinitiv). Za základovou strukturu větnou se proto v češtině považují ty složky věty, 

jejichž přítomnost je vyžadována predikátem. Predikát je tedy organizační centrum této struktury 

(Mluvnice češtiny 3, s. 21). Slovosled větných elementů závisí na jejich slovně druhové povaze a na 

jejich formálně morfologických charakteristikách, nicméně větné složky se řadí do výpovědi 

i v závislosti na tom, jakou mají roli ve výpovědi – resp. v její části. Za kanonickou strukturu se tedy 

v češtině považuje taková konstrukce, kde tematická část předchází části rematické a pořádek slov je 

následující:    
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                                                            agens        –      děj       –          patiens 

   Pavel              dostal               nové kolo 

Přestože jsou odchylky od tohoto pořadí považovány za příznakové, tak je vzhledem k flexivní 

podstatě češtiny a značně variabilnímu slovosledu možné lineární rozmístění prvků ve výpovědi, 

které je v souladu s aktuálními funkcemi a se stupni výpovědní dynamičnosti (Mluvnice češtiny 3, 

s. 560). Strukturu uvedenou výše lze proto považovat za základní kanonické uspořádání, kterému se 

zpravidla říká objektivní slovní pořádek.  

1. 8. 3 Vliv intonace na Ačv v češtině 

Z hlediska intonace je pro současnou češtinu typické, že základní pozicí intonačního centra výpovědi 

(a tedy zároveň pozicí rématickou) je pozice koncová. Zejména v psaných a emociálně nezabarvených 

projevech je dokonce velice pravidelná (s. 561 op cit.). K podobnému závěru došel již Daneš v roce 

1957 ve své knize Intonace a věta ve spisovné češtině. Na str. 61 uvádí, že rozborem zvukové stránky 

(viz popis příkladů níže) lze dospět k závěru, že intonační centrum je vždy umístěno na jádru 

výpovědi. V psaném jazyce ale není mezi jednotlivými výpověďmi rozdíl, není-li zohledněn kontext 

nebo konkrétní situace. Pokud se k jednotlivým výpovědím přistupuje izolovaně, jsou na pohled 

totožné. Znamená to tedy, že přesun intonačního centra signalizuje změnu významové stavby (resp. 

je jí podmíněn). Věc lze tedy formulovat tak, že aktuální členění výpovědi a rozdíl mezi pořadem 

objektivním a subjektivním se realizuje nejen pořádkem slov, nýbrž též intonací. 

  
(41) Kde jsou všichni?                  (1) Všichni šli na výstavu        pořad objektivní 

                                                                               Z                  J   

                                         {     
                                              (2) Na výstavu šli všichni          pořad subjektivní 
                                                                         J                 Z 
 
  

 (42) Kdo šel na výstavu?          (3) Na výstavu šli všichni         pořad objektivní 
                                                                             Z                J 

                                                         { 

                                               (4) Všichni šli na výstavu         pořad subjektivní 

                                                                             J                  Z 
 

Komplementárnost slovosledu a intonace může mít za následek to, že změny slovosledné mohou 

vyvolat intonační modifikace výpovědi. Již podkapitola 1. 7. 5. 5 naznačila, že se čeština pomocí 

slovosledu vypořádává se speciálními typy konstrukcí, které ve francouzštině slouží k vyjádření 
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tematických či rematických center. Následující kapitola rozebere variabilní slovní pořádek více do 

detailu. 

1. 8. 4 Subjektivní a objektivní slovní pořádek v češtině 

Povaha českého slovosledu umožňuje takové lineární uspořádání prvků ve větě (eventuálně ve 

výpovědi), které je v souladu s požadavky Ačv (s výpovědní dynamičností). V předešlé kapitole bylo 

uvedeno, že ze slovosledného hlediska je za kanonickou považována struktura se slovosledem agens 

– děj – patiens a s intonačním centrem na konci. Složky rématu jsou obvykle v takové struktuře 

v postpozici za složkami tematickými, a proto je takové uspořádání zpravidla vnímáno jako základní, 

bezpříznakové, tedy jako objektivní slovosled. Užívá se jej zejména v klidném konstatování, 

vypravování či výkladu. Symbol ᶦ značí v následujících příkladech intonační centrum. 

(43) Pavel          dostal                                    nové   ᶦkolo 

Paul N prop. nom.    a été offert V. 3.p.sg. prét.    neuf adj.    vélo  N. acc.     

 

Oproti tomu varianta téže struktury s intonačním centrem (a tedy i rématem) na počátku výpovědi 

v pořadí patiens – agens/nositel – děj je považována za příznakovou a je označována jako subjektivní 

slovosled. Jde o druhý základní typ Ačv. 

(44) Nové  ᶦkolo            (Pavel)         dostal 

       neuf adj.    vélo  N. acc.  Paul N prop. nom.    a été offert V. 3.p.sg. prét.     

 

Subjektivní slovní pořádek charakterizuje vyjadřování důrazné a často také zabarvuje výpověď 

emocionálně. Subjektivní uspořádání slovosledu však nelze ztotožnit s emocionalitou za každých 

okolností. Např. v dialozích a v nepřipravených mluvených projevech stojí réma často na počátku 

výpovědi, aniž by šlo o projev emocionálně zabarvený. Subjektivní uspořádání slovosledu je také 

časté v počátkových výpovědích krátkých zpráv v denním tisku a ve čtených zprávách v televizním 

(rozhlasovém) zpravodajství (Mluvnice češtiny, s. 556). 

Dále je důležité poukázat také na skutečnost, že slovní pořádek řečený objektivní se nemusí nutně 

realizovat výlučně pomocí základního slovosledu (téma v antepozici oproti rématu, na kterém je 

umístěno intonační centrum), ale také pomocí různých, kontextově podmíněných variant. Oproti 

tomu slovosled řečený subjektivní je vždy nějak kontextově nebo situačně motivován; navíc je také 

příznakový zpravidla emocionálně a jsou pro něj charakteristické slovosledné inverze (Mluvnice 

češtiny 3, s. 560). 
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1. 8. 5 Další prostředky tematizace a rematizace v češtině 

Bylo již řečeno, že v češtině neexistuje žádný zvláštní morfologický prostředek pro vyjadřování Ačv, 

a tak se hlavními prostředky reflexe náležitostí Ačv staly především slovosled, intonace a určité typy 

prostředků lexikálních i syntaktických. Tyto prostředky analyzují detailněji následující kapitoly 

s přihlédnutím k tomu, že některé z těchto fenoménů byly již komentovány v podkapitole 1. 7. 5. 5 

(vytýkací konstrukce v češtině). 

1. 8. 5. 1 Tematizační věty zřetelově vymezovací  
Vedlejší věty zřetelové jsou speciálním typem konstrukcí, které umožňují navodit téma výpovědi. Mají 

ustálenou podobu – obvykle bývají uvozeny zřetelovým adverbiálem – ustálenými konstrukcemi 

typu: co se týče/pokud se týče, pokud jde..., po kterých následuje substantivní výraz s platností 

tématu, k němuž je réma vyjádřeno větou nadřazenou. Uvedené výrazy mají tedy funkci tematizátorů 

a vzhledem k jejich tematické platnosti je nutné, aby byly vždy v prepozici (Mluvnice češtiny 3, 

s. 502): 

(45) Co se týče rusalek, těch bejvalo jenom ve Stromovce sedmnáct. 

 Pokud jde o Kambodžu, byla její nezávislost uznána již koncem roku 1953. 

 

Výrazy s obdobnou tematizační platností již byly diskutovány také pro francouzštinu v podkapitole  

1. 7. 4. 3., kde jsou chápány jako speciální vymezovací výrazy se schopností izolace následujícího 

výrazu v platnosti tématu. 

1. 8. 5. 2 Extrakce tematického elementu 

Podobně jako ve francouzštině, kde se jako syntaktický prostředek zdůraznění tématu uplatňuje 

dislokace, může čeština osamostatnit tematický element a anteponovat či postponovat jej na začátek 

či konec výpovědi. Pokud chce mluvčí aktualizovat větný element jakožto téma, obvykle je tento 

tematický výraz vyňat z věty a umístěn na začátek výpovědi, kde je oddělen čárkou. Ve zbytku věty je 

navíc toto slovo převzato deiktickým výrazem:  

(46) Rusalky,   těch     bejvalo …  

        ondines N. pl.    ces  pron. dém.  étaient  NV. 3.p.pl. prét.     

Des ondines, il y en avait tellement à l´époque… (vlastní překlad) 
 

Pokud se však extrahovaný výraz nachází na konci výpovědi, obvykle se nejedná o dodatečné 

pojmenování elementu zmíněného v předchozím kontextu; užití této konstrukce je časté v mluveném 

jazyce a souvisí se stupněm nepřipravenosti projevu.  
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1. 8. 5. 3 Aktualizační (fokalizační) částice  

Aktualizačních částic je v češtině značný počet – z významového hlediska jsou kategorizovány do 

mnoha skupin, avšak z hlediska jejich funkce v Ačv se mohou vztahovat pouze k výrazům, které 

reprezentují novou informaci. Z tohoto důvodu částice aktualizují ve většině případů především réma 

výpovědi. Aktualizují-li téma, jde o téma takové, které se v aktuálním kontextu projevuje jako cela 

nové. Akcent může být umístěn buď na element, na který odkazuje částice, nebo na částici samotnou 

(Mluvnice češtiny 3, s. 563; příklady (47) tamtéž). Příruční mluvnice češtiny (s. 361) nazývá tyto 

elementy částice fokalizační  a dělí je do dvou skupin: částice restriktivní ve smyslu vylučovacím – 

jen, jenom, výhradně, toliko …adt. a částice aditivní ve smyslu integrace, přidání  – také, i, rovněž, 

dokonce i, ani (poslední citovaná částice ve spojení s negací):  

(47) Ropou            šetří                   také             ᶦ Japonsko                                 (objektivní slovní pořádek) 

pétrole N. ins.   économise V. 3.p.sg. prés.        aussi  part.                   Japon  N. nom.     
    

 Také        ᶦ Japonsko         šetří                       ropou                                         (subjektivní slovní přádek) 

  aussi  part.             Japon  N. nom.   économise V. 3.p.sg. prés.   pétrole N. ins.    

 

Obdobné fungování lze nalézt také u dalších slov adverbiální povahy jako vážně, jistě, prostě 

přirozeně atd. Obecně tyto výrazy vyjadřují určitý komentář týkající se rématické části, a proto přímo 

předcházejí rematický element, který je aktualizován. Jsou-li však tyto výrazy umístěny na konci 

výpovědi, jejich funkcí již není fokalizovat, ale kvalifikovat činnost vyjádřenou slovesem (Mluvnice 

češtiny s. 563).  

1. 8. 5. 4 Extrakce rematického elementu 

Tyto konstrukce představují skutečnou opozici ke konstrukcím rozebíraným v podkapitole 1. 7. 5. 5 

Konstrukce typu Byl to on, kdo (c´était lui qui…) zdůrazňují rématické centrum výpovědi. Jejich 

strukturní podstata odpovídá konstrukcím clivées ve francouzštině a tyto konstrukce byly již 

dostatečně diskutovány v podkapitole 1. 7. 5. 5). Následující příklad pochází z Mluvnice češtiny 3, 

s. 563. Centrum je v něm akcentováno nejenom vytknutým elementem, ale současně také fokalizační 

aktualizační částicí právě.  

(48) V Brně se Nezval seznámil s Jiřím Mahenem. Byl to právě on, kdo rozpoznal Nezvalovo nadání. 

 

******                  
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2. TEORETICKÉ ZÁKLADY STUDIE 
 

2. 1 Vilém Mathesius a koncepce Aktuálního členění větného. Východiště a jádro 

výpovědi. 

Kapitole 1. 2 stručně zmiňuje myšlenku dvojitého rozčlenění věty na informaci již známou (to, o čem 

se mluví) a na informaci zcela novou (to, co se o tom říká). Odborné lingvistické publikace se 

systematičtěji zabývaly touto otázkou zhruba od 19. stol, ale lingvista, který tuto problematiku 

rozvinul a jako jeden z prvních ji popsal podrobněji, byl francouzský filolog německého původu Henri 

Weil ve své monografii z roku 1855 – De l´ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux 

langues modernes. Question de grammaire générale 21. Český lingvista Vilém Mathesius se posléze 

inspiroval Weilovou monografií při psaní stati Studie k dějinám anglického slovosledu, kde Weila 

hojně cituje a na jeho myšlenky navazuje. Tato stať z roku 1907 stojí na počátku Mathesiova vlastního 

soustavného bádání o problému Ačv. Mathesiovy práce z této oblasti daly posléze podnět k dalšímu 

systematickému lingvistickému bádání o Aktuálním členění větném. 

 

Jednou z ústředních myšlenek Weilovy monografie bylo to, že je nutno ve větě rozlišovat dvě části: 

část úvodní, obsahující něco přítomného, mluvčímu i posluchači známého, a vlastní výpověď: „Il y a 

donc un point de départ, une notion initiale, qui est également présente a celui qui parle et a celui qui 

écoute, qui forme comme le lieu où les deux intelligences se rencontrent; et une autre partie du 

discours, qui forme l´énonciation proprement dite: cette division se retrouve dans presque tout ce que 

nous disons“ (Weil, 1855, s. 25). 

 

Další z Wielových poznatků, které Mathesius cituje ve své práci z roku 1907 (s. 261), je to, že ve 

shodě s výše řečenou myšlenkou bývají na začátek věty stavěny údaje nejznámější a nejvšeobecnější 

– tj. vztahy časové a místní, velice často také určení, jejichž všeobecnost je zbavuje téměř veškerého 

obsahu. Avšak namísto tohoto běžného slovního pořadu existuje ještě pořádek opačný – při prudkém 

vzrušení se často začíná vlastní výpovědí a ostatní části následují teprve potom: „Quand l´imagination 

est vivement frappée ou que la sensibilité de l´âme est profondément émue, on entre en matière par 

                                                           
21

 Weil nebyl však zdaleka prvním a jediným lingvistou, který o této problematice psal. Otázku slovosledných 

struktur rozebíraly ještě např. statě německého lingvisty von Gabelentze, který pracoval s termíny 

psychologický subjekt a predikát nebo dále německý psycholog W. Wundt, který se problematice slovosledných 

otázek snažil navrátit jejich širší psychologický charakter, dále němečtí lingvisté K. F. Becker nebo Herling. Jak 

ale poznamenával již Mathesius (1907), šlo spíše pouze o drobné poznámky než o celistvé přístupy či koncepce. 
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le but du discours et l´on fait remarquer après coup les degrés lesquels on aurait pu y parvenir dans 

un état plus tranquille“ (Weil, 1855, s. 49). Sám Weil si však byl vědom toho, že tento pořad myšlenek 

nenabývá ve všech jazycích stejné podoby, výrazu – vzhledem k bohatství syntaktických vazeb 

bohužel nestačí všem možným modifikacím, kterých je pochod myšlení schopen (1855, s. 38, op. cit.) 

a mezi těmito dvěma principy tedy nastává rozpor.  

 

Otázky slovosledné společně s poznatky o dichotomním dělení věty na informaci známou a novou, 

shrnul Vilém Mathesius pod termín aktuální členění větné (structure actuelle de la phrase 22) v roce 

1939, kdy vyšel jeho článek O tak zvaném aktuálním členění větném v českém lingvistickém časopise 

Slovo a Slovesnost (případně souborně ve výboru statí Čeština a obecný jazykozpyt z roku 1947). 

Nastiňuje v něm první myšlenky o rozdílu mezi aktuálním členěním větným a mezi formálním 

členěním věty. Vzhledem k tomu, že aktuální členění větné se týká způsobu, jakým je věta začleněna 

do větné souvislosti, formální gramatické dělení věty tedy nutně musí stát v opozici. Jestliže 

základními prvky gramatického členění věty jsou subjekt a predikát, dělení věty z hlediska aktuálního 

členění větného spočívá na dvojici základních prvků, a to na východišti – tj. to, co je v dané situaci 

známo nebo alespoň nasnadě a od čeho mluvčí vychází, a na jádru tj. to, co mluvčí o východišti 

výpovědi nebo se zřetelem k němu vypovídá (1947, s. 234).  

 

Východiště (tedy kontextové hledisko – více o tom na následující straně) je velice často ve větě 

zároveň tématem výpovědi (tedy obsahovou částí výpovědi) ve větě obsažené, avšak nemusí tomu 

tak být vždy. Jako jeden z typických příkladů uvádí Mathesius prosté souvislé vyprávění, kde je 

východištěm výpovědi téma, které vychází z věty předcházející (1947, s. 235): 

 

(49) Byl jednou jeden král a ten měl tři syny. Nejstaršího z nich napadlo, že si půjde do světa hledat 

nevěstu. 

 

Kromě úvah o základní opozici východiště/jádro Mathesius v této stati započal zkoumání jemnějšího 

rozlišení jednotlivých složek ve výpovědi. V rámci východiště výpovědi rozlišuje centrum (které je 

vždy aktuálnější než ostatní jednotky) a průvodní elementy převzaté z dané situace. Jádro výpovědi 

                                                           
22

 Termín převzat z článku Thème et rhème dans les langues slaves autorů P. Sgall, E. Hajičová a Jarmila 

Panevová (viz bibliografie připojená na konci práce). 
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dle Mathesia také často obsahuje vlastní centrum a dále průvodní výrazy, které vedou k vlastnímu 

centru a spojují je s východištěm výpovědi 23. Jako příklad Mathesius uvádí větu (p. 238–238 op. cit.): 

(50) Záruba za námi staví nových pět domků. 

Známou situaci zde dle Mathesia vyjadřují výrazy Záruba za námi, vlastní jádro výpovědi je obsaženo 

ve slovech pět nových domků, kdežto slovo staví je průvodní výraz vedoucí od východiště výpovědi 

k jejímu jádru, a není tedy novou informací v pravém slova smyslu. 

 

Vedle termínu východiště Mathesius ve svých následujících studiích užívá stále důsledněji termínu 

základ výpovědi. Z prvopočátku totiž, jak se zdá, Mathesius rozlišoval mezi dvojím pojetím Ačv: mezi 

kontextovým členěním – v němž má své místo pojem východisko výpovědi a dále mezi pojetím, které 

se netýká věty (event. výpovědi) jakožto složky kontextu, nýbrž její samostatné, obsahové 

(tematické) struktury. V tomto případě užívá termínu základ neboli téma (srov. článek Fr. Daneše 

z r. 1964, případně definice z Encyklopedického slovníku češtiny s. 534).  Je ovšem pravda, že 

Mathesius zřejmě nepokládal nakonec za důležité obě pojetí důsledně rozlišovat. Obě hlediska tak 

nakonec začala pozvolně splývat. Mathesius se nakonec přiklonil k termínu „základ“, tedy k pojetí 

tematickému, nekontextovému. Oproti tomu termín jádro (cizím slovem réma, rhema) byl společný 

oběma pojetím, neboť tato druhá složka výpovědní výstavby není na rozdíl od složky první, jak se zdá, 

diferencována (Daneš, 1964). 

 

2. 1. 1 Mluvnická stavba věty versus významová výstavba věty. Termíny věta a výpověď.  

Mathesius často zdůrazňoval, že aktuální členění věty (tj. její významová výstavba) stojí proti členění 

formálnímu (mluvnická výstavba). S tím souvisí také rozlišení termínů věta a výpověď. Nebyly to pro 

něj dva identické pojmy – přestože výpověď se realizuje skrze větu (tj. mluvčí ji pronáší v dané 

komunikační situaci), základní rozdíl Mathesius spatřoval v tom, že větou mluvčí vyjadřuje nějaký svůj 

aktuální postoj k určité situaci (1966, s. 50). 

 

Mluvnická stavba věty se opírá o podmět a přísudek, kdežto hlavními členy aktuálního členění věty 

(tedy její významové výstavby) jsou základ a jádro. V principu to tedy znamená, že základ se může 

shodovat s mluvnickým podmětem a jádro se může shodovat s mluvnickým přísudkem, ale není to 

pravidlem – nemusí tomu tak být vždy (viz např. 1947, s. 235, op. cit.). Různé situační souvislosti 

                                                           
23

 O existenci centrálních prvků v rámci tématu a rématu hovoří také např. akademická mluvnice češtiny III 

autorského kolektivu Daneš, Hlavsa, Grepl (s. 550). Autoři upozorňují, že jemnější diferenciace je výhodná a 

účelná a že tímto podrobnějším rozčleněním není základní dichotomie tématu a rématu neutralizována. 
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vedou k tomu, že významová výstavba může být pokaždé jiná. Mathesius to dokládal např. na 

následujících příkladech (1966, s. 51)24. 

(51) Tatínek         už jde!                     To jde            tatínek! 

   základ /thème    jádro /noyau                         základ /thème    jádro /noyau 

 

V prvním případě je tatínkův příchod něčím, s čím se počítá, a uvedená věta tedy vyjadřuje, že se 

očekávaný příchod uskutečňuje, a proto je základem výpovědi podstatné jméno tatínek a jádrem 

výpovědi je slovesný výraz už jde. Oproti tomu ve druhém případě se s otcovým příchodem 

nepočítalo a mluvčí tedy vyslovuje skutečnost, že nečekaný příchozí je tatínek. Tím je dána 

významová výstavba věty – základem výpovědi je tu slovesný výraz to jde! a jádrem výpovědi je 

podstatné jméno tatínek. Mluvnická stavba věty se tu tedy neshoduje s její významovou výstavbou. 

2. 1. 2 Subjektivní a objektivní slovní pořádek 

V souvislosti s různými způsoby, kterými může být jádro spleteno s východiskem, upozorňuje 

Mathesius v návaznosti na H. Weila na problematiku dvojího slovního pořádku. Jak Mathesius uvádí 

(1907 s. 261), další z hlavních myšlenek Weilovy analýzy bylo to, že pořádek slov ve větách 

reprodukuje pořádek představ mluvčího. Jinými slovy jde o to, že tyto dva pořádky jsou identické 

a dále že slovní pořádek odpovídá sledu myšlenek mluvčího. Tento pořádek slov však není logický 

a neodpovídá těm úsudkovým formám, které gramatiky považují za jediné oprávněné. 

 

Zpravidla je možné ve větě rozeznat, která její část náleží hlavně východišti a které výrazy spadají 

hlavně do jejího jádra. Je-li východiště výpovědi předsunuto před jádro a počíná-li se jím věta, lze 

obecně takový slovní pořádek považovat za normální, protože se při něm postupuje od známého 

k neznámému. Proto jej můžeme nazvat pořádkem objektivním. Pokud však jádro předchází ve větě 

východišti, jde o slovní pořádek subjektivní, protože jak konstatuje Mathesius, mluvčí v něm nedbá 

přirozeného postupu od známého k neznámému, ale je jádrem zaujat natolik, že jej klade na první 

místo (s. 241 op. cit.).  

 

(52) Dala jsem za ni dvacet korun.       pořádek objektivní 

       Dvacet korun jsem za ni dala.       pořádek subjektivní 

 

                                                           
24

 Mathesius problematiky demonstroval zejména na prostých oznamovacích větách; jiné typy vět vedl v 

patrnosti, avšak v tomto textu jsou ponechány stranou.  
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Mathesius se slovoslednými otázkami zabýval i v dalších studiích (1941, 1966). A protože prostředky, 

kterými se jazyk snaží vyhovět potřebám subjektivního či objektivního slovního pořádku v aktuálním 

členění větném, jsou vlastní každému jazyku zvlášť, Mathesius je proto považoval za velice důležitý 

materiál pro další vědeckou analýzu. Tím spíše, že inventář prostředků, skrze které jazyky realizují 

aktuální členění větné, je velice různorodý, se tak pražský lingvista mohl věnovat studiu mnohých 

dalších jazykových jevů. Tak např. ve svém článku O funkci podmětu (in Čeština a obecný jazykozpyt, 

1947) dokazuje na základě srovnání několika vět češtiny s angličtinou, že aktuální členění věty se 

v jazycích nemusí realizovat pouze skrze slovní pořádek. V angličtině, jejíž strukturní vlastnosti 

neumožňují modifikace slovosledu v takové míře, jako je tomu v češtině, existuje gramatická 

tendence, která vede jazyk k tomu, aby téma ve výpovědi bylo vždy vyjádřeno gramatickým 

subjektem a jádro gramatickým predikátem. Pokud lze volit mezi podmětem určitým a neurčitým, 

volí angličtina spíše určitý podmět a je-li na výběr ze dvou témat, angličtina dává přednost zejména 

tomu tématu, na které je více soustředěna pozornost (s. 278, op. cit.). Aby angličtina vyhověla snaze 

vyjádřit téma gramatickým subjektem, často užívá prostředků tzv. pasivní predikace. V důsledku to 

znamená, že ve větách, kde by čeština užila aktivní konstrukce, které by měly za důsledek přesunutí 

tématu do gramatického predikátu, angličtina raději užije pasivum s nepřímým zasažením podmětu 

(s. 280–281, op. cit.): 

 

(53) How it is possible that a few innocent pleasantries should be so frightfully misunderstood. 
                                                                téma 

        Jak je možno, aby lidé tak špatně rozuměli trošce nevinných žertů. 

 

Lze tedy konstatovat, že aktuální členění má vedoucí postavení nejenom při určování pořádku slov 

v českých větách. V souvislosti se srovnáváním jazykového materiálu z jiných jazyků je zřejmé, že 

způsoby realizace aktuálního členění jsou vlastní každému jazyku zvlášť. A jako takovým jim 

Mathesius přikládal velice důležitou roli pro správné pochopení strukturních vlastností jednotlivých 

jazyků, ale rovněž je hodnotil jako důležitý materiál pro další lingvistické studium. 
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2. 2 Problém terminologie 

Postupem času, jak byly otázky významové výstavby vět (případně výpovědí) lingvisty dále hlouběji 

rozpracovávány, docházelo mezi jednotlivými vědeckými výklady k mnoha terminologickým 

nejasnostem a zmatkům. Ostatně sám Mathesius již na počátku svého bádání kritizoval špatně 

zvolenou terminologii svých předchůdců, kteří se jako jedni z prvních pokoušeli téma aktuálního 

členění zpracovat. Díky termínům psychologický subjekt a predikát, které volili, dostávaly otázky 

aktuálního členění psychologický podtext, a proto byly dlouho vytlačovány ze zorného pole tehdejší 

lingvistiky.  

 

Tato terminologická spoušť je dílem jednak potřeby nalézt pro původní Mathesiovy termíny 

relevantní překlady, které by odpovídaly potřebám mezinárodní lingvistiky, a jednak následkem 

skutečnosti, že dlouho nebyl zcela jasný poměr Ačv k formálnímu členění věty – definice jevů Ačv 

tedy vedly často k velkým nejasnostem. Na problém terminologické nejednoznačnosti tak 

poukazovala i řada mathesiových nástupců, kteří otázky Ačv dále studovali.  

 

2. 2. 2 Téma nebo topic? 

Především termín téma začal být značně významově přetěžován, což mělo za následek vážná 

terminologická nedorozumění. Velice frapantně na terminologický nepořádek upozornil např. 

profesor Michel Galmiche ve svém článku Au carrefour des malentendus: le thème. Profesor 

Galmiche upozorňuje nejprve na určité nepohodlí, které plyne z neschopnosti zvolit takový systém 

pojmenování pro analyzované lingvistické jevy související s otázkou aktuálního členění, který by byl 

založený na všeobecně přijímaném konsenzu: La situation n´est pas simple, comme le montre la liste 

ci-dessous – qui n´a même pas la prétention d´être exhaustive (1992. p. 3): 25 

   

thème   propos 

  thème    prédicat 

  thème   rhème 

  topic    comment 

  (topique)  (commentaire) 

  topic   focus 

  présuppositions  focus 

                                                           
25

 Levý sloupec odkazuje k tématu a sloupec vpravo odkazuje k termínům souvisejícím s rématem. 
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  sujet psychologique prédicat psychologique 

 

Dalším sporným aspektem, na který profesor Galmiche poukazuje, je neschopnost jednotlivých 

lingvistických přístupů ujednotit také popis významu jednotlivých termínů: Pour se faire une première 

idée de l´hétérogénéité des approches, il n´est sans doute pas inutile de livrer quelques-uns des mots 

clés les plus souvent utilisés dans la description […] (1992, s. 4). 

ce dont on parle ce qu´on en dit 

  ancien   nouveau 

  donné   non-donné 

  connu   non-connu 

  présupposé  focalisé 

     emphatique 

  point de départ  but 

  base   aboutissement 

  statique  dynamique 

  moins informatif plus informatif 

  support   apport 

  fond   figure 

  récupérable  non-récupérable 

  prévisible  non-prévisible 

  activé 

  saillant 

  centre d´intérêt 

  lié a la conscience 

  immédiate 

  lié au contexte  indépendant du contexte 

  lié aux circonstances 

  notoire 

 

Z uvedeného ilustračního výčtu je tedy očividné, že lingvisté nedosáhli shody mezi termíny a novější 

koncepce, které tuto problematiku zkoumaly, do ní vnesly nejenom nová hlediska, ale často také 

novou, či modifikovanou terminologii. Vzhledem k tomu, že analýza ve třetí kapitole je ovlivněna 

přístupem teorie MIC (kap. 2. 6), bude se v analýze pracovat s novějšími a mezinárodnějšími termíny 

topique, centre d´intérêt, focus a informační struktura věty. 
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2. 3 Jan Firbas a koncepce funkční perspektivy větné 

Termín funkční větná perspektiva, za jehož otce je Firbas považován, vznikl z potřeby přeložit původní 

mathesiovský termín aktuální členění větné. Sám Firbas ve svém článku z roku 1982 uvádí, že při 

překladu Ačv do angličtiny narážel na řadu problémů plynoucích především z překladu slova aktuální 

do angličtiny, protože […] angl. actual primárně vyvolává představu něčeho skutečného, fakticky 

existujícího (real, existing in fact) (1982, s. 282). Firbas doslova napsal, že […] druhý termín byl 

vyvolán v život nepřeložitelností prvního do angličtiny (1982, s. 291). Firbasův anglický název se ujal 

v lingvistice mezinárodní i domácí a do češtiny byl potom zpětně převeden jako funkční perspektiva 

větná, která má oproti původnímu Ačv internacionálnější charakter. Avšak sám Firbas oba termíny 

považuje za zaměnitelné. Jan Firbas přispěl svým dílem k Mathesiouvu odkazu především teorií 

tzv. komunikačního dynamismu a také řadou úvah o kontextově nezapojených elementech. 

2. 3. 1 Koncept výpovědní dynamičnosti a pluripartitivní členění věty  

Přestože Mathesius (1947) na počátku výzkumu zdůrazňoval spíše fungování subjektu v perspektivě 

Ačv, byl si však plně vědom také toho, že se v něm angažují i jiné větné elementy. Jakým způsobem 

a do jaké míry, to však byla otázka, kterou se zabývali jeho pokračovatelé. Takto Jan Firbas v roce 

1957 použil pro tuto vzájemnou součinnost termín výpovědní dynamičnost (VD). Jedná se o „hnací 

sílu“, kterou v okamžiku promluvy přispívají jednotlivé složky výpovědi (nositelé VD) k rozvoji sdělení 

26. Jinak řečeno jde o to, že na přenosu sdělení v přirozeném jazyce a na jeho rozvoji se podílejí 

rozlišné typy elementů. Tyto elementy jsou nositeli různého stupně závažnosti, který utváří smysl 

sdělení.   

Větu jako takovou chápe Firbas jako distribuční pole výpovědního dynamismu. Na rozdíl od 

mathesiovské artikulace věty na dva základní členy – východisko a jádro (případně ještě na prvky 

přechodové) však ve Firbasově konceptu podléhá vnitřní členění věty daleko detailnějšímu rozdělení. 

Každá (slovesná) věta obsahuje část tematickou i rematickou27, avšak tyto dvě hlavní části obsahují 

ještě další složky v závislosti na tom, jakou míru výpovědního dynamismu nesou. Obecně lze rozlišit 

ještě tzv. složky tranzitní, které zpravidla vyjadřují přechod mezi tematickou a rematickou částí. Toto 

dělení na základě stoupajících relativních stupňů výpovědního dynamismu literatura označuje jako 

pluripartitní (viz Encyklopedický slovník češtiny). V rámci výpovědi může jít o vlastní téma, témata 

                                                           
26

 Definice pochází z Encyklopedického slovníku češtiny, s. 120. 
27

 Ve větě slovesné Firbas předpokládá realizaci části tematické i rematické. Ve složkách věty neslovesné se 

naleznou i takové, v nichž se téma nerealizuje (1982, s. 291). 
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tíhnoucí k vlastním tématům,  diatéma28 dále potom vlastní tranzit, tranzit29, nevlastní rémata a 

vlastní rémata30. Ve větě (54) je slovo včera diatématem, s ním je téma tíhnoucí k vlastnímu tématu, 

opakova- je tranzit, -l- vlastní tranzit, -a je vlastní téma, teoretickou fyziku je réma, celých pět hodin je 

vlastní réma. 

(54) Včera s ním opakovala teoretickou fyziku celých pět hodin. 

Vymezení přesné hranice mezi tématem a rématem je potom ve Firbasově teorii poměrně přesně 

určeno. Firbas přisuzuje centrální postavení ve výpovědi slovesu, vzhledem ke skutečnosti, že vytváří 

jakýsi přechod mezi tématem a rématem. Toto centrální postavení potom dokládají především 

temporální a modální exponenty určitého slovesa – tzv. TME (s. 290, op. cit.). Jinými slovy, jde o ty 

stupně výpovědní dynamičnosti, které jsou nižší než dynamičnost predikačních kategorií slovesa. 

S tím, že sloveso je považováno za dynamičtější než všechny na něm závislé členy kontextově 

zapojené, souhlasí také Sgall, avšak určité rozdíly jsou diskutovány tam, kde jde o kontextově 

zapojené sloveso (1985, s. 16); podrobněji o tom podkapitola 2. 5. 1. 

2. 3. 2 Statická a dynamická sémantika a bezprostřední kontext 

Sémantická stavba signalizuje VD dvěma různými způsoby. Firbas rozlišuje sémantiku statickou – tzn. 

takovou, která nezohledňuje kontextovou zapojenost složek. Sloveso vyjadřuje objevení/existenci na 

scéně, adverbiální určení scénu a podmět objevující se/existující jev, případně může vyjadřovat 

přechodovou vlastnost jevu pojmenovávaného podmětem. Oproti tomu sémantika dynamická 

respektuje zákonitosti kontextové zapojenosti, protože počítá s tím, že sdělení se bude nějakým 

způsobem v komunikačním toku dále rozvíjet, bude orientováno na určitý (komunikační) cíl. Za jev  

objevující se/existující na scéně lze z hlediska dynamické sémantiky považovat pouze ten, který je 

kontextově nezapojen, nevyvoditelný z bezprostředního relevantního kontextu. Za scénu považuje 

Firbas větu, která tu slouží jako rámec výpovědního dynamismu. 

                                                           
28

Diatéma se nazývá jednotka, která vykazuje nižší stupeň VD než vlastní tranzit, avšak zprostředkovává příliv 

informace (částečně či zcela) nové. Jde tedy o jednotku tematickou, jež nese v rámci tematických jednotek 

nejvyšší stupeň VD. Je-li takových jednotek ve větě více, rozlišují se při detailní analýze ještě výše zmiňovaná 

témata tíhnoucí k diatématu (Encyklopedický slovník češtiny, s. 111). 
29

 Vlastní tranzit je jednotka, která v distribučním poli VD nese vyšší relativní stupeň VD než kterákoli tematická 

jednotka a nižší stupeň než kterákoli jiná tranzitní či rematická jednotka (Encyklopedický slovník češtiny, s. 496). 
30

 Vlastní tranzit je jednotkou nesoucí nejvyšší stupeň VD, která se v daném distribučním poli vyskytuje pouze 

jednou. Nevlastní rematické jednotky se svým charakterem mohou blížit vlastnímu rématu, ale nesou nižší 

stupeň VD než vlastní réma (Encyklopedický slovník češtiny, s. 373). 
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Má-li totiž věta sdělení rozvíjet, nemůže být do kontextu zapojena všemi svými složkami. Naopak dle 

Firbase kontextově nezapojené složky přispívají k rozvoji sdělení větší měrou, nežli složky kontextově 

zapojené – jeví větší míru VD (1981, s. 283). 

Za kontextově nezapojené považuje Firbas nejenom složky sdělení, které nejsou vyvoditelné 

z předchozího kontextu či situačního kontextu, ale rovněž elementy takové, které již jednou do toku 

sdělení vstoupily, různou dobu v něm setrvaly a potom z něho zase vystoupily. S otázkou míry 

vyvoditelnosti potom souvisí různé typy kontextů – Firbas zdůrazňuje tzv. bezprostředně relevantní 

kontext slovně situační, který je součástí širšího slovně-situačního kontextu (s. 284, op. cit.)31. 

Kontextovou zapojenost naopak Firbas spojuje s nutností předchozí přítomnosti informace (popř. 

jejího referenta) v bezprostředním relevantním kontextu situačním (srov. Sgall, který vědomě s tímto 

omezením nepočítá a jeho pojetí kontextové zapojenosti je daleko širší – viz kapitola 2. 5. 1). 

Bezprostřední kontext hraje u Firbase velmi významnou roli – lingvista s ním totiž striktně spojuje 

kontextovou zapojenost či nezapojenost větných elementů. V jeho koncepci funkční větné 

perspektivy je tedy možná existence subjektů, které jsou nositeli vlastností a nemusí být nutně 

kontextově zapojeny. Na s. 289 (op. cit.) Firbas píše, že dostatečná určenost nebrání rematizaci 

a subjekt může plnit funkci jevu objevujícího se na scéně (tedy nositele nové informace) i přes svou 

dostatečnou určenost, signalizovanou užitím určitého členu, ukazovacího zájmena či vlastního jména: 

The word „fisherman“ came to his head; Zítra nastane ten nepředvídaný rozruch; A potom přišel do 

pokoje Jenda (s. 289, op. cit.).  

Firbas tedy nejenom že obohatil výzkum o aktuálním členění větném zavedením subtilnějšího dělení 

výpovědi a tranzitních složek a určením stupňů výpovědní dynamičnosti, ale také přispěl teorií 

statické a dynamické sémantiky, která počítá se zavedením termínů jako scéna, objevení jevu na 

scéně atp. Firbasovy teorie se potom staly jednou z hlavních inspirací pro pojetí autorského kolektivu 

okolo Petra Sgalla.  

2. 4 Koncept Františka Daneše 

Toho, že význam a forma jazykové skutečnosti nejsou dva totožné jevy, si byl vědom další významný 

český lingvista, František Daneš. K základům Ačv, které položil Mathesius, přispěl Daneš několika 

                                                           
31

 Slovně situační kontext je dle Firbase dán promluvou a bezprostředně relevantní kontext slovně situační je 

s touto promluvou spojen. Slovně situační kontext je potom součástí širšího kontextu zkušenostního, který je 

dán sdílením zkušeností a znalostí mluvčího a adresáta. Zkušenostní kontext je nakonec součástí 

nejrozsáhlejšího kontextu obecného (1982, s. 284). 
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dalšími hledisky – především úvahami o dvojí artikulaci větné ve výpovědi a svojí teorií 

o sémantických vztazích, na jejichž základě jsou tematické elementy zapojovány do výpovědi. 

2. 4. 1 Tři roviny strukturního dělení 

Aby bylo možné pochopit, na jaké jazykové úrovni vlastně Ačv operuje, Daneš důrazně odděluje 

v jazykovém sdělení složku významovou a složku formálně gramatickou. Tápání nad poměrem mezi 

formou, významem a obsahem označuje Daneš ve společném článku s M. Dokulilem32  již v roce 1958 

za jeden z hlavních důvodů terminologických konfliktů. Čím vyšší je rovina jazykové výstavby, tím 

komplikovanější a méně jednoznačná jsou pravidla, kterými se tato výstavba řídí. Protože rovina 

obsahu nenáleží k systému jazyka, nýbrž k myšlení jako k odrazu skutečnosti, je tím jasně dána 

primárnost jazykové formy vůči jazykovému významu. Výchozí základnu mluvnického rozboru musí 

proto tvořit mluvnická forma (s. 233, op. cit.).  

Autoři dále nastiňují myšlenku (s. 231, op. cit.), že při analýze jazykových struktur si nevystačíme 

pouze se stavebním materiálem věty (tzn. se slovy a s jejich konstrukčními vlastnostmi), ale je třeba 

znát celkový stavební plán věty33. Ten je zvláště dán celkovým „mluvnickým“ významem věty, tj. 

celkovou abstrakcí větného obsahu. Vzhledem ke skutečnosti, že jevy aktuálního členění větného se 

vyznačují jinou povahou nežli jevy gramatické (event. syntaktické), rozlišovali autoři mezi třemi 

jazykovými úrovněmi (s. 233, op. cit.): 

a.) rovinou myšlenkových obsahů, které si ve svém zobecnění vytvořily jazykovou formu 

b.) rovinou jazykové formy 

c.) rovinou jazykových významů, která je jistým „jazykovým přehodnocením“ skutečnostních 

obsahů 

Trojí strukturní dělení Daneš dále propracovával a v zásadě ve svých pozdějších studiích (např. 1985, 

s. 9) sleduje 3 různé úrovně struktury syntaktických jednotek (tzv. strata): úroveň gramatickou, 

propozičně sémantickou a úroveň komunikativní struktury (kam také spadají otázky Ačv). 

                                                           
32

 Daneš, Dokulil; K tzv. významové a mluvnické stavbě věty in O vědeckém poznání soudobých jazyků. 
33

 Odborný název věta vyhrazují autoři v tomto článku pouze pro typizovanou syntaktickou formu výpovědi, 

příznačnou pro daný jazyk. Oproti tomu termín výpověď je dle mathesiovské tradice chápán jako vyjádření 

aktuálního postoje k nějaké skutečnosti (s. 235, op. cit.). 
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2. 4. 2 Dvojí artikulace větná. Téma versus východisko. 

Oproti Firbasovi upřednostňuje Daneš původní mathesiovské dichotomní dělení na téma a réma – 

nepracuje tedy s tranzitními složkami jako Firbas. Ve shodě s Mathesiem dále rozlišuje ještě mezi 

východištěm výpovědi (známou informací) a tématem výpovědi (to, o čem se mluví) a ztotožňuje se 

s jeho myšlenkou, že východiště nemusí nutně být vždy zároveň tématem výpovědi (viz s. 51 výše 

v textu). 

Na základě dosavadních poznatků v oblasti bádání o aktuálním členění větném Daneš obecně 

vyděluje tři hlavní aspekty Ačv (1985, s. 188): 

 tematicko-rematický aspekt (o čem se mluví – téma, a co se o tomto tématu říká), 

který nazývá „komunikativní artikulací“ 

 známou (kontextově zapojenou, starou) informaci proti informaci nové, kontextově 

nezapojené – tzv. „informační členění“, jehož hlavními složkami jsou východisko 

a jádro 

 různé stupně komunikativního dynamismu 

Složku tematickou i rematickou dle Daneše patrně obsahuje každá výpověď a principiálně je toto 

dělení kontextově nezávislé. Jeho úkolem je pouze přeměnit nějakou myšlenkovou strukturu ve 

sdělení. S tím souvisí skutečnost, že výpověď má nutně lineární charakter, a proto tematicko-

rematický aspekt pouze třídí myšlenkové postupy, signalizuje tedy „komunikační artikulaci“ (1985, 

s. 188). Na úrovni komunikační artikulace se téma dle Daneše jeví jako složka základní oproti rématu 

a lze jej testovat pomocí relativně objektivních testů – na rozdíl od rématu, které představuje ostatek 

výpovědi (s. 189, op. cit.).   

Oproti tomu však informační členění na východisko a jádro (dělení na informaci známou a novou) je 

od dob Mathesia se zapojením věty do kontextu spojováno. Tentokrát jde o jádro, které se jeví jako 

základní a testovatelné pomocí doplňovací otázky, zatímco východisko je to, co ve výpovědi zbývá.  

Přestože členění na úrovni komunikační artikulace (tedy členění na téma a réma) samo o sobě 

nemusí být podmíněno kontextem, Daneš zdůrazňuje, že pro výstavbu textu je kontext velice 

relevantní – volba tématu jím totiž velice často bývá motivována. Význam, jímž komunikační 

artikulace, která operuje na vztazích principu „známosti informace“, přispívá ke kohezi textu, potom 

Daneš  rozpracoval ve svých studiích o tzv. tematických posloupnostech (viz následující podkapitola). 
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Dichotomické členění má v Danešově teorii také vliv na to, jakým způsobem se staví k Firbasovu 

termínu výpovědní dynamičnost. Uvažuje o něm znovu pouze v rámci dichotomického 

komunikativního a informačního členění a chápe jej jako složku, která přihlíží k míře a způsobu 

zapojení jednotlivých členů do kontextu (a ne pouze do kontextu bezprostředně předcházejícího), 

čímž ono dichotomické členění prohlubuje a zjemňuje. Výpovědní dynamičnost Daneš interpretuje 

výhradně v termínech různého stupně „známosti“ respektive „neznámosti“ (novosti) informace, 

které mají v jeho koncepci místo ve zvláštním souboru tzv. izotopických34 (resp. anaforických) vztahů 

(1985, s. 197).  

2. 4. 3 Tematické posloupnosti 

Tematicko-rematickou strukturou výpovědi a izotopickými vztahy, jimiž je text prostoupen, se Daneš 

zabýval hojně hlavně v souvislosti s výstavbou textu jako celku – do jaké míry přispívají tyto relace 

k jeho soudržnosti a souvislosti. Ve svých rozborech se soustředil především na to, jakým způsobem 

bývá volba tématu výpovědi motivována předcházejícím kontextem35. 

 

Základním principem je to, že při zkoumání textové souvislosti tématu lze vycházet z této úvahy: je-li 

nám známý určitý úsek textu složený z výpovědí, nedovedeme z něho pravděpodobně predikovat 

téma následující výpovědi. A rovněž známe-li téma výpovědi následující, nedokážeme z něj 

predikovat téma ani réma výpovědí předcházejících. Avšak pokud známe jak výpovědi koncipující 

určitý textový interval a zároveň také témata výpovědí, jsme ve většině případů schopni určit 

souvztažnost mezi tématy a jednotlivými výpověďmi, neboť volba tématu úzce souvisí s předměty 

řeči ve výpovědích. Téma je tedy do daného intervalu textu nějak zapojeno, byť v různém stupni, a to 

přímo nebo nepřímo. Volba tématu však může být motivována také nekontextově (náhodně) – téma 

tedy může být také nezapojeno do textového intervalu (1985, s. 207). 

 

                                                           
34

 Izotopické vztahy sledují významovou souvislost lexikálních jednotek, které po sobě následují v segmentech 

textu, případně promluvy. Tyto lexikální jednotky nazývá Daneš předměty řeči. Předmětem řeči může být 

cokoli, čeho se jazykový projev týká, co má mluvčí na mysli a v promluvě uvádí. Některé předměty řeči jsou 

v promluvě uváděny postupně a mohou být zcela nebo částečně totožné, nebo alespoň nějak významově 

blízké. A jako takové přispívají podstatným způsobem k soudržnosti textu (viz Daneš 1985, s. 198). 

35
 I Daneš sám neopomíjí připomenout, že touto myšlenkou se do jisté míry zabýval už Mathesius ve studiích 

z roku 1946, když tvrdil, že odstavec musí mít společné základní téma, které se nemusí projevovat v každé větě 

jako aktuální základ výpovědi (1985, s. 207). V termínech dnešní lingvistiky se nazývá hypertéma a zavedl jej 

Daneš v roce 1968. Sled po sobě následujících témat rozebíral také Firbas – ten tyto sledy nazýval tematickými 

trasami. 
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Pokud mluvčí volí jako téma složku známou z předcházejícího kontextu, což je považováno za 

nejběžnější princip, lze hovořit o základním druhu tematických posloupností. Daneš totiž přirozeně 

uvažuje, že každý předmět řeči (jímž může být téma motivováno), je ve výpovědi v pozici tématu či 

rématu (1985, s. 208). Pro popis základní klasifikace tematických posloupností je zde užito souhrnu 

Danešových prací na toto téma publikovaných a Akademické mluvnice 3:  

 

Úvodní výpověď vyňatá z popisu pražských památek Národní muzeum stojí na Václavském 

náměstí je schematicky znázorněna jako: V1=T1+R1 

 

a)       Návazná tematizace rématu; tématem je réma předcházející výpovědi. T2 = R1 

Toto náměstí je jedním z nejrušnějších míst Prahy. 

 

b)  Návazná derivační tematizace rématu; téma je odvozenina z rématu předcházející 

výpovědi. T2 < R1  

Horní části tohoto velkého prostranství se tak dostalo krásné dominanty. 

 

c)  Návazná tematizace výpovědi; tématem je přeformulovaná celá těsně předcházející 

výpověď. T2 = V1 

Tato skutečnost je známa snad každému návštěvníkovi Prahy. 

 

d)  Průběžné téma; tématem je téma předcházející výpovědi. T2 = T1 

Je to velmi památná budova. 

 

e)   Derivace průběžného tématu; tématem je odvozenina z tématu předcházející 

výpovědi.  

T2 < T1 

Sbírky Národního muzea představují významnou národní kulturní hodnotu. 

 

f)  Derivace hypertématu; tématem je odvozenina z hypertématu nadřazeného úseku 

textu. 

 T2 < T* 

Jiná mimořádně významná pražská budova, Národní divadlo, je umístěna na Smetanově 

nábřeží. 
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Daneš tedy ve své koncepci trojí stratifikace jazykových jednotek nejen že vyhradil pro  Ačv celou 

samostatnou úroveň, ale taktéž zdůrazňoval význam kontextu jako jednoho z činitelů, který 

nezanedbatelně determinuje výběr prostředků Ačv. Ve svých analýzách často vycházel od textu 

a zdůrazňoval roli kontextových souvislostí (ať už jsou uvažovány jako předměty řeči v intencích 

izotopických vztahů nebo jako témata v tematických posloupnostech). Rozpracováním těchto 

několika důležitých textových hledisek významně přispěl k rozvoji bádání o Ačv.  

2. 5 Stanovisko Petra Sgalla a funkční generativní popis  

Kolektiv matematických lingvistů soustředěných okolo Petra Sgalla (E. Hajičová a E. Buráňová) 

předkládá ucelené stanovisko k jevům Ačv v monografii Aktuální členění věty v češtině (1980). 

Vzhledem k tomu, že autoři působí v oblasti komputační lingvistiky, je problematika Ačv zachycena 

v intencích funkčního generativního popisu, a proto se v této koncepci vyskytuje zápis diskutovaných 

jevů na tektogramatické (významové) rovině. Vedle toho se však ve funkčním generativním popisu 

jazyka rozlišuje ještě rovina fenogramatická – čili rovina formální (povrchové) syntaxe a obě tyto 

roviny mají ve Sgallově pojetí povahu tzv. závislostní syntaxe – tzn. stavba věty je zde vnímána jako 

soubor vztahů mezi slovem řídícím a závislým (s. 18 op. cit.). 

 

Autoři tak mají k dispozici aparát, který vyhovuje náročným požadavkům metodologie věd a není 

zatížen nejednoznačnými a obraznými termíny. Oproti Firbasovi je definice základních jevů Ačv v této 

koncepci založena na kontextovém zapojení, nikoli na problematice stupňů výpovědní dynamičnosti. 

Kontextové zapojení je však potřeba chápat daleko šířeji (viz následující odstavec) než doposud – 

nejde pouze o verbální kontext, ale také o konsituaci a v některých případech i o tzv. permanentně 

aktivované prvky (já, zde atp.). Hlavní výhoda tohoto pojetí spočívá v možnosti užití testovatelných 

kritérií (především otázkový test a testy s negací věty)36, takže zde lze úspěšně čelit běžným 

námitkám, podle kterých teorie Ačv operuje s příliš nejasnými pojmy (s. 11–12 op. cit). 

 

 Je však důležité zdůraznit, že autoři striktně rozlišují mezi aktuálním členěním věty a aktuálním 

členěním výpovědi. Věta je v jejich lingvistickém pojetí chápána jako jednotka jazykového systému, 

nikoli však textu (srov. Daneš). Protože však při vymezení pojmu věta počítají s jejím slovosledem, 

                                                           
36

 Otázková metoda umožňuje při dodržení určitých kritérií operativně testovat rozložení prvků Ačv v dané 

větě. Užitím vhodného typu otázek se zjišťuje, na jaké typy otázek může být daná věta (se svým slovosledem 

a intonačním členěním) odpovědí (s. 48, op. cit.). Naopak test pracující s rozsahem negace ve významové 

stavbě věty chápe negaci jako operátor, jehož dosah působnosti je vyznačen z levé strany právě umístěním 

operátoru a z pravé strany buď koncem věty (klauze), nebo hranicí mezi základem a ohniskem. Na tomto 

základě lze potom rozlišit tři možné typy negace ve významových zápisech vět (s. 53, op. cit.). 
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intonací či s lexikálním obsazením, užívají termínu věta ve smyslu, ve kterém např. Daneš s Dokulilem 

(1958) hovoří o výpovědi. Pro jednotlivé realizace jedné a téže věty (proslovené rozdílnými mluvčími 

v rozdílných situacích) si autoři vypůjčují další z Danešových termínů, a to výpovědní událost.  

 

Sgallova koncepce tedy nechápe větu jako kontextově vázanou jednotku, ale jako samostatnou 

jednotku jazykového systému, která podléhá jednotlivým realizacím v příslušných kontextech. 

Přestože v jejich knize lze nalézt řadu příkladů vět, kde je uveden také předcházející kontext, má zde 

obvykle pouze informační charakter – jako příklad kontextu, pro který je daná věta vhodně 

použitelná. Na pozadí tohoto aparátu tedy vyvstává nápadný rozdíl v pojetí problému Ačv, který 

vyděluje Sgallův přístup od koncepce Firbasovy či Danešovy. Otázky Ačv zde totiž nespadají do oblasti 

sdělovacího procesu (do oblasti parole – fungování jazyka, sdělování)37, ale do vlastního jazykového 

systému. Sgall zdůrazňuje, že samy prostředky Ačv nepocházejí pouze z oblasti slovosledu či intonace, 

ale také z oblasti vlastní morfologické soustavy (uvádí např. příklonné výrazy, nulový tvar nominativu 

atd.; s. 12 -13, op. cit.). 

2. 5. 1 Ohnisko věty versus jádro. Problematika širšího kontextového zapojení. 

Lingvisté okolo Petra Sgalla reflektují koncepci výpovědního dynamismu J. Firbase, rozhodně se však 

neztotožňují s jeho trichotomní artikulací věty na základ, přechod a jádro. Užívají pouze 

dvousložkového dělení na tzv. ohnisko a základ. Za ohnisko věty považují vše, co lze ve větě označit 

jako kontextově nezapojené, kdežto původní termín jádro (který zpravidla v přechozích teoriích 

udával novost informace) užívají pouze pro jednotku vymezenou na základě původního Firbasova 

termínu výpovědní dynamičnosti. Také pojem základ zde spojují s vymezením opírajícím se o termín 

výpovědní dynamičnost; nicméně pro něj nenachází jinou vhodnou náhradu, proto jej užívají 

dvojznačně. V jejich přístupu však základ pouze označuje kontextově zapojenou část věty. Tradice 

anglosaské či mezinárodní lingvistiky obvykle pro termín ohnisko (ev. jádro) používá spíše název 

focus, pro kontextově zapojenou část (základ) potom termín topic. Z tohoto důvodu se v souvislosti 

se Sgallovým přístupem hovoří  o  tzv. topic focus articulation (TPA).  

 

V souvislosti s definicí ohniska tudíž vyplývá, že jevy aktuálního členění větného jsou v této koncepci 

striktně definovány pouze na základě kontextové zapojenosti. Definici na základě výpovědního 

                                                           
37

 Srov. Daneš, který otázky Ačv zařazoval do oblasti jazykových významů, které v jeho tříúrovňové stratifikaci 

zastávaly jeden samostatný jazykový plán. 
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dynamismu považují totiž autoři za nepřesnou – v obou přístupech nelze vždy dospět k paralelním 

výsledkům (s. 15, op. cit.). K ilustraci problému slouží následující příklad (s. 14, op. cit.): 

(55) (Co dělá táta?) Táta píše dopis. 

 

Větu lze vyslovit v několika kontextech  např. Co dělá táta? nebo jako odpověď na otázku Co píše 

táta?. V prvním případě sloveso není kontextově zapojeno, ve druhém ano. Je-li však definován 

základ, přechod a jádro na základě výpovědní dynamičnosti, v obou případech bude slovo táta 

definováno jako základ, sloveso píše jako přechod a slovo dopis bude jádrem. Je tedy patrné, že rozdíl 

týkající se toho, zda sloveso je či není kontextově zapojeno, se v konečném důsledku v členění Ačv 

neprojeví. Avšak s vymezením základu a ohniska rozdíl jasně vystupuje, aniž by bylo nutné cokoli 

dalšího dodávat. 

 

Co se týče charakteru termínu kontextové zapojení, je důležité zmínit, že Sgall považuje za výhodnější 

pracovat se širším pojetím kontextového zapojení (na rozdíl od Firbase, který zdůrazňoval roli tzv. 

kontextu bezprostředního a chápal tedy kontext daleko úžeji; s. 57–58 výše). Kontextové zapojení 

chápe Sgall jako prvek samostatný, který nelze jednoduše chápat v intencích protikladu známé – 

nové. Nejde jen o to, zda prvek byl či nebyl přímo zmíněn v předcházejícím kontextu, ale může být ve 

více či méně přímém vztahu k prvku, o kterém se dříve mluvilo (od vztahu celek-část, přes vztah mezi 

činností a jejím objektem, vztah reference, časové a místní kulisy…). Jako situačně podmíněné (a tedy 

také kontextově zapojené) chápe Sgall také ty prvky, které svým významem přímo odkazují k dané 

promluvě – hovoří především o tzv. čtyřech základních referenčních indexech odkazujících 

k mluvčímu, posluchači, místu a okamžiku promluvy – já, ty, zde, teď a potom také o indexech 

dalších, které lze ze čtyř základních vyvodit (my, tvůj, včera, tento atd..). Vedle toho však existují také 

„známé“ prvky, které jsou již nutně přítomny v ohnisku věty – tzn. jsou určitým způsobem dány 

(např. osobním zájmenem38, příklonnými a přízvučnými zájmennými tvary či nulovým tvarem 

nominativu sg.). Takový výběr kontextově zapojených či nezapojených prvků tedy svědčí o tom, že 

kontextové zapojení je atributem prvků věty a nejenom výpovědní události (s. 32–33). 

 

Ve shodě s Firbasem také Sgallova koncepce připouští, že sloveso se jeví jako ukazatel hranice mezi 

základem a jádrem (přisuzuje mu tedy určité centrální postavení). Avšak o určitém rozdílu hovoří 

Sgall tam, kde máme co do činění s kontextově zapojeným slovesem. U Firbase jde o lexikální stránku 

                                                           
38

 Dle Sgalla však není pravidlem, že „známý“ prvek vyjádřený např. osobním zájmenem nemůže být součástí 

ohniska, a tudíž tak být kontextově nezapojený (s. 33, op. cit). 
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slovesa, která má právě v těchto případech nižší stupeň VD než mají TME (viz s. 58 výše). Podle Sgalla 

je však právě toto jeden z  příkladů, kdy samo rozložení VD určuje kontextová zapojenost – stupeň 

dynamičnosti slovesa se řídí tím, zda je či není kontextově zapojeno. Toto řešení tedy dle Sgalla 

nasvědčuje tomu, že kontextové zapojení je pojem základnější než výpovědní dynamičnost (1985, 

s. 16). 

 

2. 6 Teorie metainformativního centrování 

 
To, že sdělení nezprostředkovávají pouze obsah slov a vět v jejich obecném smyslu, ale může se k nim 

přidat ještě celá řada doprovodných fenoménů, bylo naznačeno již v diskuzi o pragmatických 

aspektech komunikace v kapitole 1. 5. Nicméně navzdory vší pozornosti, která byla věnována studiu 

výskytu extralingvistických efektů, je pragmatická stránka komunikace v celé řadě soudobých teorií 

upozadňována na úkor sémantiky. Často bývá studována jako jakási podkategorie sémantiky, jako 

jakýsi doplněk. Jednou ze soudobých zahraničních teorií, které naopak pragmatický aspekt 

v komunikaci upřednostňují (nebo mu přikládají minimálně zvýšenou pozornost), je Teorie 

metainformativního centrování (Théorie du centrage méta-informatif, MIC) autorů Hélène a Andrého 

Włodarczykových (2008) 39. 

 

Následující kapitola proto představí hlavní rozdíly, které vyplývají z rozdílného vnímání termínu 

informace. Na teoretických základech této koncepce následně spočívá celá analýza popsaná ve třetí 

kapitole a veškeré teoretické poznatky z nich vyvozené v této práci se zakládají na citované 

bibliografii a na poznámkách z přednášek profesorky H. Włodarczykové, proslovených během 

zimního semestru 2010/2011 na Université Paris IV – Sorbonne.  

 

2. 6. 1 Informace a metainformace 

Hlavním principem teorie MIC je myšlenka, že jazykové sdělení je složeno ze dvou zcela 

rovnocenných částí – sémantické a pragmatické.  Zatímco v sémantice se zrcadlí stav okolního světa 

v celé svojí komplexitě, pragmatika se týká způsobu, jímž mluvčí prezentuje stav věcí za užití znalostí 

a vědomostí, které jsou pokládány za společně sdílené s posluchačem jazykového sdělení (A. a H. 

Włodarczykovi, 2006).  

 

                                                           
39

 Konkrétní bibliografie teorie MIC je dostupná na www.celta.paris-sorbonne.fr  

http://www.celta.paris-sorbonne.fr/
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Teorie MIC rovněž bere v potaz vzájemnou interakci obou účastníků dialogu (mluvčího a jeho 

posluchače), bez které by se komunikace nemohla správně odvíjet. Avšak je to mluvčí, kdo určuje 

hledisko situace v momentu promluvy. Zprostředkování jazykového sdělení se tak následně děje 

pouze v intencích zvolené perspektivy. Posluchač potom kompletuje danou situaci pomocí své 

znalosti světa a za pomoci znalosti konkrétní situace. To ilustruje následující příklad:   

 

 (56)  Le chat          boit                 du   lait 
40

. 

             Ø kočkaN.nom.  pije V. 3.p.sg. ind.  Ø    mléko N. acc. 

 

Je-li vyslovena tato věta, mluvčí již uchovává ve svém povědomí určitou mentální reprezentaci 

situace  «pít», které se účastní dva aktéři: kočka a mléko. V této situaci hraje kočka aktivní roli, 

zatímco mléko je pasivní prvek a je do diskurzu uveden jako nová informace. Tato věta však může být 

proslovena i rozdílným způsobem v závislosti na tom, zda mluvčí hodlá prezentovat jakožto novou 

informaci (která se ztotožňuje s fokusem výpovědi) slovo kočka nebo mléko: C´est du lait que boit le 

chat. 

 

V průběhu vzniku této věty musí mluvčí zvolit hlavní smysl svojí výpovědi – sám se musí rozhodnout, 

zda v ní chce zdůraznit kočku nebo mléko, případně ještě zvážit, zda bude celou situaci prezentovat 

jako informaci zcela novou nebo již známou. V češtině se stejně tak jako ve většině slovanských 

jazyků tento kontrast manifestuje skrze umístění fokusu: buď na konec věty (Kočka pije mléko), nebo 

na začátek s akcentem na slovu mléko (MLÉKO pije kočka). Protože mluvčí má možnost organizovat 

stejná slova ve větě dvěma rozlišnými způsoby, může sám postupně volit mezi dvěma různými 

výpověďmi (které však obě odkazují k identické situaci). Z tohoto důvodu teorie MIC navrhuje 

rozlišovat dvě různé úrovně: 

 

 úroveň informace, jež je pouhou znalostí sémantické situace, jejích účastníků a jejího 

místního a časového nastavení; jinak řečeno jde o sémantický obsah výpovědi   

 úroveň meta-informace, což je způsob, jakým může být věta případně výpověď 

komunikována, způsob, jakým mluvčí prezentuje situaci, o které mluví (včetně veškerých 

předpokladů o aktuálním stavu světa, mentálních reprezentací ovlivněných jeho emocemi 

a veškerých extralingvistických fenoménů, které doprovázejí sdělení v momentě jeho vzniku)  

 

                                                           
40

 Dle profesorky H. Włodarczykové; příklad diskutovaný během kurzu polské lingvistiky na Paris – Sorbonne 

dne 7. října 2010.  



Determinace, prostředky aktuálního členění a metainformativní status nominální skupiny subjektu 

  Rigorózní práce 

Ilona Koulová 

 

69 
 

Aplikováno na výše uvedený příklad: pokud se slovo lait nachází na konci výpovědi, věta prezentuje 

sdělovanou informaci jako zcela novou nebo jako danou pouze částečně (v závislosti na kontextu). 

Zatímco verze s vytýkací strukturou clivée, ve které se slovo lait nachází na počátku, předznamenává 

zdůraznění slova lait jakožto fokusu. V přirozených jazycích je metainformativní úroveň vždy 

přítomná, protože úhel pohledu, pod kterým mluvčí prezentuje svojí výpověď, je z pragmatického 

hlediska příznakový (díky prozodickým aspektům a pořádku slov) 41. 

 

Pragmatické značení je nezbytné, protože informace se v diskurzu projevují nejenom jako pravdivá 

nebo nepravdivá tvrzení (hledisko čistě sémantické), ale současně do něj vstupují jako prvky nové 

nebo již známé. Topik a fokus, jejichž informativní obsah si volí mluvčí na základě aktuální situace, se 

formuje díky těmto pragmatickým znakům. Metainformativní status ve výpovědi je takto určován již 

ze samotné podstaty nový/známý a jedná se tak o základní stavební pilíř teorie MIC. Proto tato 

koncepce věnuje daleko více pozornosti pragmatické platnosti diskurzu spíše než otázkám pravdivosti 

větného obsahu, které jsou předmětem pozornosti značného množství lingvistů (A. a H. 

Włodarczykovi, 2008).  

 

2. 6. 2 Otázky pravdivostní hodnoty. Subjekt jako centrum pozornosti. 

 

Dvojí dělení informační struktury jazyka na úroveň informativní a metainformativní má veliký význam 

pro pochopení významu pojmu subjekt. Není pravidlem, že subjekt je vždy ten, který vykonává 

nějakou činnost, činitel děje (definice prezentovaná v tradičních gramatikách). Přestože lze toto 

tvrzení aplikovat ve velké většině případů, nemá dostatečnou obecnou platnost, aby mohlo být 

platné pro všechny jazykové výpovědi.   

 

V článku z roku 2008 A. a H. Włodarczykovi dokazují, že struktura jazyka umožňuje začít mluvčímu 

výpověď, aniž by měl jakékoli předchozí povědomí o tom, zda to, o čem se hovoří, je bytost životná či 

neživotná, zda jde o element, který je podřízen ději vyjadřovanému situací atp. Jejich příklad The car 

hit a pedestrian (La voiture a renversé un piéton) poukazuje na to, že sémantická role udělená slovu 

car (voiture), není přímo zřejmá – vše závisí na hledisku mluvčího. Z perspektivy sémantiky není zcela 

jisté, zda je auto (voiture) ve výpovědi skutečně aktivní prvek, zastupuje-li ve výpovědi roli agensu 

nebo patiensu. Může se totiž přihodit, že chodec byl někdo známý osobě mluvčího (např. jeho 

                                                           
41

 V teorii MIC neexistuje informace v „ryzím“ slova smyslu bez metainformace: od momentu, kdy mluvčí zvolí 

subjekt, aktivní nebo pasivní rod atd., volí současně také způsob, jak bude informaci prezentovat – jde 

tedy  o metainformaci.  
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kolega). Takový mluvčí, který se stane svědkem situace, ve které jemu blízkou osobu srazí auto, spíše 

prosloví větu:  Mon collègue a été renversé par une voiture! V této výpovědi již auto není subjekt, ale 

bere na sebe roli pasivního komplementu. Subjektem se stává slovo collègue. Vztahy mezi 

sémantikou a pragmatikou jsou tedy velice blízké.   

 

Protože je možné zvolit takový subjekt, který není nutně „tím, který koná“, je v teorii MIC subjekt 

považován za prvek nezávislý na své sémantické roli. Přestože je pravda, že v jazycích jako 

francouzština nebo čeština jsou velice obvyklé konstrukce se subjektem v činném rodě (odtud plyne 

charakter tradiční definice), jde o definici nastavenou „par défaut“".  Tím spíše, že subjekt může být 

vědomý nebo nevědomý, aktivní nebo pasivní. Základ, na němž je vystavěna podstata 

metainformativního statusu, je založen na motivaci nový/daný, nikoli na otázkách pravdivostní 

hodnoty výpovědi.  Pokud je pravda, že správné pochopení jazykového sdělení vyžaduje, aby byl 

sémantický obsah nazírán skrze optiku pragmatiky, podle A. a H. Włodarczykových (2006) není proto 

důvod se přímo zabývat pravdivostní či nepravdivostní hodnotou (na kterou právě odkazuje 

sémantika). Je totiž otázka, zda věta vůbec může skutečný stav věcí popsat.  

 

Znalost stavu světa a motivace pravda/nepravda, která se v něm projevuje, jsou tedy velice 

komplexní pojmy. Během komunikace neexistuje pouze jedna forma povědomí o světě, které je 

nutno rozeznat, ale v průběhu dialogu je nutné brát v úvahu rovněž povědomí o světě toho, kdo 

mluví, i toho, kdo poslouchá (viz také Sgall, s. 19 výše v textu). To znamená, že mluvčí má vždy určitý 

prostor pro domněnky a buď předpokládá, že jeho posluchač zná téma, o kterém je řeč, případně 

znalost tématu řeči u svého posluchače pouze předstírá (především různé typy literárních žánrů 

využívají tuto možnost). Pro správnou interpretaci pravdivosti či nepravdivosti jsou vždy nutné 

nejenom jazykové znalosti, ale také povědomí o stavu světa, jeho historii atp. Teorie MIC však pro 

řešení pravdivostních otázek předkládá ještě jakési doplňující hledisko. Jedná se o myšlenku, že 

všechny informace se nejdříve prezentují v intencích opozice daný/nový za předpokladu, že otázka 

motivace pravda/nepravda je ověřena až na samém konci interpretace výpovědi (věty). Takto je 

potom problematika pravdivosti/nepravdivosti posledním stupněm v interpretaci sdělení.  

 

Zdá se tedy, že pro nalezení takové definice subjektu, která by vyhovovala i typologicky rozdílným 

jazykům (ergativním, akuzativním atd.), nestačí spoléhat pouze na definice, které jsou kombinacemi 

sémanticko-syntaktických prostředků. Vyčlenění a definování metainformativní úrovně umožní 
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ztotožnit subjekt s tzv. centre d´intérêt 42 (CI), centrum pozornosti, které si určuje mluvčí, aby o něm 

mohl začít vytvářet „predikace“. V metainformativním modelu jazyka je termín „predikovat striktně 

spojen s metainformativní úrovní a je používán ve svém prvotním smyslu zavedeným Aristotelem. 

Odtud se tedy odvíjí myšlenka, že subjekt je spojen s lineární segmentací diskurzu. Protože 

metainformace se týká způsobu, jakým je informace uspořádána, výběr CI umožní postihnout také 

uspořádání nelineárních reprezentací, jako jsou texty (sekvence jazykových výpovědí). Z této 

perspektivy CI je tedy subjekt definován na úrovni metainformace (H. a A. Włodarczykovi, 2006). 

 

2. 6. 3 Topik a fokus v perspektivě MIC                                                                                                                                                                                                                                          

Navzdory významu odborných publikací zaměřených na problematiku podstaty topiku a fokusu se 

zdá, že kompletní definice stále jaksi chybí. Vycházet pouze z předpokladu, že motivace nový/daný 

může zaručit přítomnost topiku nebo fokusu ve výpovědi, nelze vždy považovat za správné. Přestože 

již Mathesius, průkopník problematiky opozice téma – réma, připouštěl ve své době existenci 

výpovědí zbavených tématu (tedy topiku v tomto teoretickém konceptu), teorie MIC uvažuje 

dokonce o existenci výpovědí bez topiku i fokusu zároveň.     

 

Za předpokladu, že velká většina predikátů počítá s existencí subjektu (ne však nutně s existencí 

objektu, Lambrecht, s. 132 op. cit.), 43 se následující výklad problematiky existence topiku a fokusu 

bude zakládat na popisu dvou různých typů výpovědí, ve kterých subjekt (tedy CI) může figurovat.  

 

2. 6. 4 Centre d´intérêt ve dvou typech výpovědí 

 

CI operuje pouze na metainformativní úrovni: na rozdíl např. od Lambrechta (s. 24 výše v texu) 

v teorii MIC značí pojem význam (meaning) informaci, zatímco predikace je komunikace určitých 

úseků informace (A. a H. Włodarczykovi, 2008) 44. Jinak řečeno, je to informace o jiné informaci, 

z čehož pramení metainformativní status. 

 

                                                           
42

 To, že subjekt je považován za centre d´intérêt je problematika pozornosti. I do angličtiny se tento termín 

překládá jako centre of attention. Znovu se zde projevuje vzájemné propojení sémantiky s pragmatikou, 

protože pozornost je realita z oblasti psychologické, dokonce téměř neuropsychologické.  
43

 Existují samozřejmě rovněž věty nebo výpovědi bez subjektu, např. jednoslovné odpovědi typu ano, ne, atp. 

V české lingvistické tradici hovoříme o větách bezpodmětných, nebo jednočlenných, případně o větném 

ekvivalentu.  
44

 Někteří lingvisté užívají pro charakteristiku tohoto jevu termín aboutness – což znamená to, k čemu se 

vztahuje daný výraz.  
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Výběr jednotlivých CI se realizuje ve dvou typech sdělení: buď v tzv. výpovědi základní (énoncé de 

base), která obsahuje subjekt a fakultativně také objekt. Výpověď rozšířená (énoncé étendu)  

obsahuje navíc ještě další CI – topik a fakultativně fokus. V základních výpovědích je subjekt 

označován jako globální centrum zájmu (CI global – pro toho, kdo hovoří, je to zásadní prvek 

výpovědi, nejdůležitější skutečnost, která se týká celého větného celku). Objekt je zde potom lokální 

centrum zájmu (CI local). Podobně ve výpovědích rozšířených je topik globální CI, zatímco fokus je 

lokální CI. Toto usouvztažnění prezentuje následující tabulka:  

 
TYPE D´EXPRESSION 

 
CENTRE D´INTÉRÊT 

 

  

Global Local 

1.1. Énoncé de BASE SUJET 
 

OBJET 

1.2. Énoncé ÉTENDU TOPIQUE FOCUS 
 

2. TEXTE / DIALOGUE 
 
 

THÈME 

GÉNÉRAL 

THÈME 

PARTICULIER 

                                                                                              
 (podle A. a H. Włodarczykových, 2008) 

 

Oproti teorii pražské lingvistické školy nebo M. Hallidaye se termín téma ve svém obecném 

i specifickém významu v teorii MIC vztahuje k úrovni textu (nebo diskurzu). Hraje důležitou roli 

z hlediska koherence textu jako takového. V MIC neexistuje žádný vztah, který by jej spojoval 

s topikem a který operuje na úrovni výpovědi. Uvedená klasifikace výše vysvětluje, proč je dvojí 

perspektiva (rozdělení na úroveň informace a metainformace), jeden z pilířů teorie MIC, výhodná 

z hlediska strukturace informace: každý prvek dvojice náleží ve výpovědi rozdílné úrovni. Proto mezi 

nimi nedochází k žádným nejasnostem a definice konceptu topiku a fokusu se stává daleko 

jednodušší.  

 

V souladu s teorií MIC je možné v textu (v diskurzu) vytvářet predikace o CI dvěma různými směry. 

Buď směrem dozadu v textu, během promluvy, kdy mluvčí zmiňuje něco, čím odkazuje na element již 

citovaný nebo jinak připomínaný. Jinak řečeno, jde o anaforu. Její správná interpretace tedy vyžaduje 

uvážení předchozího kontextu. Predikace se však rovněž může realizovat směrem dopředu a v tomto 

případě se jedná o kataforu; první výskyt určitého elementu bude odkazovat na následující kontext. 

V termínech teorie MIC je katafora orientovaná na promluvu (parole), protože novost či danost 

jednotlivých prvků sdělení motivuje metainformace.  
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Nicméně, opozice nový/daný může být motivována i prostou informací. Protože informace souvisí se 

sémantikou, která zastřešuje rozdílné situační kontexty (jedná se totiž o shodu mezi aktuálním 

stavem věcí a výrazem užitým pro označení tohoto stavu). Avšak i tato sémantická reflexe, která 

odráží stav věcí, není vždy zcela jasná samozřejmost. Např. tzv. thetická tvrzení se v ní mohou 

projevovat poněkud problematicky. Jedná se o výrazy, které popisují určité hodnoty zobecňujícího 

případně jedinečného charakteru (např. Člověk je dvounožec, Slunce je hvězda...) a které jsou ve 

francouzštině reflektovány členem určitým (L´homme est un bipède,  Le soleil est une étoile). Na 

druhou stranu lze však těžko tvrdit, že následující dvojice příkladů (Les hommes sont mortels, Les 

Français boivent du café; Lidé jsou smrtelní, Francouzi pijí kávu), je založena na stejné generičnosti 

(obecnosti), protože i mezi Francouzi se naleznou tací, kteří nepijí kávu. Toto je důvod, proč 

zakladatelé teorie MIC navrhují ještě rafinovanější a jemnější distinkce mezi jednotlivými jazykovými 

situacemi, které představuje níže uvedená tabulka:  

 

Situation Types Situation Occurences 

Generic > General 

Habitual 

Potential 

Specific > Particuliar 

Occasional 

Actual 

 

(podle A. a H. Włodarczykových, 2006 a 2008) 

 

Proti každému typu situace stojí případy výskytu, ve kterých se může daný situační typ odehrát. Např. 

dvojice příkladů citovaných v předchozím odstavci je založena na rozdílu mezi generic a general 

(generický a obecný). Opakovaná, obvyklá činnost habitual je ve francouzštině často signalizována 

členem (Le dimanche je vais à la piscine) a stojí v protikladu k činnosti příležitostné, occasional, která 

se přihodí nahodile pouze jednou. V češtině se uplatňuje k vyjádření pravidelnosti či návyku 

specifický verbální sufix -áv-, který se přidává ke slovesnému základu (V neděli chodívám na 

plovárnu)45,46. Rozdíl mezi hodnotou potential (potenciální) a actual (aktuální) se vztahuje ke kapacitě 

subjektu vykonávat určitou činnost v daném momentu: např. otázkou Řídíte? se mluvčí táže na to, 

zda je subjekt schopný řídit auto, nikoli na to, čím se v konkrétním momentu zabývá.   

 

Správná interpretace metaiformace vyžaduje znalost určitých úvah o světě, stejně tak jako správné 

shromáždění hodnot, které se vážou k opozici nový/daný. Jde o velmi komplexní proces, který bere 

                                                           
45

 viz H. Filip, 2009. 
46

 V češtině existují 4 druhy iterativních sufixů: -áv, -év, -ív případně -ýv. 
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v úvahu fakt, že během komunikace dělají mluvčí mnoho aluzí s celou řadou významů, aniž by si 

uvědomovali, jak jsou tyto sémantismy na sebe navázány. Metainformativní perspektiva usnadňuje 

pochopení způsobů vzájemné kombinace různých hodnot v jeden celistvý systém, který je 

akceptovatelný pro posluchače. 

 

2. 6. 5 Problematika zdůraznění topiku a fokusu  

 

Kapitola 1. 3 poukázala na to, že opozice nový/daný jakožto přímá asociace k pojmům topik a fokus 

může být komplikovaná. Teorie metainformativního centrování předpokládá, že veškeré problémy, 

které doprovázejí správnou definici termínů topik a fokus, vycházejí především z mechanického 

ztotožnění pojmu topik s něčím daným a pojmu fokus s něčím zcela novým. Metainformativní model 

jazyka však zdůrazňuje, že tyto jednotlivé statusy nelze směšovat.    

 

Již Matheius v roce 1939 připouštěl, že výpověď může postrádat část, která je daná nebo zjistitelná 

na základě předchozího kontextu; připouštěl tedy existenci netematických výpovědí, které obsahují 

pouze jádro. 47 S tímto jevem se lze setkat především v počátcích románů, protože výpovědi zde 

nutně musejí být zcela nové, protože otevírají nový příběh. Avšak i výpovědi neobsahující téma jsou 

vždy doprovázené dalšími výrazy, které jsou součástí výpovědi. Tyto doprovodné elementy vedly 

několik let později Firbase k tomu, aby stanovil kritérium pro definici tématu - tedy výpovědní 

dynamičnost (viz kapitola 2. 3).  

 

Stejně tak jako Mathesius připouštěl existenci vět, které mají pouze jádro, teorie MIC uvažuje 

o větách, které zprostředkovávají zcela známou informaci a jsou zbaveny fokusu. Tento jev ilustrují 

výpovědi, které vychází z generické hodnoty jako např. L´homme est mortel (Člověk je smrtelný), Le 

soleil est une étoile (Slunce je hvězda). Protože se jedná o obecně známé pravdy a hodnoty přijímané 

mluvčími po celém světě, v teorii MIC je tento typ výpovědí klasifikován jako nositel 

metainfomativního statusu, který je zcela známý. Proto jsou tzv. výpovědi generické nebo ty, které se 

vyskytují na počátcích vyprávění, kategorizovány v rámci teorie MIC jako tzv. typ výpovědi základové 

(viz kapitola 2. 6. 4). Jinými slovy se jedná o výpovědi, jejichž subjekt a predikát odkazují na 

                                                           
47

 Existence (nebo spíše neexistence) tématu (topiku) byla v průběhu šedesátých let živým předmětem diskuze 

mezi pražskými jazykovědci. Oproti Mathesiovi nebo Firbasovi F. Trávníček (1931) zcela odmítal věty 

neobsahující východisko. Podle Trávníčka obsahuje každá věta téma, které lze znovu vyvodit z něčeho, co může 

odkazovat mimo větu. Téma je větný element, který se přímo pojí na myšlenkový objekt a z této perspektivy 

tedy postupuje a otevírá každou větu.    
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identickou informaci, která je buď zcela nová, nebo zcela známá.  Výpověď základní není založena na 

kontrastu mezi částí novou a částí známou, a proto tento typ výpovědi neobsahuje ani topik ani 

fokus, které vycházejí z určitého zdůraznění (pomocí lingvistických i extralingvistických prostředků).  

Topik a fokus potom naopak náležejí k typu výpovědi rozšířené, která se skládá z CI a z toho, co je 

o něm predikováno. Takto výpovědi rozšířené umožňují zachování dvou kontrastivních částí (viz 

A. a H. Włodarczykovi, 2006).  

 

Kontrast hraje v metainformativní perspektivě zásadní roli z hlediska definice topiku nebo fokusu, 

protože tyto dva termíny nejsou v MIC chápány jako prostá synonyma nového či daného. Ve výpovědi 

rozšířené nestačí, aby nominální skupina zprostředkovávala informaci již známou nebo danou, 

k tomu, aby se stala topikem (případně fokusem, pokud by zprostředkovávala informaci novou). Je 

nezbytně nutné, aby tato nominální skupina byla současně ještě zdůrazněna; což znamená, že 

výpověď rozšířená se musí skládat ze dvou segmentů textu, které vzájemně kontrastují. Pokud 

zmiňovaný kontrast chybí, výpověď neobsahuje ani topik ani fokus a jedná se tak zcela jednoduše 

o informaci novou či danou. Topik musí být oddělen od zbytku výpovědi buď na počátku věty, nebo 

na jejím konci a nová informace se může stát fokusem pouze pod podmínkou, že je zdůrazněna 

mluvčím 48. 

 

Zmiňovaný kontrast jazyky zcela jasně reflektují. Topik, který je velice často strukturně koncipován 

jako nominální skupina, může o zbytku výpovědi vypovídat různými způsoby: mimo intonaci jde 

především o slovní pořádek, který umožňuje topikalizovat či fokalizovat jednotlivé složky výpovědi. 

Na rozdíl od jazyků románských umožňují slovanské jazyky značnou variabilitu z hlediska slovního 

pořádku. Proto je často možné přesunout koncový segment výpovědi na počátek a skrze tento proces 

jej topikalizovat:   

 

(57)  a. Chlapec N. nom     odnesl V. 3.p.sg. prét.       dřevo N. acc.    do prép. kůlny N. gen.. 
  un garçon               a emporté                              du bois            dans        la remise 

 
 b. Dřevo N. nom       odnesl V. 3. p. sg. prét.       do prép.     kůlny N. gen.    chlapec N. nom.. 

  le boisacc.                 a emporté                                dans         la remise           un garçonnom. 

 

Výše uvedená dvojice příkladů je převzata z Hlavsa (1975), nicméně následná interpretace daných 

příkladů je provedena skrze perspektivu MIC.  První věta 57 a. je velice pravděpodobně výpověď zcela 

                                                           
48

 Tento přístup se liší od stanoviska Pražské školy, která upřednostňovala univerzalitu principu tématu 

předcházejícímu jádru (Firbas, 1966). 
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nová, s nepříznakovým slovním pořádkem (SVO). Větu 57. b. je možno interpretovat jako výpověď 

základovou, ve které byla nominální skupina dřevo přesunuta na počátek, a tímto způsobem tedy 

přetransformována na informaci známou (ve francouzském překladu lze konstatovat změnu členů, 

které předcházejí slovo bois). Jedná se tedy o výpověď základní s topikalizovaným objektem. Díky 

slovoslednému uspořádání objekt – sloveso – subjekt, který je rodilými mluvčími češtiny vnímán jako 

příznakový, bylo slovo dřevo uvedeno do kontrastu se zbytkem výpovědi, který zprostředkovává 

novou informaci. Tento zbytkový segment ve výpovědi základní se v metainformativní teorii nazývá 

komentář (commentaire, the comment, A. a H. Włodarczykovi, 2006). Za předpokladu, že 

v mluveném projevu má mluvčí navíc možnost zdůraznit v příkladu (57) b. slovo chlapec pomocí 

emfáze (což je v tomto typu příznakové slovanské dikce velice pravděpodobné), lze o slovu chlapec 

hovořit jako o fokusu ve výpovědi rozšířené. Nová informace zde kontrastuje se zbytkem výpovědi, 

tedy se svým pozadím (fond, the background, A. a H. Włodarczykovi, op. cit.), jak se tato část 

výpovědi rozšířené v metainformativní perspektivě nazývá.   

 

Slovo dřevo představuje v příkladu (57) a. lokální CI (protože se jedná o přímý objekt slovesa ve 

výpovědi základové), zatímco ve výpovědi (57) b. se jedná o CI globální (protože slovo dřevo se v 

tomto případě chová jako topik výpovědi rozšířené). Lokální CI, které v (57) b. zastává roli fokusu, je 

umístěno na konec věty (viz s. 72 výše v textu). Zdůraznění intonací, slovní pořádek či v prozodické 

aspekty (např. pauza) nebo procesy syntaktické (francouzské vytýkací konstrukce, diateze) zrcadlí 

veškeré jevy, které přispívají k topikalizaci či fokalizaci určitého výpovědního elementu a které jsou 

přirozeně přítomné v jazyce. 

 

Nezávisle na skutečnosti, že napříč jazyky existují tendence interpretovat jako topik spíše subjekt 

(nominální skupinu, jméno nebo zájmeno), lze v určitých větných strukturách jako topik interpretovat 

také sloveso, které předchází subjekt (příklad 58 níže). Protože většina predikací obsahuje 

přinejmenším subjekt (ne nutně však také objekt), ten se jakožto jeden z nejběžnějších větných členů 

proto jeví jako složka, kterou lze nejsnadněji ztotožnit s pragmatickou rolí topiku. Odtud tedy vychází 

tendence vytvářet přímá spojení mezi subjektem a topikem (Lambrecht 1991, s. 132). 

 

(58)  Chtít inf.,   to dém. neut.  on pron. pers.  bycond.  chtěl pp.               Aleconj. nicpron. nedostane V. 3.p.sg. fut. 

           vouloir    ça                 il                   voudrait cond. 3. pers. sg.  mais      rien     obtiendra 

 Vouloir, il voudrait. Mais il n´obtiendra rien. (vlastní překlad) 

Příklad 58. lze interpretovat jako typ výpovědi rozšířené, protože infinitiv, který otevírá sdělení, lze 

zdůraznit pomocí prozodických prostředků, případně jej lze oddělit od zbytku výpovědi pauzou (tuto 
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skutečnost reflektuje v psaném sdělení čárka za infinitivem). V tomto případě lze proto slovesnou 

formu považovat za topik. Věta je navíc tvořena členy v inverzním slovním pořádku (tedy sloveso – 

subjekt), což je často indicie, která předznamenává novost dané informace.   

 

2. 6. 6 Závěr 

V teorii metainformativního centrování jsou výpovědi členěny do dvou různých typů: buď jde 

o výpovědi základní, nebo o tak zvané výpovědi rozšířené. U obou typů se rozlišuje centrum zájmu 

(centre d´intérêt – CI). Jde o jakési psychologické ohnisko, které je voleno mluvčím v nejdůležitějším 

momentě promluvy a o kterém mluvčí v průběhu komunikace vytváří své predikace.  Oba dva typy 

výpovědí mají své vlastní CI: ve výpovědi základové se hovoří o CI globálním, které odpovídá 

subjektu. Pokud základová výpověď obsahuje fakultativně také objekt, ten se následně stává CI 

lokálním. Co se týká typu výpovědi rozšířené, zde globální CI představuje topik, zatímco lokální CI se 

stává fokusem. Nicméně ještě před tím, než se jakýkoli z větných elementů stane topikem nebo 

fokusem, je absolutně nezbytné, aby byl takový prvek uveden za pomoci pragmatických indikátorů do 

kontrastu se zbytkem výpovědi (např. lokalizací intonačního centra, prozodickými aspekty, slovním 

pořádkem atd.). 

 

Každý z uvedených dvou typů výpovědí operuje na rozdílné úrovni informační struktury: výpověď 

základní stojí nad tzv. úrovní nula (niveau zéro), což je prostý infomační obsah v tom nejryzejším 

slova smyslu (sémantická situace, její účastníci a její místní a časové nastavení). Výpověď rozšířená se 

superponuje nad první metainformativní úroveň jakožto její druhý stupeň, ve kterém se projevuje 

kontrast mezi informací novou a danou (známou). Informační úroveň odpovídá sémantickým 

parametrům (lexikálnímu významu slov), úroveň metainformativní je v souladu s aspekty 

pragmatickými. Protože komunikace je do značné míry založena na pragmatických indiciích, 

metainformativní hodnoty nový nebo známý figurují v popředí tohoto teoretického konceptu.   

 

****** 
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3. ANALÝZA 
 

Analyzovaná data jsou organizována do korpusu, který je k této práci přiložen na disku CD. Protože 

korpus je relativně obsáhlý, následující kapitoly zmiňují pouze reprezentativní příklady. Z tohoto 

důvodu číslování na disku CD neodpovídá číslování, pod kterým jsou řazeny uváděné příklady.  

 

3. 1 Jak se orientovat v korpusu 

Příklady obdobného typu jsou označeny číslem v závorce, což umožňuje jejich snadné dohledání. Aby 

bylo možné předejít směšování příkladů sloužících k ilustraci teoretických částí výkladu, předchází 

každému z příkladů, který odkazuje na korpus, znak #. Rozbor se snaží vyhnout studiu vět zbavených 

kontextu, protože předpokládáme, že z hlediska komunikace je stěžejní výpověď jakožto jednotka 

podílející se na utváření textu nebo komunikační výměny. Aby tedy nebyly analyzovány pouze věty, 

ale výpovědi, každý z příkladů obklopuje kontext, do kterého byla věta původně zasazena. Kontext je 

vyznačen kurzívou a úsek textu, který je předmětem zájmu rozboru, je zvýrazněn modrou barvou 

v tučně zdůrazněné větě.   

Klasifikace vět v korpusu vychází ze dvou základních skupin, a to dle formy určenosti a pozice 

subjektu ve francouzštině: člen určitý nebo neurčitý, který předchází buď subjektu anteponovanému 

před sloveso, nebo subjektu postponovanému za sloveso (vzhledem ke skutečnosti, že ve 

francouzštině, ale rovněž tak i v češtině, se subjekt ve větě bez expresivního zbarvení nachází 

zpravidla před slovesem). Tato klasifikace není zvolena nahodile, ale odpovídá kritériím (popsaným 

níže), na jejichž základě lze identifikovat subjekt v obou jazycích. V souvislosti se členem určitým jsou 

do stejné kategorie začleněny také věty, které se do češtiny překládají pomocí ukazovacího zájmena. 

Bude tedy rozebírána také speciální skupina českých subjektů, jimž předchází demonstrativní 

determinant. V češtině, a to především v mluveném projevu, se jedná o velice výrazný fenomén, u 

kterého lze vypozorovat jisté známky sémantické redukce. 

Zdroje použitých jazykových dat pocházejí z multijazykového korpusu InterCorp a některé z příkladů 

mluveného jazyka byly čerpány z korpusu ORAL 2008. InterCorp je paralelní synchronní korpus, který 

obsahuje 23 jazyků, včetně češtiny a francouzštiny. Vznikl v ústředí Ústavu Českého národního 

korpusu a obsahuje většinově texty prozaické, které byly manuálně uspořádány. Mezi francouzskými 

autory, jejichž texty korpus obsahuje, jmenuji např. Saint-Exupéryho, Chamoiseaua, Tourniera atd., 

mezi českými autory zase Hrabala, Kunderu, Fukse, ale i další. Aby korpus, ze kterého vychází má 

analýza, byl vyvážen také žánrově, jsou citovány též novinové články z let 2000–2008, které jsou 

součástí InterCorpu a pocházejí z webové stránky Project Syndicate.  
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Každá cizojazyčná verze má svůj protipól v češtině. Z tohoto důvodu čeština slouží jako tzv. pivot, což 

znamená, že veškeré verze českých textů (ať jde o originál nebo o překlad) mají jednu nebo více 

jazykových verzí. Celkově korpus InterCorp v době vzniku analýzy v roce 2010 obsahoval 72 miliónů 

slov, z toho 3 148 000 slov francouzských a 41 340 000 slov českých. 

 

3. 2 Kritéria definice subjektu v češtině a ve francouzštině  

 

V češtině se zpravidla považuje subjekt za „určený“, nachází-li se v antepozici před slovesem. 

Strukturně tomuto uspořádání ve francouzštině odpovídá obvykle determinace členem určitým. 

Vycházíme-li z tohoto předpokladu, je cílem následující studie rozbor subjektu a determinantů, které 

jej obklopují – v závislosti na fungování gramatických a strukturních pravidel češtiny a francouzštiny. 

Konkrétně půjde v rozboru o následující otázky: „“ 

 

* Jak metainformativní status (ve smyslu daný/nový) ovlivňuje výběr členu ve 

francouzské větě a pozici subjektu ve větě české?   

* Odpovídá subjekt se členem určitým vždy referenční hodnotě „určitý“? 

* Jaký vztah spojuje české demonstrativum a člen určitý ve francouzštině z hlediska 

opozice daný/nový? 

 

Ve francouzštině je subjekt nejčastěji koncipován jako jméno (vlastní jméno či substantivum) nebo 

zájmeno a občas může roli subjektu zastupovat dokonce celá věta (Grand dictionnaire de Linguistique 

&Sciences du langage, s. 455–456). Za hlavní kritérium, které umožňuje stanovit subjekt ve větné 

propozici, je považována verbální flexe – konjugace slovesa (i pomocného) je tedy nezbytná. Nicméně 

na sémantické úrovni francouzština vykazuje určité výjimky –  jako př. č. (59). 

 

 (59)   On se promène.  

     

V citovaném příkladu není shoda mezi slovesem a subjektem relevantní charakteristikou pro 

identifikaci subjektu. Verbální flexe vyznačuje subjekt v singuláru, zatímco ve skutečnosti jde o první 

osobu plurálu. V porovnání s osobním zájmenem nous, které představuje jinou formu vyjádření 

1. osoby plurálu ve francouzštině, se osobní zájmeno on vyznačuje daleko větší mírou neurčenosti 

a jeho použitím dochází k neutralizaci osoby a subjekt je vyjádřen skrze svou aparentní (gramatickou) 

formu (sujet apparent). 
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On odpovídá plurálové formě subjektu, nikoli však plurálu vyjádřenému slovesem. Není totiž možné 

uvažovat o slovesu s plurálovou koncovkou a současně váhat ohledně referentu, který se vztahuje 

k činnosti vyjádřené slovesem (se promener). Případy, kdy se diskurz nechová podle gramatických 

pravidel a do popředí se dostává spíše mentální svět mluvčího (logická shoda), jsou popsány ve 

francouzských gramatikách pod termínem sylepse (syllepse), která odkazuje na distinkci mezi sujet 

apparent (subjekt gramatický) a sujet réel (subjekt logický).  

 

Na úrovni morfo-syntaktické v tzv. konstrukcích neosobních (impersonnelles) jsou ve francouzštině 

možné konstrukce s nominálním syntagmatem, kde je subjekt reprezentován pomocí neosobního 

zájmena il (viz detailněji kap. 1. 7. 5. 4). Jde o specifický typ výpovědí (il faut, il y a…), ve kterých je 

subjekt „prázdný“, protože chybí agent zodpovídající za činnost vyjádřenou slovesem, přestože je 

subjekt formálně vyjádřen zájmenem il nebo on, které zastupuje logický subjekt (le sujet réel).    

A. a H. Włodarczykovi (2006) navrhují jiný pohled na rozlišování mezi typy subjektů, které jsou 

nabízeny tradičními gramatikami. Z hlediska metainformativní perspektivy autoři uvažují 

o invariantním il nebo on v souvislosti s přítomností nebo absencí lidského faktoru. Z tohoto důvodu 

MIC navrhuje nulové reprezentace subjektů nazývat subjekty anonymními (les sujets anonymes). 

Tímto způsobem tedy il odpovídá absenci lidského faktoru, a proto často odkazuje např. 

k atmosférickým jevům (Il pleut)49. Oproti tomu zájmeno on je ve francouzštině možné ztotožnit 

s lidskou přítomností, zpravidla v zobecňujícím slova smyslu – např. že ovoce lidé obvykle kupují na 

trhu (On achète les fruits au marché) atp.  

 

Rovněž v češtině je subjekt vyjádřen nominální skupinou, jejíž jádro tvoří vlastní či obecná jména, 

případně zájmena. Nicméně příznačným rysem je možnost ponechat subjekt nevyjádřený, protože 

typologicky je čeština klasifikována jako tzv. pro drop language. Výraz pronoun-dropping označuje 

skutečnost, že určité jazyky (především jazyky slovanské) umožňují ponechat nevyjádřené zájmeno, 

které funguje ve větě jako subjekt. Nositel rysu predikace je zjistitelný na základě kontextu nebo 

morfologicky – díky verbální flexi (konjugační koncovky, které udávají mluvnické číslo a osobu).   

                                                           
49

 Oproti tomu však v tradičních českých nevalenčních syntaktických popisech jsou jako specifická kategorie vět 

chápány konstrukce, které vycházejí z popisu změn atmosférických jevů nebo psychických stavů a které jsou 

tvořeny jedním základním členem. Nazývají se věty jednočlenné. Mohou mít charakter nominální nebo verbální. 

V těchto strukturách se nepředpokládá dělení na subjekt a predikát. Ve valenčně koncipovaných popisech se 

však jednočlenné věty považují za věty s predikátem neobsahujícím levovalenční pozici. V tomto případě je 

termín věta jednočlenná synonymní s termínem věta bezpodmětná. Struktura typu Ø Prší / Il pleut je tedy 

chápána jako bezpodmětová konstrukce, tvořená jednou základovou složkou, která se stává větou na základě 

svého situačního ukotvení, stejně tak vlivem intonačních charakteristik (Encyklopedický slovník češtiny, s. 522). 
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Protože explicitní vyjádření subjektu není povinné, je v češtině shoda mezi subjektem a slovesem 

jedním z kritérií, na základě kterého je možné usuzovat na subjekt. Pokud je subjekt ve větě 

explicitně vyjádřen, pozici subjektu určuje přímo pádový systém promítající koncovky jednotlivých 

pádů na jména a zájmena. Klasická pádová forma, která signalizuje přítomnost subjektu, je 

nominativ, nicméně určitá slovesa umožňují rovněž subjekt formou genitivu (partitiv, numerativ 

atd.). 

 

Co se týká subjektu s nulovou realizací (jistý typ analogie s neosobními formami), česká gramatika 

v principu umožňuje rozlišení tří typů: 50  

 

a. subjekty s nulovou slovní realizací, tzv. všeobecný podmět vyjadřující afirmace s obecnou platností 

pro každého   

   (60) S prép.  poctivostí N. ins.  nejdál adv.   dojdeš. V. 2.p.sg.fut. 

   avec     honnêteté              le plus loin      parviendras 2. p. sg. fut. 

    On a avantage d´être honnête. 

 

b. subjekty s nulovou slovní realizací s anonymním konatelem ve větách s přísudkem ve tvaru 3. os. 

pl. mužského rodu životného; tzv. subjekt anonymní – někdo, ne však mluvčí či posluchač, je 

konatelem děje vyjádřeného ve větě (nevíme však kdo)   

    (61)   Zabili V. 3.p. pl. prét.   nám pron. dat. cont.    Ferdinanda. N propre acc. 

            ont tué                           nous                            Ferdinand acc. 

  On nous a tué Ferdinand. 

 

c. subjekt neurčitý, který může zůstat nevyjádřený (Ø) nebo se realizuje pomocí demonstrativního 

zájmena to ve větách s přísudkem ve tvaru neosobním  

     (62) V prép.  hodinách N. loc.  to dém.    hrklo. V.3.p.sg.prét.  /   Veprép. stroji N. loc.  Ø  hrklo. V. 3.p.sg. prét. 

          en          horloge                 ce n.       a fait du bruit /      en        machine loc.        a fait du bruit  

 L´horloge a fait entendre un déclic.                /       La machine a fait entendre un déclic. 

 

Analýza popsaná na následujících stránkách bude pro rozpoznání subjektu ve větě vycházet 

z následujících kritérií: pro francouzštinu půjde o dvě – shoda mezi subjektem a slovesem (vzhledem 

k tomu, že sloveso se ve francouzštině vždy shoduje s gramatickým subjektem, ať už jde o tzv. sujet 

apparent, réel nebo impersonnel). Dále půjde o pozici subjektu vzhledem ke slovesu, přičemž za 

pozici kanonickou bude uvažováno postavení před slovesem. Předmětem analýzy však budou 

                                                           
50

 Definice příkladů jsou převzaty Encyklopedického slovníku češtiny, s. 316 
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i případy konstrukcí, ve kterých se subjekt vyskytuje za slovesem, protože i tento typ pozice subjektu 

je ve francouzštině možný (i když se toto umístění odvíjí od úrovně metainformace)51. Dvě kritéria 

pro distinkci subjektu budou relevantní i pro češtinu – půjde opět nejprve o shodu mezi subjektem 

a slovesem v případě konstrukcí, ve kterých bude subjekt explicitně vyjádřen. Jako druhé kritérium 

bude relevantní pádový systém, přesněji řečeno nominativ, který je považován za hlavní indikátor 

subjektu v češtině.   

 

Poslední poznámka se týká typu analyzovaných subjektů: hlavní zájem je soustředěn především na 

věty s explicitně vyjádřenými subjekty, které jsou zcela jasně identifikovatelné na základě kontextu. 

Analýza se tak nebude týkat veškerých specifických případů, které byly výše vyjmenovány (typy 

subjektů anonymních, neosobní konstrukce nebo struktury zbavené subjektu či predikátu atd.). 

3. 3 Analýza výpovědí základových v paralelním korpusu 

 

Ve výpovědi základové se subjekt (globální centrum zájmu) shoduje se svým predikátem (slovesem 

a případně jeho objektem). Na rozdíl od výpovědi rozšířené zde není metainformativní hodnota daný 

a nový v kontrastu. Subjekt výpovědi základové může být nový, vyskytující se v dosud neznámém 

kontextu, nebo naopak může být zcela daný, protože je umístěn v kontextu známém. Právě tento typ 

je rozebírán v následující kapitole. Při rozboru různých typů výpovědních struktur je nutno počítat se 

skutečností, že globální hodnota výpovědi nevyplývá pouze z indikátorů, které obklopují subjekt, ale 

podílejí se na ní také další typy ukazatelů, které jsou její nedílnou součástí (především ty, které 

modifikují sloveso, ale v úvahu připadají také adverbia nebo částice). 

 

3. 3. 1 Základové výpovědi se subjektem (či predikátem) nesoucím metainformativní status 

známý  

Subjekty působící v doméně metaiformativní platnosti známý/daný vyjadřují velice často skutečnosti 

a pravdy, které představují součást obecných znalostí o světě daných mluvčích. Slovesná činnost se 

proto může odvíjet od situací majících generický charakter, které vypovídají o pravdách považovaných 

za platné a pravdivé již z podstaty svojí kategorie: např. Člověk je smrtelný (viz také kap. 2. 6. 4) nebo 

skutečnosti obecně přijímané, případně prezentované jako všem běžně známé 52. Ve většině případů 

                                                           
51

 Otázkové inverze typu (Vient-il?) jsou v analýze ponechány stranou, protože nemají nic společného s citovým 

rozpoložením mluvčích.  
52

 Podle Krifka a kol. (1995) je zpravidla možné rozlišovat mezi dvěma typy genericity v závislosti na typu 

zdrojového konstituentu. Větná genericita se týká větného celku a má co do činění s generickou kvantifikací, 
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  hommeNnom   est V3p sg.ind.     sel Nins.          terre 

Ngen. 

v češtině subjekt v tomto typu konstatování předchází sloveso; pořádek slov tudíž zůstává neutrální. 

Sloveso je konjugováno v přítomném čase s gnómickou platností, z pohledu lingvistiky je tedy 

charakterizováno nadčasovou platností:    

 
#1  a. Moderní    člověk           švindluje.            Snaží se obejít všechny mezníky a projít zadarmo od 
       moderne adj. homme Nnom  triche V 3.p.sg.ind.  

života k smrti. Lidový            člověk          je                         poctivější.                                                       
                          du peuple adj.   homme Nnom.  est V 3. p. sg. ind.   plus probe adj. comp. 

        (Kundera, M. Žert)        

 

     b.  L' homme moderne triche. Il s' efforce à contourner tous les grands moments qui sont sans 

retour et à passer ainsi sans payer de la naissance à la mort. L' homme du peuple est plus 

probe. 

 

Podle Włodarczykové H. (1999) se ve francouzštině výpovědi s generickou platností vyznačují členem 

určitým v jednotném čísle nebo determinanty typu tout, chaque, atp.; to platí též v případech 

negativních variant. Sloveso je v indikativu prézentu, případně vyjadřuje modální morfologickou či 

lexikální platnost, která označuje nutnost (s. 139–140 op. cit.). Příklad #2 však ilustruje, že 

determinant tout, který se nachází před subjektem, v českém překladu mizí:  

 

#2 a.  Si le sel s' affadit avec quoi le salera -t-on? Tout homme est le sel de la terre, répondit celui 

que l' on appelait l' alchimiste.  

(Tristan, Frédérick. Les tribulations héroïques de Balthasar Kober) 

       b.  Jestliže sůl ztratí svoji chuť, čím se osolí?  Člověk           je                     solí              země,   

 řekl muž, jehož nazývali alchymista.                                 

Podobně je tomu také v příkladech #3–#5.  

Ve francouzštině může být nositelem rysů charakteristických výpovědím s generickou platností 

rovněž člen neurčitý – příklad #6: 

#6 a. Le commerce pourrait bénéficier aux pays [...]. Mais le commerce à lui seul n' est pas 

suffisant. Une politique commerciale ne peut sauver les millions de personnes qui meurent 

faute de soins, seule une assistance financière ciblée peut y parvenir.  

(Jeffrey D. Sachs, Vaincre le terrorisme par la prospérité mondiale) 

 

                                                                                                                                                                                     
zatímco genericita nominální označuje určitý typ reference nominálních skupin jako takových, referenci 

charakterizující příslušnost k určitému druhu (la référence aux espèces). 
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commerciale adj. politique Nnom  ne peut pas V 3p.sg. ind.  sauver  Vinf.   millions Num.acc   malades N.gen. 

 

       b.  Obchod skutečně přináší užitek chudým[...]. Samotný obchod však neřeší všechno.  

Obchodní        politika           nedokáže                   zachránit     milióny            nemocných.   

 

To může pouze cílená finanční pomoc. 

 

Také Corblin (1987) má za to, že generická interpretace kategorie neurčitých výrazů je možná (např. 

Un homme est souvent mécontent de son sort). Má však těsnou souvislost s generickou interpretací 

kategorie výrazů určitých a dle Corblina (s. 49, op. cit.) se zdá, že generická interpretace výrazů 

neurčitých není ničím jiným než nespecifickou interpretací jistého charakteristického druhu. Corblin 

dále uvádí, že pro to, aby bylo možné obdržet generickou interpretaci neurčité kategorie, je třeba 

předpokládat existenci operátoru, který umožní proces multiplikace (několikanásobné ověření) 

v interpretaci neurčitého výrazu. Více či méně generický charakter tedy závisí na „rozsahu“ tohoto 

multiplikátoru. Neurčitý výraz takto zkrátka nabývá hodnot, pro které je daná vlastnost ověřena en 

général, toujours... (obvykle, vždy atp.). Neurčitý výraz tedy sám o sobě není odpovědný za svou 

generickou interpretaci, ba naopak Corblin se přiklání k názoru, že velice často k ní přispívá především 

kontext (s. 84, op. cit.). Dokonce ani distinkce mezi jednotlivcem (individu) a poddruhem (sous-

espèce) nemá z pohledu lingvistiky ve většině případů žádný specifický vliv. Toto konstatování 

umožňuje vysvětlit příklad #6. Slovní celek une politique commerciale (obchodní politika) sám o sobě 

představuje parafrázi významu slova commerce (obchod), vnáší do základové výpovědi 

metainformativní status známý a popisuje takto podtřídu abstraktního pojmu obchodní politika.  

 

Mohlo by se tedy zdát, že pro nejpřesnější pochopení generické interpretace je nutná přítomnost 

členu (ve francouzštině), subjektu v jednotném čísle, neutrálního slovního pořádeku i slovesné 

charakteristiky. Např. výpověď rozebíraná v příkladu #7 reprezentuje všechny výše citované 

charakteristiky generické interpretace výpovědi, tedy subjekt v singuláru, jemuž předchází ve 

francouzštině člen, dále predikát ve formě indikativu prézentu (jež může označovat skutečnosti 

vnímané jako vždy pravdivé, nezávisle na časovém a místním určení, Włodarczyková H. 1999, s. 140). 

 

 

#7 a.  Si les entreprises japonaises dominent sur un marché suisse particulier, elles préfèrent fixer 

le prix en yen: une entreprise japonaise ne se soucierait donc pas de perdre une part de 

marché en cas de revalorisation du yen car ses concurrents devraient faire face aux mêmes 

pressions.  
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         japonaise adj.  entreprise Nnom.    se pron.réfl.             en fait part.     enprép.    ce dem.      cas Nloc.     ne doit pas V3.p.sg. ind. 

soucier Vinf. 

              tous adj.    nippons Nnom.  de ce sorte pron. nez N.acc   n´ont pas V 3p. pl. ind. 

      b. Pokud by nabízela ceny v jenech, riskovala by ztrátu trhu, pokud by jen posílil. Pokud jsou na 

některém konkrétním švýcarském trhu dominantní japonské firmy, budou označovat 

hodnotu zboží v jenech: 

 japonská     firma               se               totiž            v     tomto      případě  nemusí                    

bát, 

 

 že po posílení jenu ztratí trh, neboť její konkurence bude muset řešit stejný problém.  

 

Přesto však v tomto případě není generická interpretace přípustná, protože nominální skupina 

subjektu les entreprises japonaises (japonské firmy) se již vyskytuje v předchozím kontextu, a právě 

tato skutečnost určuje hodnotu metainformativního statusu subjektu jakožto známý, nikoli běžná 

znalost přítomná v mentálním prostoru mluvčího. Z tohoto pohledu je navíc zajímavé pozorovat, že se 

jedná o specifickou kvantifikaci subjektu zobecněného na počátku výpovědi množným číslem „les 

entreprises japonaises“, který přechází vzápětí do čísla jednotného, a současně se mění hodnota 

členu na neurčitý une entreprise. Ve skutečnosti nelze uvažovat o tom, že diskutované výrazy 

výpovědi #7 mohou zasáhnout celou třídu jednotlivých individuí l´entreprise japonaise – omezení 

v kvantifikaci je dáno výrazy en ce cas/v tomto případě, které zcela zřejmě vymezují, že zmiňované 

společnosti jsou kontextově vymezené, navzdory členu neurčitému, který determinuje subjekt ve 

francouzštině. Příklad #7 je tedy příkladem výpovědi obsahující subjekt již známý, jehož 

metainformativní status je však nový, protože vstupuje do nové souvislosti. Takový subjekt může 

spoluutvářet základovou výpověď obsahující predikát, jehož metainformativní status je nový.    

 

Otázka kvantifikace se vztahuje také na druhý typ základových výpovědí, a to na výpovědi s obecnou 

hodnotou (valeur générale). Jedná se o problematiku kompletního výčtu určité třídy jednotlivých 

individualit, které představují subjekt výpovědi. Má výpověď kapacitu k vyjádření třídy jednotlivin 

v celé její úplnosti? To ilustrují příklady (#8–11): 

 

#8 a.  Elle avait le plus beau nez du monde, le nez japonais, ce nez inimitable, aux narines délicates 

et reconnaissables entre mille. Tous les Nippons n’ont pas ce nez mais [...] 

(Nothomb, Amélie. Stupeur et tremblements) 

b.  Měla ten nejkrásnější nos na světě, japonský nos, onen nenapodobitelný nos s jemným chřípím, 

  jaký se rozpozná mezi tisícem jiných. Všichni   Japonci           takový            nos           nemají [...] 

  

 

Příklad #8 nelze považovat za typ výpovědi vyjadřující obecnost, protože navzdory kvantifikátoru 

vyjadřujícímu totalitu, který předchází subjekt, není možné tvrdit, že všichni Japonci na světě nemají 
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  chaquepron.     membre Nnom      de la famille Ngen.   peut V3p.sg.ind.  avec prép.        autres  adj. ins.      partager Vinf 

certaines pron.acc.    communes adj.acc.    caractéristiques N acc. 

au-dessus adv.     duquel pron. avait V3.p.sg.pass. docteur Nnom    cabinet N acc 

accaaccNN.acc 

daný typ nosu (jak uvedeno v příkladu). Zcela jistě se vždy najdou tací, kteří nos podobný typu 

uvedenému ve výpovědi mají. Výpovědi s obecnou hodnotou ve francouzštině, stejně tak jako 

v češtině jsou charakterizovány především pregnatností plurálu na subjektu (na rozdíl od generických 

typů výpovědí, které se vyznačují užitím singuláru); plurál neimplikuje úplnost, ale spíše konkrétní 

výčet individuí, která existují (Włodarczyková, H. 1999). Proto jsou výpovědi s obecným smyslem spíše 

popisné; jedná se o jakési rozšíření úvahy o určité třídě jednotlivin. Nicméně příklad #9 je dokladem, 

že struktura vyjadřující hodnotu obecnou může být utvořena také subjektem v singuláru. 

 

#9 a.  Chaque membre pourrait partager certaines de ces caractéristiques communes, mais pas 

toutes, avec d' autres membres. 

 (George P. Fletcher  Définir le terrorisme, traduction) 

b.  Každý          člen                 rodiny                může                s                  ostatními         sdílet         

 některé                   společné               znaky,                        nikoli ovšem  všechny. 

 

Subjekty mající obecnou hodnotu jsou navíc typicky doprovázeny kvantifikátory ve smyslu totality 

vyjádřenými výrazy chaque/každý nebo tous/všichni nebo případně zápornými variantami 

personne/nikdo (příklad #11). V češtině indikátory obecnosti na slovese umožňují konstatovat, že 

imperfektivní vid, stejně tak jako morfologická modalita naznačují možnost (např. sloveso 

pouvoir/moci v příkladu #9). Ve francouzštině se může podle Włodarczykové H. (1999) sloveso 

vyskytovat ve formě prézentu, imperfekta nebo jednoduchého futura.   

Danost informace může být zprostředkována ve výpovědi rovněž pomocí adverbiálních ukazatelů. 

Především se jedná o ty, které vyjadřují časové okolnosti (podtržené adverbium ve francouzském 

příkladu níže) a které se vztahují k hodnotě habituelle (tedy k opakované činnosti) ve výpovědích 

základových: 

#12 a.  Žijeme ve velké, převratné době a máme zatím ještě moc starostí. Ztrácíme všichni. Pan doktor 

Bettelheim … " ukázal na strop, nad            nímž        míval              lékař                 ordinaci, " už také 

nesmí provozovat praxi. 

(Fuks, Ladislav. Spalovač mrtvol) 

       b.  Nous vivons une époque de grands bouleversements et nous avons encore beaucoup de soucis. Tout le 

monde perd. Le docteur Bettelheim … - et il montra le plafond au-dessus duquel se trouvait 

auparavant le cabinet du docteur - ne peut plus exercer. 
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                                                                                                                                                                                   Japon Nnom  est V3p.sg.ind.  

  pays N.ins. avec prép    le plus élévé adj. supl.    nombre N.ins.    suicide N.gen 

 

 

V příkladu #12 se opakování slovesného děje (iterace) vyjadřuje v češtině přímo na slovese přidáním 

sufixu vá- k základu imperfektivního slovesa mít, který vyjadřuje běžně vykonávané činnosti nebo 

činnosti takové, které se pravidelně opakovaly v minulosti. Francouzské sloveso je v imparfait (minulý 

čas průběhový), které zdůrazňuje opakování průběhu nějaké činnosti. Zajímavá je však pozice 

subjektu jak v českém originálu, tak i v jeho francouzském překladu: nejenomže si francouzský 

překladatel zvolil v překladu za subjekt slovo, které v české původní verzi zastupovalo roli objektu 

(lokální centrum zájmu), ale v obou příkladech #12 a. i #12 b. subjekt následuje až po slovese, což 

odpovídá typickému uspořádání objektivního (příznakového) slovního pořádku. V případě označení 

hodnoty děje probíhajícího nebo opakovaného se tedy jeví jako nejvhodnější indikátory ukazatelé 

přidávající se ke slovesu nebo také adverbia. 

Obecné povědomí o světě účastníků komunikačního aktu je někdy rozhodující pro rozlišení globální 

informativní hodnoty výpovědi. Takto příklady (#13-15) vycházejí z mentálního prostoru mluvčího, 

případně posluchače. Hodnota a relevance zprostředkovávané informace je daná a je zde 

prezentována, jako kdyby si jí všichni účastníci byli vědomi, protože odkazuje k historickým faktům 

nebo ke známým skutečnostem, jejichž obecně známý charakter je podporován deiktickými výrazy 

typu: chacun sait, il est connu... (každý ví, je známo atp.), které posilují pojem obecné, běžně sdílené 

znalosti.  

#14 a. A présent, ils ne pouvaient plus s’illusionner. Ils donnaient leur existence pour rien. Le Japon est le pays 

où le taux de suicide est le plus élevé, comme chacun sait. 

(Nothomb, Amélie. Stupeur et tremblements) 

b.  V současnosti si už nemohli dělat iluze. Dávali svůj život za nic. Jak všichni vědí, Japonsko je 

zemí          s               nejvyšším                počtem          sebevražd. 

 

V důsledku je tedy zřejmé, že metainformativní status známý není pouze záležitostí spojenou 

s problematikou topiku a fokusu. Z pohledu teorie MIC může být běžně přítomný také v základových 

výpovědích se zcela daným statusem, které navíc neobsahují ani topik, ani fokus. 

3. 3. 2 Základové výpovědi se subjektem (či predikátem) nesoucím metainformativní status  

nový 

 

Je-li dáno, že subjekt i predikát v tomto typu výpovědí operují v rámci oblasti s metainformativní 

platností nový, neodkazují k předchozímu kontextu. Výjimku mohou tvořit kontexty vypovídající 

o obecně přijímaných pravdách (ke kterým však odkazují též výpovědi s metainformativním statusem 
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daný).  Ve francouzštině typicky uvozuje subjekty výpovědí s metainformativním statusem nový člen 

neurčitý, protože reference, kterou zprostředkovává, není identifikovatelná. Podle Corblina (1987, 

s. 27) je základní podstatou fungování kategorie neurčitých výrazů zprostředkování primitivního výčtu, 

který odpovídá mechanismu: un N égal à un certain nombre de N. Tyto výrazy jsou podle Corblina 

samy o sobě nutně neurčité. Takto se tedy výpověď obsahující neurčitý výraz interpretuje jako vynětí 

(extrakce) z třídy individuálních hodnot n (s. 43 op. cit.). 53  

 

Příklad #16 je typickým příkladem výpovědi zcela nové, ve které se subjekt soldat/voják poprvé 

objevuje na scéně. Užití členu neurčitého tedy vyplývá ze skutečnosti, že je to poprvé, co se o něm 

hovoří. Jakmile je voják uveden do diskurzu, je ve francouzském překladu změna jeho 

metainformativního statusu signalizována v následující výpovědi opačnou hodnotou členu. Jde 

o klasické užití členu určitého, který anaforicky odkazuje k obsahu svého antecedentu soldat, který je 

z kontextu již známým referenčním bodem. Český originál signalizuje změnu metainformativního 

statusu projekcí subjektu na počátek věty (podtržený výraz): 

 

#16 a.  Spatřil jsem paní Salačovou, chromou švadlenu, jak se na berlách rychle odhoupává pryč. 

Probudil se ve mně zájem. Nalevo    od         kostela        se              vynořil                         voják                                                            

 

s         napřaženým bodákem a náměstí ztichlo. Voják šel pomalu, s šedivou helmou na [...] 

(Škvorecký, J. Zbabělci) 

 

        b.  Je vis la couturière infirme, Mme Salač, se balancer rapidement sur ses béquilles. Tout cela 

éveilla en moi de l' intérêt. A gauche de l' église, surgit un soldat baïonnette au canon et 

toute la place se fit silencieuse. Le soldat marchait lentement [...] 

 

V češtině je novost informace zpravidla indikována slovním pořádkem sloveso – subjekt (#17–21). 

Jedná se o příklady popisující časoprostorové rámce, kulisy, do kterých je subjekt poprvé vsazen. 

Přesto se však sluší poznamenat, že inverze slovního pořádku subjekt – sloveso může nastat také ve 

francouzštině: 

#17 a.     Stanula v nich na chvíli a pak opět několika rychlými kroky ustoupila do sálu a přitiskla se ke 

zdi. Ve        dveřích    se               objevil                    asi              dvacetiletý               muž                     

v černých šatech a bílé košili, jejíž límec ozdobený malovanou kravatou se mu zařezával do 

krku [...] 

(Kundera, M., žert) 

                                                           
53 

Hodnota N představuje jednotliviny, o kterých je ve výpovědích řeč.   

 

a gauche adv.  de prép.  église N. gen. se pron. réfl. surgit V. 3.p. pers. sg. prét. soldat N.nom.  

avec prép.         levé adj.          baïonette N. ins. 

dans prép. porte N. loc.  se pron. réfl. apparut V. 3. p. sg. prét.  environ part.        âgé de vingt ans adj. homme N. 

nom. 
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   b.  Elle s' immobilisa un instant sur le seuil, puis, fit trois ou quatre pas rapides et revint à 

reculons dans la salle où elle se radossa contre le mur. Apparut alors un homme d' une 

vingtaine d' années, vêtu de noir, chemise blanche dont le col [...] 

 

Kontextová nezávislost v češtině nicméně nezávisí pouze na inverzním slovním pořádku (přestože jde 

o velice relevantní indicii, hojně diskutovanou napříč literaturou – např. Hajičová (1980), Firbas, 

(1966)). Celková novost informace může být signalizována i pomocí neutrálního slovního pořádku 

(subjekt – sloveso), jak je tomu v příkladech #22–27. V těchto příkladech se vše odvíjí od kontextu, do 

kterého jsou výpovědi vsazeny a na jehož základě lze specifikovat vztah či nezávislost subjektu 

vzhledem k předcházejícímu kontextu:  

 

# 22 a.  „Žena spáchala sebevraždu údajně z hladu“, pohlédl do novin a přečetl zprávu a pak četl dál: 

„Vzteklý   pes              pokousal                    pětiletou    holčičku“. 

(Fuks, L. Spalovač mrtvol) 

b.  Une femme s' est suicidée, de faim soi-disant … » Il feuilleta le journal et lut le fait divers, 

puis il lut le suivant: « Un chien enragé a mordu une fillette de cinq ans. 

 

Ve výše uvedeném příkladu je daná výpověď prezentovaná formou novinového titulku. Není tak 

možné uvažovat jiný metainformativní status nežli nový. Navíc jak dokazuje většina příkladů 

v korpusu, v souvislosti se subjekty nesoucími metainformativní status nový (tedy subjekty takové, 

které ještě nebyly zmíněny v předcházejícím kontextu) je globální novost informace signalizována také 

na predikátu, který má v češtině podobu perfektivního slovesa. Ve francouzštině se predikát vyskytuje 

formou slovesného času minulého složeného (passé composé), který indikuje přesnost 

(jednorázovost) jednotlivých situací. 

 

Pro rozbor volby členu před subjektem poskytuje následující příklad další typ zajímavého jazykového 

jevu. Příklad #28 prezentuje neurčitý subjekt, který má charakter jedinečnosti. Tzv. jedinečný subjekt 

(tedy v daném případě slunce) je jméno spojené s určitým typem jedinečné (a jediné) reprezentace, 

která je známá každému mluvčímu, a tímto způsobem tedy využívá výhradní existenci své substance. 

Takto dokáže „vyčerpat“ celou jednu třídu, jejíž jedinou složku tvoří (pod podmínkou jedná-li se o jeho 

normativní, kanonickou reprezentaci a nikoli o reprezentaci stylizovanou). Z tohoto důvodu je 

zpravidla signalizován členem určitým – příklad #22:  

 

enragé adj. chien N. nom a mordu V. 3. p. sg. prét.    de cinq ans adj.    fille N. 

acc. 
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de prép. horizon N. acc. frôla V.3.pers.sg.prét.   brûlant adj.   de cuire adj.    soleil N. nom 

           comme conj.   être V. 3.p.sg. cond  se pron. réfl.   sur prép. quelque chose pron. a demandé V. 3.pers.sg. prét. 

 

#28 a. [...]sur le petit balcon de son appartement. Couvert de fleurs, il semblait suspendu au-dessus 

de la brume chaude des steppes. Un soleil de cuivre brûlant frôla l' horizon,                     

resta un moment indécis, puis plongea rapidement. Les premières étoiles frémirent dans le 

ciel. 

 

         b.  [...]přišli na malý balkonek, který patrřil k jejímu bytu. Byl plný květin a jako by visel nad 

teplou stepní mlhou. O           obzor          škrtlo                      žhavé         měděné      slunce, 

 

 na chvilku nerozhodně stanulo a pak se rychle zanořilo. Na nebi se zachvěly první hvězdy.  

 

Kromě skutečnosti, že slunce jakožto jedinečnou entitu předchází člen neurčitý, je rovněž možné 

pozorovat neshodu mezi pozicí subjektu ve vztahu ke slovesu mezi oběma verzemi (v češtině subjekt 

následuje sloveso, zatímco ve francouzštině je tomu naopak). Je-li slunce jedinečný element v celém 

univerzu své kategorie, jeho charakteristika jakožto takového je známa každému. Díky adjektivnímu 

atributu může slunce analogicky nabýt rozdílných rysů. Ve skutečnosti se jedná o odlišný stav slunce, 

který se liší od běžně přijímané interpretace, a proto subjekt slunce v příkladu #28 předchází člen 

neurčitý – nositel nového metainformativního statusu v základové výpovědi. Odvozené významy 

nepředstavují tvrzení, která by se dotýkala slunce jakožto objektu jako takového, ale zdůrazňují spíše 

jeho nápadnou či neobvyklou barvu, případně nezvyklou formu, která rozděluje třídu „slunce“ na 

„více specifických sluncí“ (podtříd), která se slučují pod pojem slunce. V paralelním korpusu InterCorp 

je možné nalézt značné množství obdobných případů – slunce vyzývavé, stepní, šikmé a bledé atp.  

Mezi determinanty, které označují neurčitost subjektu v češtině (který), se klasifikují především 

zájmena a některé z číslovek. Subjekt se však také může vyskytovat bez jakéhokoli determinantu. 

Odborníci na český jazyk zdůrazňují, že z důvodů sémantické jednoznačnosti existuje v češtině 

tendence vyjadřovat především situační novost informace. Absence členu neurčitého je 

kompenzována především užitím neurčitého zájmena nějaký/ případně některý, které je chápáno 

v mnoha odborných studiích jako primární reprezentace nesingulativní determinace, která 

neodkazuje ke konkrétním objektům ani osobám (např. Hlavsa. 1975). 

 

# 29 a.  V mluvítku domácího telefonu zachrastilo, pak       nějaký           zastřený   japonský    hlas  

 

 jako        by                              se                   na           něco                         ptal. 

 

         b.  J' entendis un grésillement dans l' interphone, puis une voix japonaise un peu brouillée qui 

semblait poser une question.  

(Toussaint, Jean-Philippe. Faire l´amour) 

 puis adv. quelque pron. voilée adj. japonais adj. voix N. nom.  
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   audace N. gen. a demandé V. 3.p.sing. prét.   sa pron.   voisine N. gen. 

   sur prép. terre N. loc.   se pron. refl. nettement adv. découpa V. 3.p.sg.prét. ombre N.nom silhouette N. gen. 

un num.    conjoint N.nom.    se pron.réfl. dans prép.   sudain adj.      accès N. loc. 

 

Hlavsa předpokládá, že podobně tomu bude také v případě číslovky jeden (jedna, jedno), která rovněž 

disponuje kapacitou nenuceně referovat k následujícímu kontextu. Tato modifikace v lexikální 

sémantice číslovky jeden, která se nápadným způsobem podobá členu neurčitému, je ilustrována 

příkladem #30:  

 

#30 a. À bâbord, on demandait quelle était la première cause de divorce en Île-de-France, laissant 

les plus sérieux réfléchir de longs instants avant de glisser la réponse ( le mariage ) avec une 

nonchalance étudiée. Un convive trouva un sursaut d' audace pour demander à sa voisine 

si elle était fidèle à son mari [...] 

(Assouline, P. Double vie) 

 

         b.  Na levé straně stolu se někdo zeptal, jaká byla příčina prvního rozvodu v Île - de - France, a 

nechával ty nejserióznější hosty dlouhé okamžiky přemýšlet, než se strojenou nonšalancí 

vyklopil odpověď - manželství. Jeden    manžel             se                v             náhlém       návalu  

      

 smělosti         zeptal                               své        sousedky,      jestli byla věrná svému muži, [...] 

 

 

Ačkoli je výskyt členu neurčitého v nových výpovědích považován ve francouzštině za modelový 

případ, jeho použití v tomto typu konstrukcí však není výhradní. Korpus doprovázející tuto analýzu 

obsahuje rovněž 5 příkladů, kde je subjekt určitý uvedený jako nová informace. Jedná se o sérii 

příkladů # 31̶35:   

#31 a. Le bruit se rapprocha. L' ombre d' une silhouette se découpa sur le sol. Elle s' arrêta  non loin 

de leur voiture, et fit demi-tour. La ronde du gardien, probablement. 

       b. Hluk se přiblížil. Na     zemi          se                ostře            rýsoval                      stín           postavy.  

Zastavila se nedaleko jejich auta a pootočila se. Pravděpodobně hlídač na obchůzce. 

Subjekt l´ombre d´une silhouette se vyskytuje ve francouzštině v iniciální pozici a je určený členem 

určitým, přestože v předcházejícím kontextu ještě nebyl zmíněn. Na druhou stranu v češtině je subjekt 

umístěn na konec výpovědi a tato pozice je chápána celou řadou teorií jako pozice vyjadřující novost 

informace. Zda se, že novost subjektu dále podporuje ještě nominální komplement une silhouette, 

který je doprovázen členem neurčitým, stejně tak jako skutečnost, že vysvětlení přichází až s poslední 

větou úryvku textu – existence stínu postavy je zdůvodněna osobou hlídače, který se zjevil na scéně.   

Na tento typ struktur upozornil jako první Jan Firbas v roce 1966. Z pohledu jeho perspektivy subjekt 

může zprostředkovávat novou/neznámou informaci, a přesto může být determinován členem 
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určitým, který je chápaný jako „rematický“. Firbas si navíc povšiml, tento typ subjektů se typicky 

vyskytuje v kontextech obsahující tzv. slovesa vyjadřující existenci/objevení se na scéně (the  verbs 

expressing appearance or existence on the scene), viz kap. 2. 3. 2. Subjekt se členem určitým 

rematickým se typicky prezentuje jako „nově příchozí“ na scénu v kontextech s časoprostorovým 

rámcem, které poprvé54 podávají popis kulis scény.   

Je obecně známo, že funkcí členu určitého je označovat nominální skupiny s dostatečnou určeností 

(Firbas dokonce tvrdil, že člen určitý vytváří iluzi, že subjekty, kterým předchází, jsou známé; s. 248, 

op. cit); proto se z tohoto důvodu předpokládá určitý stupeň obeznámenosti s nominální skupinou. 

Firbas však přesto předpokládal, že tento stupeň je proměnlivý. V principu rozlišoval dva (s. 246, op. 

cit.): 

i. Pojem zprostředkovávaný jménem determinovaným členem určitým může být sdílený, dostatečně 

určený nebo dobře známý vzhledem k obecně sdíleným znalostem o světě mluvčího/pisatele 

(příjemce sdělení) a ve vztahu k tzv. narrow (ad hoc) scene se může projevovat jako neznámý, 

nezávislý na kontextu. To proto, že stupeň známosti týkající se narrow scene je hodnocen skrze daleko 

přísnější kritérium. Toto kritérium je splněno, protože kontextová nezávislost je indikována skrze 

ostatní prostředky funkční větné perspektivy, než je člen určitý, který může označovat obeznámenost 

se sférou obecné znalosti o světě, sdílené mluvčím a posluchačem. 

ii. Jména se členem určitým zprostředkovávají pojmy, které mohou být považovány za známé v tom 

nejužším slova smyslu; tzn. co se týče běžné znalosti mluvčího a posluchače v souvislosti s „narrow“ 

scene. Tento typ známosti činí nominální skupiny kontextově závislé a člen určitý odkazuje do 

předchozího kontextu.    

Teorie metainformativního centrování vysvětluje tento nesoulad mezi podstatou členu určitého a jeho 

metainformativním statusem nový výběrem perspektivy, kterou mluvčí volí pro způsob, jak bude 

prezentovat stav světa.  L´ombre d´une silhouette je subjekt prezentovaný (viz př. # 31) jako zcela nový 

ve zcela nové výpovědi základové. V perspektivě MIC se tedy vše odvíjí od pragmatiky, na rozdíl od 

Firbasova úhlu pohledu, který předpokládá (více či méně přímo), že vysvětlení spočívá ve vztahu 

mluvčího k lingvistické realitě a k realitě světa (jeho vztah k obecné znalosti o světě a ke „scéně“). 

                                                           
54

 Pokud je časoprostorový rámec prezentovaný jako daný, bývá umístěn na počátku výpovědi (což však není 

případ všech příkladů, které jsou prezentovány v tomto odstavci).   
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                                                                                                                                                                                                                                      heureusement adv.   
                           sont V3.p.pl.ind. au-delà prép. village N. ins. champs N. nom. 

S přispěním metainformativního hlediska se tedy člen určitý, který předchází subjekt ve zcela nové 

výpovědi (přestože je ve skutečnosti neurčitý, protože zprostředkovává novou informaci), již nejeví 

jako problematický. 

Poslední příklady této série (#36–38) obsahují specifickou konstrukci s il y a (viz kap. 1. 7. 5. 3). Tento 

typ konstrukcí zpravidla odkazuje ke gramatickým formám, které jsou ve francouzských mluvnicích 

popisovány jako neosobní formy  (Il y a cent ans, la télévision n´existait pas). Nicméně il y a může být 

také součástí specifického procesu, který umožňuje jazykům jako francouzština umístit subjekt do 

postpozice za sloveso, protože zprostředkovává novou informaci: 55   

#37 a.   Jsem starý, opuštěný, vyhoštěný král. Poctivý a ožebračený král bez nástupce. Poslední král. Naštěstí 

jsou                  za                 vsí              pole. Cesta. A za deset minut řeka Morava.  

(Kundera, M. Žert) 

        b.  Roi vertueux et mendiant. Roi sans successeur. Le dernier roi. Encore une chance, au-delà du village il 

y a les champs. Le chemin. Et dix minutes plus loin, l' eau de la Morava. 

 

V češtině nejsou subjekty odpovídající francouzským protějškům nacházející se v postpozici za 

slovesem díky spojení il y a zpravidla určeny žádným determinantem a bývají umístěny na konci věty. 

Již zmiňovaná série příkladů #36–38 je souborem výpovědí, v nichž je popisován dekor, který uvádí 

kulisy. Konstrukce s il y a jsou často používány jako prostředek k položení časoprostorového rámce. 

 

3. 3. 3 Mezi daným a novým: výpovědi na pomezí  

Mimo klasické anaforické užití diskutované v kapitolách 3. 3. 1 a 3. 3. 2 korpus obsahuje také příklady 

vět, jejichž interpretace je velice blízká klasické anafoře. Bylo by však problematické jednoduše jim 

udělit metainformativní status daný/známý, a to i přesto, že zprostředkovávaná informace může být 

vyvozována z obecné znalosti o světě na základě asociace.56 Naopak v metainformativní teorii tento 

typ výpovědi nese zcela nový metainformativní status a může být vysvětlen velice podobně jako 

příklady, které uvozovaly kulisy, diskutované výše. V české gramatické tradici se tento typ referenčních 

vztahů nazývá vztahy sémantické ekvivalence (kontiguity); např. Hrbáček J., 1994, s. 14. Ve 

francouzské jazykovědě je tento fenomén znám pod pojmem anaphore associative (asociační 

                                                           
55 

Slovní spojení il y a může tvořit rovněž fokus nebo topik výpovědi rozšířené, viz kap. 3. 4. 2 a 3. 4. 3.   
56

 Jedná se o skutečnost, že výskyt určitých celků přirozeně evokuje výskyt jiných, protože mezi nimi existuje 

těsné lexikální spojení.  
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      décor Nnom   avait V 3psg.ind.   caractère N.acc  pareillement adv.  traditionnel adj. comme conj. cuisine Nnom 

chromos N.nom. sur prép.   murs N. loc    étaient V. 3.p.pl.prét. tellement adv.  sucrés adj. 

    et conj.  lors de prép. chaque pron. transformation N. loc. cendre N.nom retombe V3p. sg.ind. mécaniquement adv. grilles N. gen. 

anafora) a Corblin, (1987, s. 130) cituje příklady typu: une maison (dům) – le toit (střecha), un village 

(vesnice) – l´église (kostel): 

#39 a.  Le lendemain, Rémi se rendit comme prévu à la Maison Treillard, un restaurant en bordure 

du parc Montsouris. Ne connaissant personne dans ce quartier excentré, ils avaient l' illusion 

que personne ne les connaîtrait. Le décor était aussi traditionnel que la cuisine. Les 

chromos suspendus aux murs étaient tellement sucrés que rien qu' à les regarder on 

attrapait le diabète.                                                                                       

 (Assouline, P. Double vie) 

 b.  Podle domluvy se Rémi nazítří dostavil do Maison Treillard, restaurace na kraji parku v 

Montsouris. V této od středu vzdálené čtvrti nikoho neznali, a tak si dělali iluze, že je nikdo 

nepozná. Výzdoba    měla                  ráz                   stejně             tradiční         jako     kuchyně.  

 Barvotisky  na         stěnách      byly                       tak                sladké,        že už jenom při  

 pohledu na ně člověk dostával cukrovku. 

Un restaurant asociuje podkategorii elementů od výrazu le décor, který obsahuje další podcelek les 

chromos. Avšak není pochyb, že z hlediska metainformace je subjekt nový, stejně tak jako jeho 

predikát. Český překlad výpovědi je v indikativní formě s neutrálním slovním pořádkem, který 

nepředpokládá žádné změny v intonaci diskurzu. Subjekt zůstává bez determinantu a hodnota jeho 

reference (určité nebo neurčité) zcela závisí na obrazu světa nebo na kontextu, které se nacházejí 

v mentálním prostoru mluvčího.  

Ve francouzštině je sloveso v imparfait, v minulém čase průběhovém, protože se jedná o popis dekoru 

a subjekt je zcela samozřejmě determinován členem. Volba členu je v tomto případě zajímavá, 

protože nominální skupinu antecedentu, ke kterému subjekt referuje, nemusí nutně předcházet 

pouze člen neurčitý (#39), ale také člen určitý. Příklady (#40–41) to dokládají; jedná se stále 

o asociační užití (la salle à manger  les plateaux, le feu  les cendres) – obě části asociační anafory 

ve francouzském překladu jsou předcházeny členem určitým:  

#41 a.  V krematoriu se spaluje každý zvlášť, a to rozžhaveným vzduchem, tělo ani rakev nesmí přijít 

do styku s ohněm, to je zásada, na to je dokonce jakýsi zákon …                                           a   

při             každé       proměně            popel        propadá            mechanicky   rošty.  

(Fuks, L. Spalovač mrtvol)    

b.  Mais dans un crématorium, chacun est incinéré individuellement avec de l' air incandescent. 

Ni le cercueil ni le corps ne doivent entrer en contact avec le feu, c' est un principe, il y a 

même une loi pour ça … À chaque transformation, les cendres retombent mécaniquement 

à travers les grilles. 
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  et conj. mouvement N. nom  

chevaux N. gen  calma V 3. p. sg. ind. 

 

Corblin (1987, p. 136) vysvětluje tento fenomén tak, že o prvním le uvažuje jako o elementu, který 

charakterizuje stanovený referenční bod. Takto je potom druhý následující člen určitým indikátorem 

označujícím le N (N opět představuje jednotliviny, o kterých je ve výpovědích řeč) a lze jej zjistit právě 

na základě vztahu k těmto stanoveným referenčním bodům. V důsledku je podle Corblina zcela 

možné, že le N označuje postupně více různých objektů.  

 

3. 3. 4 Základové výpovědi se subjektem známým, avšak nesoucím status nový  

Protože hranice mezi daným a novým je velice křehká, občas vyvstanou nejasnosti ohledně 

interpretace výpovědí, jejichž subjekt má charakter již známého nebo má dokonce anaforickou 

povahu, a přesto nese metainformativní status nový, protože se vyskytuje ve zcela nové základové 

výpovědi, aniž by však byl topikem, nositelem již známé informace.   

Jedná se o struktury, ve kterých je část výpovědi vyvoditelná z kontextu bez toho, aniž by byla 

zdůrazněna oproti zbytku výpovědi. Pokud subjekt vstupuje do části již dané/známé, zůstává 

v češtině často zproštěn jakéhokoli determinantu, zatímco ve francouzštině je propojení na předchozí 

kontext signalizováno na subjektu, anaforickým užitím členu určitého (příklady #42–46):  

#45 a.   Hola !, a belgičtí vyřezaní hřebci zabrzdili, zpod podkov jim tryskaly jiskry, Francin uskočil a 
vzal náručního za uzdu, strhl ji, zaryl ji do zpěněné tlamy zvířete a         pohyb  

 koňů        utichl,                     přazky a opratě a pruhy postrojů spadly na zem, přiběhl kočí a  

 vzal podsedního za uzdu …  

(Hrabal, B. Postřižiny) 

         b.  Hue ! » et les hongres belges freinèrent, des étincelles jaillirent sous leurs sabots, Francin 
s'écarta lestement et prit le cheval de droite par le mors, il tira, il l' enfonça dans la gueule 
écumante de l' animal et le mouvement des chevaux se calma, les attelles et les rênes des 
harnais tombèrent à terre, le cocher arriva en courant et prit le mors du cheval de gauche …  

Nominální syntagma mouvement des chevaux je dané, protože předchozí kontext zmiňuje fyzickou 

činnost zvířat (podtržený výraz) a predikát se calma zprostředkovává novou informaci.57 V češtině je 

to opět perfektivní slovesný vid, který odkazuje na novou informaci, protože vyjadřuje přesné, a tedy 

jednotlivé konkrétní situace. Subjekt kontextualizovaný v předcházející výpovědi (podtrženo) se 

dostává do nové souvislosti díky tomu, že je určen členem určitým.   

                                                           
57

 Subjekt v české větě předchází spojka a. Takto je třeba vždy ověřit její funkci v textu, protože existují případy, 

ve kterých spojka může fungovat jako fokalizační marker.  
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météorologue N. nom 

être cond. etre pp. passé 3. p. sg.   capable pasf. définir  V. inf. son pron. pos.état N. acc. comme conj. 

brumeux adv. avec conj. occasionnel adj. éclaircie N. ins.  

éuropéenne adj. union N. nom.     n´est pas V. 3. p. sg. 

ind. fermée adj. ni conj. statique adj.  

Subjekt však může předcházet rovněž člen neurčitý. Určitá obeznámenost s podstatou subjektu 

v příkladu #47 vychází z jeho generické podstaty, ale protože se objevuje ve zcela nové základové 

výpovědi, je určen členem neurčitým, který v tomto případě signalizuje meteorologa v jeho obecném 

smyslu. 

 

# 47 a.  Rémi ne percevait qu' un brouhaha, un magma de paroles indistinctes. La confusion le gagnait. 

Un météorologue aurait été à même de définir son état éclaircies. Un climat pesant, surtout 

pour les autres.  

(Assouline, P. Double vie) 

 
         b.  Rémi vnímal jen hluk, magma nezřetelných slov. Zmocňoval se ho zmatek. Meteorolog  
  
 by             byl                            schopen    definovat    jeho            stav          jako  
  
 mlhavo       s            občasným     vyjasněním. Tíživá atmosféra, zejména pro ty druhé.  

 

Ve dvojici příkladů očíslovaných #48 nelze s jistotou počítat s přítomností topiku. Občas se totiž může 

přihodit, že není zcela evidentní, zda je globální centrum zájmu subjekt, nebo topik, protože 

zdůraznění nezbytné pro stanovení topiku (i fokusu) není zcela jednoznačné. Teorie 

metainformativního centrování nazývá tento typ topiků tzv. topik slabý (topique faible); jinak řečeno 

topik bez emfáze. V metainformativní teorii nemůže být nominální skupina považována za topik nebo 

fokus, není-li topikalizovaná či fokalizovaná část v kontrastu se zbytkem výpovědi – tedy v kontrastu 

s komentářem nebo s pozadím (viz kap. 2. 6. 5). Protože tomu tak v daném případě není, subjekt 

zůstává globálním centrem pozornosti, které jednoduše zprostředkovává informaci buď novou, nebo 

danou. V určitých výpovědích doprovází toto zdůraznění ještě prozodické a intonační prostředky, 

protože emfáze je rozhodující faktor pro správnou interpretaci subjektu, především ve slovanských 

jazycích.  Korpus s větami psanými bohužel neumožňuje studovat intonační aspekt, a proto se tento 

rozbor omezuje pouze na ukázku několika ilustrativních případů: 

# 48 a.  Tyto změny však musí být vždy prováděny v kontextu stěžejních evropských hodnot. Čelní 

místo mezi nimi zřejmě zaujímá otevřený charakter unie. Evropská       unie   není      

uzavřená ani       statická ; je to živý organismus.  

  (Vladimír Špidla, Evropa jako úkol)  

          b.  Ces changements, toutefois, doivent toujours être entrepris à la lumière des valeurs 

européennes fondamentales. La plus importante de toutes, peut-être, est que l' Union 

possède un caractère ouvert. L' Union européenne n' est ni fermée ni statique, c' est un 

organisme vivant.  
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          deux num. femmes N.nom. dans prép. blanches adj. blouses N.loc. se pron. réfl. penchaient V. 3p.pl. prét. sur prép.  

eux pron.                                                                                                            femme N. nom    se pron. réfl.  essuya V. 3.p.sg.prét. 

rasoir N. acc. dans prép.   serviette N. gen. 

Subjekty v příkladu #48 jsou anaforickými přejímkami výrazu, který se vyskytoval v předcházející 

výpovědi. V češtině je naprosto přípustné, že mluvčí může zdůraznit subjekt tím, že na něj umístí 

kontrastivní akcent. V tomto případě by se jednalo o ukazatel, který by delimitoval hranici mezi 

topikem a komentářem. Naopak ve francouzštině řada jazykovědců považuje za prostředek 

topikalizace člen určitý s anaforickou platností (viz Włodarczyková H. 1999). Nicméně v psané podobě 

je obtížné rozpoznat, zda se jedná pouze o subjekt nebo o topikalizovaný subjekt (který by byl 

vysloven se stoupající intonací s krátkou pauzou před slovesem).  

 

3. 4 Analýza výpovědí rozšířených  

V konstrukcích zde nazývaných rozšířené nová část výpovědi stojí v opozici proti své již známé části.  

Protože se rozbor této práce soustředí především na determinanty obklopující subjekt, je pozornost 

soustředěna na nominální skupinu subjektu, jejíž metainformativní status se potvrzuje buď v oblasti 

s metainformativní platností nový, nebo daný. Tyto ukazatelé mohou být značně rozmanití a bude 

poukázáno na to, jak se mohou lišit, co se týče jejich použití ve dvou jazycích. Výpovědi řečené 

rozšířené operují na druhé metainformativní úrovni.    

3. 4. 1 Prostředky topikalizace subjektu v češtině a ve francouzštině  

Význam role intonace pro stanovení topiku byl již zmiňován výše. V češtině jsou např. běžné 

modifikace na úrovni prozodie při opakování subjektu ve dvou po sobě následujících výpovědích, 

přestože lexikální forma zůstává neměnná:    

 

#49 a.  [...]a nechal jsem se zavést do malého holičského krámku, kde před třemi zrcadly čněla tři 
velká otáčivá křesla a na dvou z nich seděli mužové se zakloněnými hlavami a mýdlem na 
tváři. Dvě      ženy                 v              bílých        pláštích     se                 skláněly                   nad  

 
 nimi..  Kostka přistoupil k jedné z nich a cosi jí zašeptal ; žena               si                  utřela 
 

 břitvu         do           ubrousku a zavolala dozadu za krámek [...]:  
  (Kundera, M. Žert) 

  
          b.  [...]et je me laissai emmener dans un petit salon où devant trois glaces étaient plantés trois grands 

fauteuils pivotants dont deux étaient occupés par des hommes qui avaient la tête inclinée et le visage 
ouaté de mousse. Deux femmes en blouse blanche se penchaient sur eux. Kostka s' approcha de l' une 
d' elles et lui chuchota quelque chose ; la femme essuya son rasoir avec une serviette et appela dans l' 
arrière-boutique [...]  

V příkladu #49 a. jsou poprvé v základové výpovědi zmiňovány dvě ženy a představují zde subjekt. 

Ten je následně převzat dále v textu ve výpovědi rozšířené, v jejíž části zprostředkovávající známou 

informaci představuje topik. Středník před subjektem žena signalizuje změnu intonace, a to lehkou 
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pauzu na konci topiku. Navíc se žena nachází v antepozici před slovesem, což je typické pro 

topikalizovaný subjekt. Pro porovnání je možné si povšimnout, že ve francouzském překladu 

překladatel zvolil pro určení subjektu la femme člen určitý. Takto lze tedy o výše zmiňovaném 

subjektu uvažovat jako o opětovné repríze se schopností opakovaný subjekt topikalizovat.  

V počáteční pozici může být subjekt v češtině (ale stejně tak ve francouzštině) topikalizován rovněž 

pomocí určitých neflexivních složek diskurzu; jedná se především o adverbia a částice. Tento 

fenomén ilustrují příklady #50–51, jejichž subjekty v českých verzích textu předchází výrazy to, a, i. 

Tyto výrazy často zastávají funkci sekundárních adverbií nebo částic. Na základě výše citovaného 

příkladu klasifikují české gramatiky výraz to primárně jako demonstrativní zájmeno v neutru58, stejně 

tak jako jsou výrazy a, i primárně spojkami. 

 

# 50 a.  Dýchání stromu, to je vítr. To     poryv           větra           je                     pohybem           stromu,  

  

 pohybem jeho listů, řapíků, stopek, snítek, větviček a větví, a konečně i pohybem kmene. Je však 

zároveň i vdechováním, vydechováním, odpařováním.  

 A        strom         potřebuje                 také         slunce, jinak nemůže žít.    

 

         b. La respiration de l' arbre, c' est le vent.Le coup de vent est le mouvement de l' arbre, mouvement de 

ses feuilles, tigelles, tiges, rameaux, branchettes, branches et enfin mouvement du tronc. Mais il est 

aussi aspiration, expiration, transpiration. Et il y faut aussi le soleil, sinon l' arbre ne vit pas.   

 (Tournier, Michel. Le coq de bruyère) 

Ve výše uvedeném francouzském originálu textu je subjekt topikalizovaný na jedné straně pomocí 

členu určitého (le coup) s anaforickou platností a na straně druhé pomocí explicitního markeru – 

neosobní konstrukce il faut a zástupného zájmena y, které přebírá nominální skupinu arbre.  

Subjekt lze rovněž zdůraznit pomocí zájmena, které zastoupí subjekt v následující větě a mluvčí jej 

zdůrazní pomocí intonace. Typicky se jedná o zájmena osobní, přivlastňovací (která posilují vztah 

mezi subjektem a vlastníkem, který je z textu již známý), ale také o zájmeno ten samý/le même, které 

odkazuje k identickému charakteru dané osoby nebo objektu. V příkladech #52–53 lze znovu 

konstatovat, že ve vztahu k originálům se překlady liší, a to především v příkladu #53: 

                                                           
58

 Zdůrazňovací schopnost zájmena to je dobře známa a popsána odborníky na český jazyk. Více detailně bude 

tato problematika rozebrána v kapitole 3. 5.  

ce part. souffle N. nom. vent N. gen. est. V 3.p.sg. ind. mouvement N. ins. arbre N. gen. 

et conj. arbre N. nom. a besoin V. 3. p. sg. ind. aussi part. soleil N. acc. 
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parce que conj. elle pron. pers. est V. 3.p.sg. ind. témoin N acc. 

#53 a.  [...] no, to je samozřejmě jen taková ošklivá představa, dostali jste pendrekem, ale jsme 

přátelé, teď to nadívané rajče  odvezete do nemocnice, Zlatá hubo, jeďte s nimi a buďte 

pořád s tou paní, protože       ona                  je                  svědkyně a nesmí zmizet, řekněte  

  doktorům, ať ji nenechávají v komatu, protože tady máme kriminální vyšetřování a k tomu 

potřebujeme, aby byla na nohou, no dobrá, jeďte, pánové, a šťastnou cestu!  

  

        b.  […] oh, ce n' est qu' une supposition malfaisante, vous avez reçu des coups de boutou mais 

nous sommes des amis, maintenant emportez la tomate farcie à l' hôpital, Bec-en-Or 

accompagnez -les et restez tout le temps avec la dame car c' est un témoin qui ne doit pas 

disparaître, dites à la médecine de ne pas la laisser au coma car y'a une enquête criminelle 

qui a besoin qu' elle soit debout, bon, roulez messieurs, et bon vent !  

 (Chamoiseau, Patrick, Solibo Magnifique) 

 

V originální verzi je subjekt témoin (svědek) zdůrazněn pomocí konstrukce clivée, která se ve 

francouzštině hojně využívá jako prostředek fokalizace (viz kap. 3. 4. 3). Výraz témoin je parafrází 

nominální skupiny la dame (paní), která je známá z předcházejícího kontextu. Oproti tomu v českém 

překladu slovo témoin není zdůrazněno, ale stojí v opozici k topiku, kterým je osobní zájmeno ona, 

které zastupuje kontextualizované podstatné jméno paní. Komentář v diskutované výpovědi 

obsahující slovo svěděk/témoin představuje nominální část slovesně-jmenného predikátu. Lze tedy 

konstatovat, že v paralelních překladech se občas výrazy, které utvářejí topik a fokus, mohou lišit 

v závislosti na jednotlivých jazycích.   

 

Podobně jako metainformativní statusy, které mohou být v jednotlivých jazycích převráceny, se 

může konverze týkat také centra pozornosti. Tuto záměnu umožňuje diateze, protože ve 

skutečnosti se jedná o metainformativní prostředek, který umožňuje zaměnit účastníka situace, 

prezentovaného v dané situaci jako globální centrum zájmu (subjekt). Pasivní strukturu (která se ve 

francouzštině tvoří z pomocného slovesa být anebo pomocí určitých zvratných sloves) lze pozorovat 

v příkladu #54a. Subjekty (neboli centra zájmu) se stejně tak jako aktivní či pasivní složky 

slovesného děje v obou jazycích liší: 

 

#54 a. Le tracteur entreprend de le croiser. La charrette ne passe pas. Le semi recule de quelques 

mètres, puis avance à nouveau en braquant à droite. La voie est dégagée pour la charrette, 

mais la masse du véhicule penche dangereusement à droite. 

(Tournier, M. Le coq de bruyère)  
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                                                                                       charette N. nom a V. 3. p. sg. ind. libre adj. pasage N.compl.  acc. en revanche conj.  

véhicule N. nom  

existent V 3.p. pl. 

ind.  
alors conj. femmes N.nom. 

         b.  Traktor se mu pokusí vyhnout. Valník neprojede. Trajler několik metrů couvne, pak znovu popojede 

kupředu a zařízne ještě víc doprava. Valník       má                  volný    průjezd,                zato           

trajler se celou vahou nebezpečně naklání doprava. (traduction)  

 

Ve francouzské větě se subjekt la voie nachází na počátku pasivní konstrukce a přináší informaci 

vyvoditelnou z kontextu. Oproti tomu český překlad využívá činného rodu, slovo průjezd hraje 

v aktivní konstrukci roli přímého objektu slovesa mít a výraz valník je v ní již kontextualizovaným 

subjektem. V obou úryvcích textu je to tedy predikát, který zprostředkovává novou informaci. Není 

pravděpodobné, že by subjekt byl zdůrazněn pomocí emfáze, a proto lze předpokládat, že slovo 

valník je topikem bez emfáze, který se v rámci teorie MIC nazývá topique faible (topik slabý). Avšak 

ve druhé větě daného souvětí české verze podtržené slovo trajler představuje topik, který 

kontrastuje se zbytkem výpovědi tím, že je zdůrazněn adverzativní spojkou zato.  Toto adverbium 

vzniklo spřažením spojky za a demonstrativního zájmena to. Zato může rovněž získat velice blízký 

význam adverzativní spojky ale, které obvykle mívá kapacitu zesilovat/zintenzivňovat jednu ze 

složek opozice (fokalizace je analyzována více do detailu v následující kapitole). 

 

Možnosti, které se nabízí překladatelům při práci s diatezí, jsou tedy značné. Z tohoto důvodu je 

třeba uvažovat o diatezi, která se podílí na tvorbě pragmatické složky diskurzu, jakožto o nositelce 

metainformace (má co do činění s volbou centra pozornosti), spíše než jako o relevantní otázce pro 

syntax nebo sémantiku (viz A. a H. Włodarczykovi, 2006).  

 

Ve francouzštině může být subjekt za určitých podmínek topikalizován rovněž díky konstrukci 

il  y a... qui (viz 1. 7. 5. 3). V korpusu této analýzy lze nalézt dva takové příklady (#55 a 56). Avšak jak 

zdůrazňuje Włodarczyková H. (1999), vyskytuje se toto spojení spíše v hovorové francouzštině, 

přestože jeho topikalizační schopnost musí být vždy ověřena kontextem.59 Tato konstrukce se 

zpravidla překládá do češtiny ve smyslu existovat nebo být:   

 

# 55 a.  Jako spousta chlapců mého věku jsem se tedy považoval za zcela nepochopeného a snil jsem 

o éterických milenkách, které jsem oplakával, neboť jsem věděl, že je nikdy nenajdu, a 

zároveň o mateřských ženách, k nimž bych se utíkal, na jejichž hrudi bych zapomněl na svou 

touhu po nedosažitelném a u nichž by mi bylo hlavně dovoleno se vyplakat. [...] Existují            

                                                           
59

 Spojení il y a...qui může rovněž signalizovat fokus; viz dále v textu.   
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tedy          ženy, které mě přitahují tím, jak mi unikají nebo mě ochromují a nahánějí mi 

strach - jako Judith.  

 

        b.  Je croyais donc, comme tant de garçons de mon âge, être incompris entre les incompris et je 

rêvais soit d' amantes entièrement éthérées sur lesquelles je pleurais, sachant que jamais je 

ne les découvrirais, soit de femmes maternelles en qui je m' enfuirais, oubliant dans leur sein 

mon appétit d' inaccessible, et près de qui, surtout, il me serait permis de pleurer. [...] Donc,  

il y a des femmes qui m' attirent dans la mesure où elles m' échappent ou bien me 

paralysent et me font peur - telle Judith...  

(Leiris, Michel L'âge d'homme ) 

 

Subjekt v obou úryvcích představuje nominální skupina  femmes/ženy. V češtině se subjekt nachází 

za slovesem, nicméně přítomnost navazovací částice tedy posiluje jeho kontextualitu. Ve 

francouzštině předchází subjekt člen neurčitý. Přesto je však nutné z pohledu metainformativní 

perspektivy uvažovat o subjektu jako o známém, protože je možné jej vyvodit na základě kontextu 

(kontextovou návaznost obdobně jako v českém překladu posiluje výraz donc). 

 

Jedním z nejčastěji popisovaných fenoménů ve francouzských gramatikách je dislokace – 

prostředek sloužící k topikalizaci větných elementů (viz kap. 1. 7. 4. 2). Jedná se o fenomén hojně 

užívaný v mluveném projevu, zatímco v projevu psaném se vyskytuje zřídka.  V naší analýze půjde 

o popis několika příkladů z češtiny, ve kterých se rovněž mohou vyskytnout příklady vět s elementy 

oddělenými od zbytku věty. 

 

Je třeba zdůraznit, že tento fenomén je i v češtině vlastní mluvenému jazyku (nejde-li o autorský 

záměr). S větou, která by začínala osobním zájmenem předsunutým před subjekt, se ve spisovném 

jazyce nelze setkat. Příklady #57–60 pocházejí z korpusu mluveného jazyka ORAL 2008. Z důvodu 

čitelnosti příkladů zde nejsou respektovány všechny přepisy aspektů intonačních a rytmických 

(paralingvistické fenomény jako pauza v souvislém diskurzu, hezitační zvuky atp.). 

 

#57. [...] vite já si mysim tak že vona          ta                      morálka        celkově           upadla [...] 
                                                                        elle pron. pers. cette pron. dém. moraleN. nom  globalement adv.  a dégénéré V. 3. p. sg. prét. 

          [... ]vous savez, je pense que la morale a globalament dégénéré [...] 

 

 

#59 [...] a       vona                 má                fak                 ta                         ženská       vždycky         pravdu [...] 

                et conj. elle pron. pers. a V 3p.sg. ind. vraiment adv. cette démonstr.  femme N nom. toujours adv.  raison N acc. 
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 [...] et ella a toujours raison, cette femme 

 

 

#60.        [...]ty kluci, nevim, ale           von              tu          zůstal,                ten      Ruda [...] 
                                                                              mais conj. il. pron pers. ici adv. a resté V3.p.sg.ind. ce dem. Ruda nom propre 

                [...] en ce qui cencerne les garçons, je ne sais pas, mais lui, il était resté, Ruda[...] 

 

Podtržené výrazy značí osobní zájmena, která předznamenávají subjekt. Protože se jedná o mluvený 

projev, osobní zájmena předchází protetické v, které v českém morfologickém systému obvykle 

osobní zájmena nepředchází, protože začínají přímo písmenem o (on, ona). Velice často subjekt 

předchází také ukazovací zájmeno ten, ta (vyznačeno zeleně), které se podílí na topikalizaci 

subjektu (detailnější rozbor fungování demonstrativa je popsán v kapitole 3. 5). Subjekt oddělený 

od zbytku věty se v příkladech #57a #59 nachází v antepozici před slovesem, naopak v postpozici za 

slovesem jej lze nalézt v příkladu #60.  

 

3. 4. 2 Prostředky fokalizace subjektu v češtině a ve francouzštině  

 

Zdůraznění, které v MIC musí doprovázet subjekt, aby se mohl stát fokusem výpovědi, se v češtině 

nejčastěji v mluvené řeči projevuje pomocí aspektů prozodických, nezávisle na pozici subjektu 

vzhledem ke slovesu (před ním či za ním). Typicky mluvčí odkazuje na fokalizovaný subjekt tak, že 

mu udělí vysoký stupeň prozodické eminence, a fokus se tak stává nositelem intonačního centra. 

V psaném projevu se jedná o finální pozici za predikátem, která indikuje zpravidla zdůraznění 

fokusu. Rovněž pražská verbo-centrická koncepce (Hajičová a kol., 1980, s. 114) umožňuje 

interpretaci se zřetelem ke komplementům slovesa (v tomto případě tedy predikátu). Nacházejí-li 

se tyto komplementy před slovesem, jsou součástí topiku, zatímco v postpozici za slovesem o nich 

lze uvažovat spíše jako o součástech fokusu. Nicméně tato interpretace fokusu nepotvrzuje vždy 

uvedený slovní pořádek. Také Hajičová (s. 114 op. cit.) připouští, že je možné nalézt řadu příkladů, 

ve kterých jsou verbální komplementy (v dané koncepci se to týká rovněž subjektu) napojeny na 

předcházející kontext. V češtině je možné fokalizovat subjekt tím, že jej mluvčí umístí do postpozice 

za sloveso a zdůrazní jej pomocí intonace. Nicméně rodilý český mluvčí může fokalizovat rovněž 

subjekt, který se nachází v antepozici vzhledem ke slovesu, a to tím, že umístí intonačního centrum 

přímo na subjekt. 

 

Ve francouzské gramatické tradici jsou za hlavní prostředky fokalizace větných elementů 

považovány konstrukce clivée, speciální struktury sestávající ze dvou částí. Obsahují demonstrativní 
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fatale adj.     coup N. acc.       lui prom. pers. 

zájmeno ce, které referuje k subjektu nacházejícímu se ve druhé části této struktury. Současně 

demonstrativní zájmeno ce zprostředkovává novou informaci, která je v kontrastu se vztažnou 

relativní větou, která následuje v druhé části konstrukce. Obsah této věty umožňuje mluvčímu, aby 

předpokládal následující kontext. Vedlejší větu vztažnou uvozuje vztažné zájmeno qui, pokud jde 

o subjekt, které toto zájmeno zastupuje. Pokud je to objekt, zatupuje jej vztažné zájmeno que.  

Typicky se tedy konstrukce clivée  vyskytuje formou:  c´est X qui/que... Y.  Tyto konstrukce jsou ve 

francouzštině hojně zastoupeny a nejedna srovnávací studie poukázala na to, že četnost struktur 

clivée je ve francouzštině daleko vyšší než v ostatních jazycích, ve kterých tato konstrukce rovněž 

existuje (např. M. Haff, 2005, která porovnává konstrukce clivée ve francouzštině a v norštině).  

 

V rovině teoretické struktury clivée rovněž souvisejí s anaforou a fokalizací 60. Např. Corblin (1995, 

s. 20) předpokládá, že struktura clivée  implikuje opozici, skrze kterou demonstrativum vystupuje 

v protikladu k výrazu určitému – ilustruje příklad #61: 

 

#61 a.  D'ailleurs, après maintes réparations, il ne gardait que l' ombre de son style initial. C' est 

surtout la campagne officielle de lutte « contre les surabondances architecturales » ( dont, 

tout jeunes enfants, nous avions été témoins) qui lui avait porté le coup fatal.  

(Makine, Andreï. Le testament francais) 

  b. A tenhle dům - úzký výsek vysněné městské třídy - zůstal jediný svého druhu. Navíc si po 

nesčetných opravách uchoval pouhý stín původního stylu. Osudnou  ránu              mu  

 zasadila                   hlavně     oficiální    kampaň « proti architektonickým nadbytečnostem».   

 

Subjekt la campagne officielle se prezentuje jako nová informace v první části konstrukce clivée, která 

je dále ve druhé části zastoupena vztažným zájmenem qui (podtrženo), které uvádí subjekt do 

kontrastu s vedlejší větou. Oproti češtině subjekt následuje až po slovese. Je pravda, že v jazycích, 

                                                           
60

 Většina lingvistické romanistické obce souhlasí s touto fokalizační funkcí, kterou vytýkací struktury clivée ve 

francouzštině mají. Např. dle M. Haff (2005) je možné podle kontrastu, který clivée struktury způsobují, 

rozlišovat ve francouzštině jejich dvě rozdílné interpretace. Buď struktura clivée slouží k identifikaci fokusu, 

který je zdůrazněn oproti vedlejší následující větě, jejíž obsah mluvčí přepokládá. V tomto případě stojí tato 

interpretace v protikladu k druhému typu interpretace, který M. Haff nazývá présentatif, ve kterém počáteční 

demonstrativní zájmeno odkazuje do předcházejícího kontextu; zde lze tedy hovořit o anaforické funkci: Ce 

sont DES FILLES qui jouent au foot sur la pelouse (fokalizace) / Ce sont des filles qui jouent au foot sur la pelouse 

(présentatif). Další francouzský lingvista Claude Muller zpochybňuje především první část clivée konstrukcí. Ve 

svém článku z roku 2002 tento autor uvažuje o první části, která uvádí subjekt (ať už jde o strukturu clivée nebo 

o existenční užití), jako o složce, která nemá vždy sémantickou spojitost s předcházejícím kontextem. 

 

 

a porté V. 3. p. sg. prét. surtout adv. officielle adj campagne N. nom 
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parce que conj.   sur prép. terre N. loc. sont V 3p.pl. ind.  

které užívají členy, nové subjekty uvádí spíše člen neurčitý (pro více detailů ohledně členu neurčitého 

v souvislosti s fokusem viz kapitola 3. 4. 2. 1). Přesto však náš korpus na určitých příkladech ukazuje, 

že rovněž člen určitý může determinovat subjekt, který je ve větě fokusem, a to především 

v nominálních skupinách, které se vztahují k abstraktním pojmům. Tyto skupiny popisují substance 

v přeneseném významu, kterým obyčejně předchází člen určitý (příklady #60–61).  

Subjekt může být zdůrazněn také díky zesilovacím částicím (vzniklým z určitých výrazů spojkového 

nebo adverbiálního charakteru), které se mohou přidat k paradigmatu již zdůrazněnému pomocí 

konstrukce clivée. V příkladu #61 adverbium surtout/hlavně umožňuje posílit kontrast, který odděluje 

fokus od zbytku výpovědi (od jejího pozadí). Stejným způsobem lze uvažovat o adverzativní částici 

však (cependant) v příkladu #60, ale (mais) v příkladu #64, právě (justement, précisément) v příkladu 

#65 atd. V odborné literatuře odkazuje H. Nølke (2006, s. 72) na tzv. lexikální fokalizátory 

(focalisateurs lexicaux),61 které mohou ve větě produkovat rozličné typy efektů. Jedná se především 

o adverbia même, aussi, surtout, seulement, exactement (které spočívají na určitém stupni 

přesnosti/určitosti), které Nølke nazývá tzv. adverbiaux paradigmatisants a chápe je jako markery 

fokusu par excellence.62 

 

Dalším syntaktickým prostředkem ve francouzštině, který může sloužit ke zdůraznění fokusu, je 

konstrukce il y a... qui. Tato struktura odkazuje ke konstrukcím, které jsou zpravidla klasifikovány 

francouzskými gramatikami jako tzv. neosobní forma – forme impersonnelle (Il y a cent ans, la 

télévision n´existait pas). Nicméně slovní spojení il y a může sloužit rovněž jako specifická struktura, 

která umožňuje jazykům, jako je francouzština, umístit subjekt za sloveso, protože je nositelem nové 

informace. Věty obsahující spojení il y a jsou některými lingvisty (Lambrecht Knud, 2004, Haff 

Marianne, 2005) považovány za typ konstrukce clivée (z důvodu podobnosti, kterou vyvolává úvodní 

element, který občas může být následován relativem). V češtině této konstrukci odpovídají slovesa, 

která odkazují na přítomnost objektu nebo osoby, případně na konstatování určité skutečnosti atp. 

Korpus obsahuje osm příkladů tohoto typu (#67–73). Některé z nich jsou zde níže uvedeny:  

 

#68  a.  Smrt na zemi je tedy požehnáním. Požehnáním, protože      na     zemi           jsou      

  lidé             a        utrpení, nikoli andělé a ráj.   

(Fuks, L. Spalovač mrtvol)  

                                                           
61

 Konstrukci clivée chápe Nølke jako syntaktický fokalizátor.  
62

 Česká gramatická tradice počítá rovněž se sérií specifických částicí, jejichž užití ve výpovědi implikuje 

zdůraznění elementu, ke kterému se vztahují. Nejčastější jsou částice také, i, ale, jen, obzvlášť atd. Tyto výrazy 

primárně velice často plní jinou lingvistickou funkci, a to především funkci spojek, adverbií, ale také tázacích 

zájmen, event. adjektiv.   

    gens N nom.  et conj.  souffrance N. nom 
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et conj. puis adv. sont V.3p.pl.ind.encore part. autres N. 

nom. 

  fenêtres N. nom. dans prép. chateau N.loc.  étincelait V3p.pl.prét. toute adj.  série N.nom dans prép. 

premier num. étage 

N.loc. 

 

 

         b.  La mort sur terre est donc une bénédiction. Une bénédiction, puisque sur terre il y a les 

hommes et la souffrance, et non pas des anges et un paradis.   

 

V tučně zvýrazněné větě v příkladu #68 a. se vyskytuje několikanásobný subjekt lidé a utrpení. Oba 

dva podměty nejsou určeny žádným determinantem a nacházejí se až za predikátem, který je ve 

formě indikativu plurálu od slovesa být. Ve francouzštině novou informaci také zprostředkovává 

několikanásobný subjekt (hommes a souffrance), který představuje komplement slovesa avoir ve 

struktuře s il y a. Jak již bylo výše uvedeno, v souvislosti s abstraktními pojmy determinuje nominální 

skupiny člen určitý. Několikanásobný subjekt se navíc nachází v opozici oproti subjektu následující 

věty (jedná o výrazy s protikladným smyslem – andělé a ráj). Je rovněž zřejmé, že ve větě, která 

předchází, je subjekt une bénédiction (utrpení) determinován členem neurčitým navzdory 

skutečnosti, že subjekt je již nepochybně znám díky předcházejícímu kontextu i díky opakování, které 

je nepochybnou známkou topikalizace. Z toho vyplývá, že členy nejsou vždy kategorickou indicií, 

která umožňuje stanovit novou nebo danou informaci (přesněji řečeno její metainformativní status). 

 

Oproti tomu v příkladu #69 jsou elementy paradigmatu zdůrazněny pomocí fokalizační částice 

ještě/encore, která je příčinou vztahu opozice, což v důsledku znamená fokalizaci subjektu les 

autres/ostatní: 

 

#69 a. Et puis il y a les autres, qui ont l' indélicatesse d' engager une conversation au risque 

de vous couper vos effets car il est périlleux de commenter un arbitrage budgétaire 

sans que la miction en soit troublée.                                           (Assouline, P. Double vie) 

  b.  A    pak       jsou                 ještě          další, kteří bývají tak netaktní, že s vámi začnou  
 
 mluvit bez ohledu na to, jestli vám to nezarazí, protože je riskantní komentovat 

rozpočtovou arbitráž a nenarušit přitom močení.  

 

V souvislosti s polštinou Hélène Włodarczyková (1999, s. 158) uvažuje o tom, že rovněž adjektivum 

tout (polsky cały, česky celý) může fokalizovat subjekt: Całe miasto się pali (C´est toute la ville qui 

brûle). Lze konstatovat, že obdobně je tomu také v češtině:  

  

#74 a.  Zelená limonáda před ní pořád smaragdově svítila, za ní venku bylo teď krvavo a  

 okna              v                zámku          zářila.                        Celá         řada                 v 

 

  prvním      poschodí, tam, co byl piccolominský sál, a pak asi dvě nebo tři ve druhém.  
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 (Škvorecký, J. Zbabělci)  

          b.  La limonade était toujours devant elle et brillait comme une émeraude. Derrière elle, 

dehors, tout était ensanglanté et les fenêtres du château étincelaient. Au premier étage, là 

où se trouve la salle piccolominienne, il y en avait toute une série, et deux ou trois aussi au 

deuxième étage.  

 

V podtržené větě se poprvé odkazuje k subjektu fenêtres/okna. Ten ve větě zastává funkci fokusu, 

protože přináší do sdělení novou informaci. V češtině je tedy umístěn na konci výpovědi. Ve větě, 

která bude relevantní pro další úvahu (tučně), je subjekt řada/ligne umístěn do nové souvislosti díky 

adjektivu celá/toute. Ve skutečnosti se ve výpovědi hovoří o celé řadě oken, ale v tomto případě 

čeština umožňuje elipsu neshodného přívlastku, který je v tomto případě vyjádřen formou genitivu. 

Zajímavý je navíc také fakt, že elipsa se netýká pouze komplementu jména, ale ve větě je elidováno 

rovněž sloveso. Zamýšlený význam diskutované výpovědi je tedy: Zářila CELÁ řada oken (TOUTE la 

ligne des fenêtres étincelait).  

 

V tomto případě není důležité, zda substantivum les fenêtres/okna odkazuje na předchozí kontext, 

ale to, že zdůraznění, které je příčinou fokalizace, umožňuje adjektivum celý/toute. Co je ve výpovědi 

novou informací, je počet zářících oken, nikoli nominální skupina sama o sobě – jde o upřesnění, 

které se přidává k již známé informaci, čímž je zdůraznění subjektu ještě posíleno.  Navíc je zcela 

myslitelné, že český mluvčí může vyslovit nominální syntagma celá řada oken s emfází na adjektivu 

celá/toute. 

 

V souvislosti s francouzským překladem v #74 b. nelze komentovat determinant, který předchází 

subjekt, protože úryvek je přeložen pomocí  konverze – protože se jedná o popis kulis (pro který je 

charakteristické imparfait na slovesu), subjekt je určen členem určitým. Určenost subjektu může 

vyplývat z asociačních vztahů (viz kap. 3. 3. 3). Lze se rovněž domnívat, že se jedná přímo o asociační 

anaforu (zámek implikuje existenci oken). Francouzština navíc topikalizuje subjekt z podtržené věty 

(les fenêtres) tím, že jej v následujícím souvětí zastupuje zástupné zájmeno en, které se vyskytuje 

v konstrukci il y a (viz s. 98). 

 

V určitých případech je možné zdůraznit pomocí konstrukce clivée také ostatní větné členy a nejenom 

subjekt nebo objekt věty. Protože se však analýza této práce soustředí pouze na subjekt, tyto typy 

konstrukcí clivée jsou zde představeny spíše pro ilustraci. Konkrétně se jedná o tři příklady (#75–77). 

Přestože subjekt zprostředkovává novou informaci (nemá žádnou souvislost s předcházejícím 
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  donc part. ainsi adv. commencera V.3.p.sg.fut. de Kostelec adj. révolution N.nom. 

kontextem), konstrukce clivée v příkladu nezdůrazňuje subjekt, ale časové příslovce tehdy/alors v 

příkladu #75, příslovečný komplement způsobu takhle/ainsi v příkladu #76 a kauzální vztahy v 

příkladu #77. Centry zájmu se tedy v těchto případech staly adverbiální okolnosti, nikoli subjekt, 

přestože je ve větě obsažen:   

 

#76 a.  [...], než nás odvedou na dvůr v gymplu a než nás odstřelí. Jestli s náma budou dělat nějakou 

ceremonii, mohli to kluci stihnout. Ale bylo to odvážné. Ale bylo to skvělé.  

 Tak    takhle               začne                         kostelecká        revoluce. Kvůli mně vlastně. 

(Škvorecký, J. Zbabělci)   

 

        b.  S' il y avait pour nous un cérémonial quelconque, les copains pourraient peut-être faire quelque 

chose, mais c' était risqué. C' était formidable ! C' était donc ainsi qu' allait commencer la révolution 

de Kostelec. A cause de moi.  

Není pochyb o tom, že zdůrazněným výrazem v příkladu #76 je příslovečný výraz určující způsob 

takhle/ainsi (nebo také complément circonstantiel de manière). Zajímavá je také pozice subjektu 

v obou úryvcích textu – v českém originálu i ve francouzském překladu. Subjekt se nachází za 

slovesem; v češtině jde o běžné umístění vzhledem ke skutečnosti, že subjekt zprostředkovává novou 

informaci, avšak pro francouzštinu je tato pozice nezvyklá. Hélène Włodarczyková předpokládá, že 

inverze slovosledu ve francouzštině může zasahovat intranzitivní slovesa a že se jedná o tzv. slabý 

fokus (focus faible; viz kap. 3. 4. 2. 1 dále v textu). V souvislosti s konstrukcí clivée, kterou obsahuje 

francouzský překlad, M. Haff. (2005) zmiňuje, že clivée struktury obsahující adverbiální komplementy 

nesoucí anaforickou referenci, čímž posilují spojení s předcházejícím textem. Takto je tedy 

upevňována koherence textu.  

 

Při překladech textu z jednoho jazyka do druhého dochází k četným lexikálním konverzím. Příklad #78 

poukazuje na to, že zdůraznění určitého větného elementu v jednom jazyce nemusí být během 

překladu nutně přeneseno i do druhého jazyka.  

 

# 78 a.  Ce furent des années de grand débarras. On a beaucoup jeté. Mais je fus encore plus accablé 

en forant davantage dans ce gisement de rancoeur. C' était le mari trompé qui trahissait sa 

femme au coeur innombrable, la maîtresse délaissée son amant trop volage, l' ami floué 

son associé duplice, le père de la fiancée son futur gendre indésirable. 

(Assouline, P. La cliente) 
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       trompé adj.     mari N.nom.  trahissait V.3p.sg.prét. femme N.acc. avec. prép. trop. adv innombrable adj. coeur N. ins. 

     b.  Byla to léta velkého chaosu. Hodně toho bylo k ničemu, ale zbývalo dost a dost na to, abych 

byl během kutání ve sloji nevraživosti stále nevraživější.  

  Podváděný  manžel      udával                     ženu           s              příliš        štědrým      srdcem,  

   

 opuštěná milenka přelétavého milence, podvedený přítel obojakého společníka, otec 

nežádoucího nápadníka své dcery.  

 

V originální francouzské verzi je subjekt le mari trompé zdůrazněn prostřednictvím clivée struktury, 

zatímco v češtině subjekt podváděný manžel obsazuje pozici před predikátem. Toto uspořádání proto 

umožňuje uvažovat o interpretaci příkladu #78 b. jako o nové informaci bez prosodických modifikací. 

Navíc se v příkladu #78 a. nejedná pouze o fokalizaci subjektu samotného, ale jako zcela nová 

informace se zde prezentuje celá věta. V důsledku je tedy tento typ příkladů nejednoduchý 

k rozeznání; pouze na základě předchozího kontextu je možné určit, zda je fokalizována celá věta 

nebo pouze subjekt.  

 

V #78 a. se navíc ještě nachází další specifický problém: sloveso je uvedeno pouze jednou na počátku 

výpovědi a dále se již neopakuje, nicméně má souvislost s každým novým následujícím subjektem (je 

jeho predikátem). Přestože se tedy jedná o stále stejné sloveso, které je (zřejmě ze stylistických 

důvodů) vypuštěno, vztah mezi každým subjektem a tímto slovesem se pokaždé prezentuje jako 

nový. Věta odkazuje na tzv. fausses catégories générales (nepravé obecné kategorie)63: autor si 

pohrává s popisem extrémně detailního a poněkud extravagantního portrétu, který prezentuje jako 

běžný typ společenského standardu: z autora psychologického románu se stává spisovatel popisující 

dopodrobna společnost, což není neobvyklé v realistickém románu. Jedná se o hojně využívaný 

stylistický proces; čím detailnější popis, tím méně typické obecnosti lze připustit, což ve výsledku 

znamená ironický posun (proto je tento proces častý v dílech naturalistů a expresionistů).  

 

Ještě předtím, než bude rozebrána problematika markerů slabého fokusu, je vhodné poznamenat, že 

konstrukce clivée může být občas překládána do češtiny pomocí ustrnulých výrazů, běžně 

uznávaných jako explicitní markery, které slouží ke zdůraznění topiku. Nejčastěji se jedná o výrazy 

jde o/il s´agit de nebo (v případě francouzštiny) o subjekt v neosobní formě, eventuálně o tzv. subjekt 

neosobní (co se týče češtiny). Příklad #79 je úryvkem politického článku. Subjekt v českém překladu 

                                                           
63

 Děkuji profesoru Xavieru Galmichovi, který mě při psaní práce na tuto problematiku upozornil.   
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  va V3p.sg.ind. de prép.   décision N. nom.. 

#79 a. je explicitně topikalizován, zatímco francouzská verze #79 b. upřednostňuje zvýraznění tzv. 

silného fokusu (focus fort) pomocí konstrukce clivée.  

 

#79 a. Otazník teď visí jen nad tím, zda bude Brownův verdikt ohledně eura znít " Ještě ne ", " Do 
příštích voleb ne ", nebo prostě " Ne ". Jde                   o        rozhodnutí,     které vzniká  

 
 naprosto nezávisle na premiérovi Tonym Blairovi a dokonce proti jeho tužbám.  
  

          b.  [...] à éclaircir maintenant est de savoir si le verdict de M. Brown sur l' euro sera « Pas tout 

de suite», «Pas avant les prochaines élections » ou un simple « Non ». C' est une décision 

qui est quasiment prise indépendamment du premier ministre, Tony Blair, et même contre 

son gré. 

       (Ian Davidson, Qui est responsable de l'allergie à l'Europe des Britanniques?, překlad) 

 

 

3. 4. 2. 1 Výrazové prostředky tzv. slabého fokusu 

Kapitoly 3. 4. 1 a 3. 4. 2 již předznamenaly problematiku existence speciálního typu topiku i fokusu 

bez emfáze, které se v teorii MIC nazývají topik či fokus slabý (topique faible, fokus faible). Jednoduše 

řečeno jde o topik či fokus, které lze definovat i bez emfáze, která je nepostradatelnou ustavující 

složkou pro vytvoření kontrastu mezi metainformativním statusem daný a nový oproti zbytku 

výpovědi.   

 

Až do této chvíle byly analyzovány ukazatele explicitně zdůrazněného topiku i fokusu (který se nazývá 

v perspektivě MIC focus fort a topique fort), oba se však mohou vyskytovat také neemfatickou 

formou.  V článku z roku 1999 H. Włodarczyková uvádí, že rozeznat jednotlivé nuance mezi 

subjektem a topikem silným a slabým je na základě psaného korpusu velice nejisté, protože se 

odvíjejí od intonace... [la distinction entre le sujet, topique faible et le topique fort dépend de 

l´intonation et ne peut pas être à coup sûr établie à partir d´un corpus écrit...]. Z tohoto důvodu jim až 

do této chvíle byla věnována pouze zběžná pozornost. Ukazatele slabého fokusu jsou však o něco více 

postřehnutelné i v psaném projevu, proto zde syntaktickým i lexikálním prostředkům tohoto 

specifického fokusu bude věnována samostatná kapitola, ve které budou rozebrány o něco 

podrobněji.    

 

Pokud v češtině schází zdůraznění fokalizovaného elementu pomocí intonace, je to inverze slovního 

pořádku (sloveso – subjekt), která naznačuje přítomnost slabého fokusu. Co se týče francouzštiny, 

H. Włodarczyková (1999) upozorňuje na člen neurčitý, který indikuje existenci fokusu bez emfáze:  
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envers prép. son pron. esprit N. loc. 

et conj.    lettre N.loc.  être 3.p.sg.cond. se pron.réfl. sans crainte adv.   pu pp.    déclarer V. inf.     surréaliste N.nom. 

 où adv. règne V 3p.sg. ind. justice N.nom.    et conj.  bien N.nom. 

 

#80 a.  V rejstříku zakázaných lásek přesto nebylo nic sugestivnějšího než tato černobílá fotografie, 

jejíž poetickou hodnotu převyšovalo obdivuhodné výtvarné provedení. K         jejímu duchu  

 a          liteře         by                    se                směle              mohl     hlásit           surrealista.  

 

 Kompozice fotografie mohla na první pohled nabourat i tu nejosvědčenější logiku, tolik toho 

měla společného s montáží.  

 

         b.  Pourtant, dans le registre des amours illicites, rien n' était plus suggestif que cette 

photographie en noir et blanc, dont l' admirable organisation plastique rehaussait la qualité 

poétique. Un surréaliste n' en aurait pas renié l' esprit, ni la lettre. De prime abord, sa 

composition pouvait déstabiliser les logiques les mieux établies tant elle s' apparentait à un 

montage.  

(Assouline, P. Double vie) 

 

Výše uvedený příklad ukazuje, že kontextualita predikátu (přesněji řečeno nepřímého komplementu 

slovesa) je dána posesivním zájmenem její v češtině a zájmenem en ve francouzštině, jehož hlavní 

funkcí je nahrazovat jeden z elementů vyskytujících se v přechozím diskurzu. Takto subjekt nese 

metainformativní status nový, protože je v českém úryvku umístěn na konci věty a protože jej ve 

francouzštině předchází člen neurčitý. Podobně lze uvažovat také příklady #81–82. 

 

Příklady #84–88 taktéž obsahují slabý fokus, ale rozdíl spočívá v hodnotě členu (který je tentokrát 

určitý). Nominální skupiny subjektu mají v těchto příkladech abstraktní nebo obecný charakter, jsou 

proto determinovány členem určitým. Příklad #83 je zajímavý, protože se odvolává na inverzi 

slovního pořádku nejenom v češtině, ale také ve francouzštině. H. Włodarczyková považuje toto 

uspořádání jako jeden ze způsobů, jak francouzština indikuje tento focus faible. Zdůrazňuje nicméně, 

že inverze slovního pořádku je přípustná pouze v případě intranzitivních sloves (1999, s. 155): 

 

#83 a.   Aspoň zákony mají být proto, aby chránily lidi. " " Jistě je takový zákon, Romane, " řekla 

Lakmé tiše, " jistě tu ženu s dětmi umřít hladem nenechají. Sám říkáš, že žijeme ve slušném 

lidském státě, kde  vládne                spravedlnost a        dobro, sám to přece říkáš. 

 (Fuks, L. Spalovač mrtvol) 

 

         b. Il existe certainement une telle loi, Roman, dit tout doucement Lakmé, on ne va 

certainement pas laisser cette femme mourir de faim, avec ses enfants. Tu dis toi-même que 

nous vivons dans un État humain honnête, où règnent la justice et le bien, tu le dis toi-

même.  
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dans prép. premiers num. ans N.loc. nouveau adj. siècle N.gen. était V3.p.sg.prét. requise adj.      modération N.nom 

puis adv. dans prép. ring N.loc.  a commencé V.3p.sg. prét. plus violent comp. combat N. nom 

Příklad #83 a. dále ukazuje, že v důsledku nahrazování pozice predikátu subjektem a opačně lze 

obdržet takový slovní pořádek, který čeští mluvčí vnímají jako velice spisovný, až literární jazyk. 

Samozřejmě bylo rovněž možné pracovat s konverzí metainformativního statusu nový a daný. Občas 

se může přihodit, že hranice mezi fokusem (tím spíše mezi fokusem slabým) a jeho pozadím (tedy 

zbytkem výpovědi) zůstane rozpoznatelná pouze v jednom jazyce, zatímco ve druhém se vymazává. 

V takovém případě je vždy jednodušší interpretovat slabý fokus v češtině na základě jeho finální 

pozice ve větě:   

 

#84 a.    La mode avait évolué: il ne fallait plus étaler sa réussite et son travail mais faire semblant d' être 

pauvre et avoir l' air d' un glandeur. Le profil bas était de rigueur dans les premières années du 

nouveau siècle.  

(Beigbeder, F., 99 francs)  

 

          b.  Móda se od té doby změnila: už není třeba stavět na odiv svůj úspěch a svou práci, ale budit zdání 

chudoby a tvářit se jako flákač.  

 V       prvních         letech    nového    století        byla               předepsaná   zdrženlivost.  

 

 

V diskutovaném příkladu lze danou větu považovat za popis kulis, ve francouzštině lze kromě členu 

určitého před subjektem pozorovat rovněž funkci imparfait na predikátu. Časově-místní rámec bývá 

zpravidla daný. V příkladu výše tento rámec vyplývá z předchozí věty, která zmiňuje obecné životní 

podmínky v dané epoše. Pouze subjekt (le profil bas) nese metainformativní status nový. V češtině je 

kontrast mezi novou a známou částí naznačen pozicí subjektu. Subjekt je v tomto případě bez pochyb 

fokusem, přestože nemusí být nutně nositelem intonačního centra v momentě vzniku promluvy. 

Oproti tomu ve francouzštině není kontrast dostatečně zřetelný a bez porovnání s českým překladem 

by se mohlo nabízet interpretovat větu jako základovou výpověď obsahující známý subjekt, jehož 

metainformativní status je nový, protože vstupuje do nové souvislosti.   

 

Role kontextu je nezbytná a je třeba jej proto vždy ověřovat. Například ze strukturního hlediska je 

organizace slov v příkladu #85 velice podobná. Přesto však interpretace metainformativního statusu 

není identická. Ačkoliv je subjekt určen identickými determinanty a obsazuje ve větě stejnou pozici, 

nenese shodný metainformativní status (nový) a nemůže tedy být prohlášen za fokus (ani za slabý):  

 

#85 a.  [...] nejsi v biografu, je to box. No ano, box, " houkl na ni, " tady se neklepe. Tady se boxuje ! 

"Pak     v             ringu       nastal                             prudší               boj [...]  

      

(Fuks, L. Spalovač mrtvol) 



Determinace, prostředky aktuálního členění a metainformativní status nominální skupiny subjektu 

  Rigorózní práce 

Ilona Koulová 

 

112 
 

 

       b.  [...] t' es pas au cinoche, t' es à la boxe. Mais oui, à la boxe, la rabroua -t-il, on estourbit pas 

ici, on boxe ! Sur le ring, le combat redoublait de violence [...]  

 

Intenzita popisovaného souboje zprostředkovává novou informaci, nikoli souboj sám jako takový, 

protože je bez obtíží vyvoditelný z kontextu. V originální verzi kompletuje nominální paradigma 

komparativ, který současně upřesňuje detaily týkající se intenzity souboje, zatímco ve francouzštině 

tyto skutečnosti zprostředkovává predikát a jeho komplement. 

 

V příkladu #86 má adverzativní spojka kapacitu uvést do kontrastu slabý fokus empirický výzkum (la 

recherche empirique) proti pozadí. Slovní pořádek (sloveso – subjekt) zůstává v inverzi a lehce 

fokalizuje subjekt:   

 

#86 a.  Toto celkové zvýšení reálných mezd však s ohledem na nižší růst produktivity v sektoru služeb zvedá 

relativní ceny a udržuje inflaci nad průměrem eurozóny. Balassův - Samuelsonův efekt je dosud vidět 

v Řecku, Španělsku i Portugalsku. Jak         ale         předpokládá        empirický      výzkum  

  

 připravený národními bankami pěti nejrozvinutějších zemí střední Evropy (tzv. CEC5 ), jeho podíl na 

celkovém růstu cen v kandidátských zemích činí pouhé jedno až dvě procenta.  

(Leszek Balcerowicz, Proč čekat na euro? ) 

  

         b. [...]secteur des services fait monter les prix relatifs et garde l' inflation au-dessus de la moyenne de la 

zone euro. L' effet Balassa-Samuelson est toujours manifeste en Grèce, en Espagne et au Portugal. 

Mais comme l' estime la recherche empirique préparée par les Banques nationales de la CCE5, sa 

contribution à la croissance totale des prix dans les pays candidats est de 1-2 %.  

 

Ve francouzštině lze pozorovat výskyt kataforického zájmena (l´), které odkazuje k celé následující 

větě vyjadřující vše, co nebylo dosud řečeno. Subjekt s abstraktní platností je předcházen členem 

určitým a navíc následuje predikát. Lze tedy konstatovat, že tranzitivní slovesa se také mohou 

uplatnit v inverzním slovním pořádku.  

 

Francouzština se může přizpůsobit koncové pozici slabého fokusu v češtině použitím reflexního 

slovesa v příkaldu #87 (tento příklad není v textu prezentován, nachází se v korpusu). Takto dojde ke 

konverzi rolí situačních činitelů (což znamená ten, který slovesnou činnost vyvíjí, a ten, který ji 

přijímá). Jejich role se vyměňují. Případně lze rovněž dospět ke konverzi subjektu a verbálního 

komplementu, jako je tomu v příkladu #88. Ve francouzském originálu se subjekt le tableau du borde 

comme adv. mais conj. suppose V.3p.sg. ind. empirique adj. recherche N.nom  
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     dans prép. ces dém.     premiers num.    minutes N loc.    moi. pron.acc. faisait mal V. 3.p.sg.prét.    souvenir N.nom.     sur 

prép.  

visite N.acc. médicale  adj.  

 

prezentuje jako element vyvoditelný z kontextu na základě kontextových indicií, jako je např. 

příjemce slovesné činnosti. Do paradigmatu přináší novou informaci předmětový komplement 

predikátu (COD, určený členem neurčitým), který však naopak hraje roli subjektu v českém překladu, 

a tím, že je umístěn až za slovesem, se považuje za slabý fokus:  

 

#88 a.  Ils avaient dû heurter une commande au plus fort de leur lutte, ce qui avait entraîné une réaction en 

cascade aboutissant à un événement exceptionnel: le déclenchement inopiné des airbags. Le tableau 

de bord avait eu une bouffée délirante.  

(Assouline, P. Double vie)  

 

        b.  Uprostřed nejprudšího boje museli vrazit do něčeho v řízení, což spustilo kaskádovou reakci, která 

vyústila ve výjimečnou událost - nečekané bleskové nafouknutí airbagů.  

 Palubní    deskou     otřásl                         zběsilý         výbuch. 

 

 

Na syntaktickém plánu francouzštiny H. Włodarczyková (1999) zdůrazňuje funkci struktury tzv. clivée 

inversée: ce qui X....c´est Y. Tyto struktury kombinují extrakci a odpojení větných elementů a tato 

homologie vysvětluje název phrases pseudo-clivées (struktury pseudo-clivées), který se vyskytuje 

v mnoha francouzských gramatikách. Nominální syntagma je umístěno na začátek výpovědi formou 

vztažné vedlejší věty (která se občas vyskytuje pod názvem  pseudo-relative) a vytváří tak prezentativ 

s demonstrativem ce. Subjekt následuje až po relativní vztažné větě a je uveden pomocí c´est. 

Intonace stoupá až k c´est, potom klesá. Příklad #89 ukazuje, jak v překladu konečná pozice nového 

subjektu odpovídá struktuře clivée ve francouzském originálu: 

  

#89 a.  Je restai au moins un quart d' heure sans bouger, le regard fixé sur la lettre. [...] Ce qui me 

faisait mal en ces premières minutes, c' était le souvenir de ma visite chez le médecin: oui, 

cette inclinaison absurde jusqu' au sol et mon zèle me paraissaient maintenant doublement 

inutiles et humiliants.            

(Makine, Andreï, Le Testament français )  

         b.  Nejmíň čtvrt hodiny jsem stál bez hnutí a strnule na dopis zíral.[...]  

V        těch       prvních        minutách    mě             trápila             vzpomínka            na  

 

lékařskou prohlídku: ano, ta absurdní poklona až k zemi i moje horlivost mi teď připadaly  
 
dvojnásob zbytečné a ponižující.   

 

Konstrukce obsahující clivée inversée se mohou kombinovat rovněž s dalšími fokusovými markery.  

  de bord adj. tableau N.ins.  a boulversé  V.3p.sg.prét. délirant adj. explosion N. nom. 
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bonne adj.   cuisinière N.nom. sait V.3.p.sg.ind. seulement part. une num.    seule adj. chose N.acc. plat N.nom jour 

N. gen. 

Slabý fokus je v tomto typu případů transformován na fokus silný přídatným fokalizačním markerem, 

který má tuto transformační kapacitu. Takto se tedy v příkladu #89 vyskytuje silný fokus – který je 

zdůrazněn pomocí adverbia surtout (zejména) ve finální části clivée inversée.  

   

#90 a. Ce qui étonnait surtout, c' était la quantité de poupées qui gisaient sur les traverses et dans 

  l' herbe …                                                                                           (Makine, Andreï, Le Testament français) 

 

       b.  Udivující  bylo                   zejména  množství        panenek, které ležely na pražcích a v 

trávě.…   

   

Obdobně je tomu také v příkladu #91, kde je subjekt fokalizován nejenom pomocí struktury clivée, 

ale také díky adverbiu vraiment/doopravdy. 

 

3. 4. 3 Rozšířené výpovědi obsahující topik i fokus zároveň 
 

Nebude nezbytné na tomto místě vyjmenovávat jednotlivé formy, které současně topikalizují 

a fokalizují větné elementy v rámci jedné výpovědi. Omezíme se zde pouze na konstatování vět, ve 

kterých se může topik i fokus vyskytovat současně:  

 

#92. a.  Si on t' offre soixante-quinze plats, tu peux partir, c' est tout mauvais.  

 La bonne cuisinière, elle connaît qu' une seule chose: le plat du jour.  
 (Tournier, M. Le coq de bruyère)  

       b.   Když ti někde nabízejí sto padesát jídel, můžeš se rovnou sebrat a jít pryč, ani jedno nestojí 

za nic. Dobrá  kuchařka       umí               jen                   jednu    jedinou  věc: specialitu dne. 

 

Příklad #92 je výpovědí, která stanovuje obecně pravdivou informaci, zpravidla platnou za každé 

situace. Tento výraz je zde proto prezentován jako známý každému. Nicméně jedná se o výpověď 

rozšířenou: ve francouzštině je subjekt topikalizován a posléze zastoupen v komentáři osobním 

zájmenem elle. V komentáři je současně objekt fokalizován pomocí intonace a zastupujícím výrazem 

„une seule chose: le plat de jour “. Francouzská výpověď tedy umožňuje zdůraznit predikát s obecně 

pravdivou platností tak, že jej prezentuje jako novou informaci, která je navíc zdůrazněna jako fokus 

pomocí intonace.   

Naopak v češtině zcela chybí zdůraznění, které by mohlo topikalizovat subjekt; výpověď však zůstává 

přesto rozšířená, protože obsahuje indikátory fokalizující objekt: částici jen (seulement), která funguje 

   étonnant adj.    était V.3.p.sg.prét. surtout adv. quantité N.nom. poupées N. gen. 
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parmi adv. ces dém.  de fêtes adj.   nourritures N. acc. appartient V.3.p.sg.ind    omochi N.nom. 

velice podobným způsobem jako tzv. paradigmatizující adverbium (viz s. 104 výše), které má 

schopnost fokalizovat daný element. Dále je stejně jako ve francouzštině objekt fokalizován pomocí 

intonačních prostředků (které jsou v psaném projevu reprezentovány dvojtečkou, která naznačuje 

pauzu).  

 

Oproti tomu v příkladu #93 a. schází topikalizace objektu. Francouzský originál zdůrazňuje pouze 

subjekt (díky  konstrukci il y a, která umožňuje umístění fokusu za sloveso a fokus takto kontrastuje 

se svým pozadím). Protože se zde jedná o objevení se subjektu na scéně, což znamená popis kulis, 

fokalizovaný subjekt může být určen členem určitým. V češtině je subjekt taktéž fokalizovaný, 

protože se nachází v postpozici za slovesem. Objekt vyskytující se v pozadí (část výpovědi, která 

kontrastuje s fokusem) je rovněž zdůrazněn, a to zastoupením demonstrativního zájmena plurálu 

neutra ona (demonstrativa v češtině diskutuje více v detailu kapitola 3. 5): 

 

#93 a.  On mange des mets froids, préparés à l’avance et entreposés dans de superbes boîtes de 

laque. Parmi ces nourritures de fêtes, il y a les omochi: des gâteaux de riz dont, 

auparavant, je raffolais.  

(Nothomb, Amélie Stupeur et tremblements ) 

       

         b.  Jedí se studená jídla, připravená předem a uložená do nádherných lakovaných kazet.  

 Mezi    ona          sváteční    jídla                patří                              omoči: rýžové koláče, které  

 

 jsem předtím bláznivě milovala.  

 

 

3. 5 Substituční indikátory determinace v češtině  

 

V předcházejících kapitolách již byly letmo zmíněny případy vět, ve kterých čeština k vyjádření známé 

nebo nové informace používá explicitní indikátory (s. 97 a 107); navzdory tomu, že indicie poukazující 

na určitost nebo neurčitost zůstávají ve slovanských jazycích zpravidla implicitní. Pouze kontext 

a soubor situačních komunikačních činitelů mohou napomoci k interpretaci determinačních znaků 

určitosti nebo neurčitosti v konkrétní výpovědi. 

 

Typologicky se čeština řadí mezi jazyky, které nedisponují prototypickým determinantem jako je člen. 

Z této skutečnosti vycházejí následující kapitoly, které se naopak zabývají českými subjekty, jimž 

předchází jeden z determinantů. Protože se tato analýza věnuje determinaci, je vhodné v této 

souvislosti na následujících stránkách blíže představit zajímavý fenomén, který se pozoruhodně 
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přibližuje v určitých případech fungování členu určitého, a to demonstrativní zájmena. Protože jsou 

v této práci porovnávány nominální skupiny subjektu, následující kapitola nastiňuje analogické 

fungování demonstrativ před subjekty v českém gramatickém systému vzhledem ke členu určitému 

předcházející subjekty ve francouzštině.   

 

Problematika deixe v souvislosti s fungování m členu není v české lingvistické tradici novým pojmem. 

Rané poznámky týkající se tohoto tématu se datují již do roku 1926, kdy se demonstrativy zabýval 

Mathesius, a dále potom především do roku 1966, kdy o nich psal Firbas, ale také Krámský (1972) 

a Meyerstein (1972), stejně tak jako řada dalších lingvistů (viz závěrečná bibliografie). Nicméně studie 

současných českých lingvistů (především v kap. 3. 5. 1) poukazují na jisté nové skutečnosti. Proto 

bude v rámci této práce zapojeno do této problematiky také hledisko metainformativní teorie, která 

může přispět k diskuzím na dané téma novou zajímavou perspektivou.  

 

3. 5. 1 Ten v systému českého jazyka 

Podle normativní gramatiky českého jazyka slouží demonstrativní zájmena v principu pro referenci 

nebo pro deixi. Tyto funkce pomáhají účastníkům komunikačního aktu k lepší orientaci směrem 

k předmětu komunikace. Deiktická funkce demonstrativního zájmena ten (v komunikační situaci) 

a referenční schopnost (v textu) mohou být ještě modifikovány pomocí dalších sémantických rysů, 

včetně citového zabarvení (Příruční mluvnice češtiny, s. 291). Demonstrativum může odkazovat na 

subjekty komunikace v rámci textu (v tomto případě se jedná o anaforu nebo kataforu), ale i mimo 

něj (tento typ deixe doprovází sémantická opozice více blízký/vzdálený).  

České demonstrativum se může rovněž vyskytovat v rozličných lexikálních formách (podoba 

demonstrativního zájmena je dokonce jedním z kritérií nářeční klasifikace). Nejběžnější z forem 

rekapituluje následující tabulka (podle Z. Meyerstein, 1972, s. 20). Jedná se o konvenční popis 

funkčních dimenzí českého demonstrativa. Ten je nicméně považováno za neutrální formu, která se 

může vyskytovat napříč všemi styly. Jedná se o jeho nečastější formu. Podoby demonstrativa, které 

jsou spíše vzácné/neobvyklé, předchází °:  
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         arbre N.nom. ce dém.  est V. 3.p.sg.ind. surtout adv.     certaine adj.  éuqilibre N.nom. 

 
(dle Meyerstein, 1972, s. 20) 

 

Jako součásti českého deklinačního systému se všechna demonstrativa skloňují. Nicméně vzhledem 

k pozornosti věnované v této práci subjektu, bude diskutovaná zejména demonstrativní forma 

v zájmena v nominativu – tedy demonstrativum ve své kanonické formě (ten – mask. sg., ta – fem. 

sg., to – neutr. sg., případně ti – mask. pl., ty – fem. pl, ona – neutr. pl.). Neutrální forma to může být 

součástí analytického (slovesně-jmenného) predikátu. Jinak řečeno jde o sponu (kopulu), která se 

skládá ze slovesa být a z nominálního syntagmatu64, a její funkcí je vypovídat o vlastnostech, které 

definují subjekt. Věty s ekvivalentními překlady spony je možné pozorovat v příkladech #94–#96.  

 

Spona obsahující demonstrativní zájmeno v neutru to může napomoci k upřesnění 

metainformativního statusu daný na subjektu (protože o něm již byla řeč) a nepatrně jej rovněž 

topikalizovat. Ilustrují příklady #94 a #95: 

 

 #94 a.  "Écoutez -moi, dit -il. Qu' est -ce qu' un arbre? Un arbre, c' est d'abord un certain équilibre 

entre une ramure aérienne et un enracinement souterrain.  

Tournier, Michel  Le coq de bruyère  

  

        b.  Poslouchejte, říká. „Co je to strom?  

Strom      to         je                 především     jistá              rovnováha mezi vzdušným větvovím a                  

 

podzemní korunou kořenů. 

 

Dislokace subjektu ve francouzské větě způsobuje lehkou topikalizaci. V češtině čárka signalizuje 

lehkou pauzu a dochází tak k lehké topikalizaci subjektu. Podobně je tomu v příkladu #95, avšak 

s malým rozdílem ve francouzské větě – za sponu je dislokován subjekt:  

                                                           
64

 Pokud spojení c´est X... není následováno vztažným zájmenem qui, nejedná se o strukturu clivée.  
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       était V3.p.sp. prét. ce dém. neut. sec adj.      sibérien N. nom 

 

#95  a.  C' était un voyage, l' amour, et on voulait savoir où l' on allait, et par quels chemins ;   

 

          b.   Láska,     to       byla                     cesta, a člověk chtěl vědět, kam jde a kudy ; 

 

 

Pozice demonstrativa v neutru to ve sponě může ovlivnit metainformativní status subjektu, na který 

to odkazuje. V příkladu # 96b lze pozorovat inverzi slovního pořádku demonstrativa a sponového 

slovesa být:  

 

#96 a.  Elles marchaient sur un chemin encore lourd d' humidité printanière et s' inclinaient de 

temps en temps pour cueillir de fines pousses d' oseille. C' est un koulak qui les accepta 

comme journalières à sa ferme. C' était un Sibérien fort et sec, au visage à moitié caché par 

la barbe à travers laquelle perçaient quelques rares paroles brèves et définitives.  

 (Makine, Andreï, Le Testament français, Mercure de France) 

 

      

  b.  Pustily se po cestě ještě nasáklé a těžké jarní vláhou a čas od času se shýbly pro tenké 

výhonky šťovíku. Vzal je za děvečky jeden kulak.  

Byl                  to          šlachovitý Sibiřan s půlkou tváře zarostlou vousem, kterým se vzácně  
 
prodralo  pár stručných kategorických slov.  

 

Subjekt un Sibérien je ve výpovědi zdůrazněn jako zprostředkovatel nové informace, tedy jako fokus 

(je fokalizován konstrukcí clivée ve francouzštině a koncovou pozicí v češtině). V následující výpovědi 

je převzat v predikátovém syntagmatu demonstrativem to/ce, což je známka lehké fokalizace. 

Prostřednictvím spony (byl to/c´est) lze subjektu přidělit nové fyzické charakteristiky, které jej dále 

specifikují. Jde o nové zdůraznění, které vyvolává lehkou fokalizaci subjektu, který se takto stává 

nositelem metainformativního statusu nový, přestože o něm byla řeč již v předcházející výpovědi. 

 

V souvislosti s neutrální demonstrativní formou to je třeba poznamenat dvě eventuality: to je 

českými odborníky zdůrazňováno kvůli svojí kapacitě anaforicky odkazovat nejenom na konkrétní 

osoby nebo objekty, ale i na výpovědi nebo na celé sekvence výpovědí (Uhlířová, 1987, s. 110). Také 

A. Nedoluzhko (2005) konstatovala, že již při zběžném rozboru dat mluvené češtiny lze konstatovat 

nadužívání demonstrativa, které je daleko výraznější než v psaném projevu. Obecně je časté 

používání demonstrativa ten před substantivy považováno za nevhodné. Přesto však v současné 

amour N.nom ce dém. était V. 3p.sg.prét. chemin N. nom 
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češtině zůstává přemíra demonstrativních zájmen živá; dokonce byla vypozorována vzrůstající 

tendence v porovnání s češtinou počátku 20. století (Hrbáček, 1987). 

 

3. 5. 2 Demonstativní zájmeno ten a člen určitý ve francouzštině 
 

Před rozborem fungování demonstrativa ten v souvislosti s francouzským le je nutno samozřejmě 

zdůraznit, že ten nevylučuje užití ekvivalentní demonstrativní formy ce ve francouzštině. Materiál 

z obou jazyků potvrzuje, že v kterémkoli jazykovém korpusu obsahujícím francouzsko-české texty lze 

nalézt řadu příkladů, které překládají demonstrativum ten pomocí ce a opačně: 

 
(63) Ce journal brûlait à l' égal d' une torche vivante. 

  (Assouline, P. La Double vie) 

  Ten deník pálil jako živoucí pochodeň 

 

Podobně jako je tomu v případě členu určitého, podstata demonstrativa ce je deixe. Slouží 

k identifikaci a k odkazování na objekty, osoby nebo další situační činitele (buď skrze anaforu, nebo 

kataforu). Francouzské demonstrativum je tedy rovněž kontextově vázáno, protože bývá často 

využíváno jako element anaforické reprízy. V čem se tedy užití ce a le liší?  

 

Analýzou této otázky se zabýval např. Corblin (1995), který konstatuje, že ve francouzštině existují 

dvě anaforické kategorie (třídy): buď jsou spojovány s určitými nominálními skupinami, anebo se 

skupinami demonstrativními (s. 24 op. cit.). Současně Corblin uvažuje, že demonstrativum má větší 

kapacitu izolovat objekt nežli výraz určitý, protože generické a asociační užití určitých výrazů je již 

samo o sobě dostatečně autonomní. Toto jim brání ve skutečné integraci do kategorie forem, které 

musí být nutně interpretovány pomocí reprízy – což je právě případ osobních a demonstrativních 

zájmen (s. 26 – 29 op. cit.).  

 

Nicméně existují případy, kdy se demonstrativum ten nachází na hranici mezi demonstrativem v jeho 

přesném významu a jeho anaforickým užitím. V takových případech se jeho původní přesná 

interpretace poněkud komplikuje. Femininní verze demonstrativa ta v příkladu #98 je dvojsmyslná – 

lze jí udělit spíše metainformativní status známý, anebo jde spíše o deixi?   

 
#98 a.  En attendant, j' ai attaché une corde avec un noeud coulant, pour qu' on puisse ouvrir la 

ventilation en montant sur une chaise. Le rideau dans le coin … - et il montrait la fenêtre - 

sur lequel Willi avait attiré notre attention à Noël, il tient toujours depuis. 
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  cette dém.    rideau N. nom loc  là-bas. adv. dans prép. coin N. loc. 

déjà adv. de prép. cette dém. moment N.gen de nouveau adv. tient V. 3.p..sg. ind. 

cette dém. bougie N. nom. lui pron. tomba V. 3.p.sg. prét. de prép. doigts N. gen.  

       b.  Já jsem tam zatím dal provaz se smyčkou, aby šel ventilátor otevřít ze židle.  

Ta         záclona          támhle     v             rohu …  ukázal k oknu, na kterou upozornil na Štědrý  

  

den Will, už      od          té           doby              zase               drží.  

(Fuks, L. Spalovač mrtvol) 

 

Vsuvka vložená autorem dokládá deixi (et il montrait la fenêtre), ale lze konstatovat, že ve 

francouzském překladu je subjekt le rideau dislokován na začátek věty, aby byl posléze převzat 

pomocí osobního zájmena il v komentáři, což nasvědčuje spíše topikalizaci subjektu.  

 

3. 5. 2. 1 „Ten“ anaforický 

 

V našem korpusu se nachází 12 příkladů, které nesou určité referenční rysy obdobné klasickému 

anaforickému užití francouzského členu určitého a českého demonstrativa ten. V těchto typech 

výpovědí se předpokládá, že demonstrativum je užito spíše z důvodů anaforických, případně lze 

v některých případech připustit, že demonstrativum způsobuje lehkou topikalizaci subjektu, který 

předchází. Topikalizační schopnosti demonstrativa ten jsou diskutovány v následující kapitole. 

 

Anaforická repríza se může realizovat dvěma způsoby: buď je antecedent převzat až dále v textu bez 

lexikálních modifikací (příklady #99 a #100); v takovém případě lexikální forma slova zůstává 

neměnná, s výjimkou determinantů (ve francouzštině se často člen neurčitý nebo posesivní zájmeno 

mění na člen určitý, zatímco v češtině je slovo, které původně nebylo určeno žádným 

determinantem, zastoupeno demonstrativem dále v textu): 

 

#99 a.  Salut, Francin. Et Francin soufflait sur sa bougie pour la déboucher et lorsqu' il m' entendit, la 

bougie lui tomba des mains, il avait deux traînées de cambouis sur la figure. 

 

       b.  Nazdar, Francine, - povídám. A Francin profoukl svíčku, a když mne uslyšel,  

 ta        svíčka           mu       vypadla                  z           prstů, ve tváři měl dvě 

 

  čmouhy od montování.      

   (Hrabal, B. Postřižiny)                                           

 

Nebo může být lexikální forma parafrázovaná (příklady #101–#108):  

 

 #105 a.  Les immeubles d' en face n' avaient plus de vitres. Un rideau ondoyait sous le vent à peine 

réveillé. Le tissu clair gardait dans son mouvement toute la douceur des matins de paix.  

(Makine, Andreï.  Le Testament français) 
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     cette dem. claire adj.   tissu N.nom. se pron. réfl. dans prép. son. pron. pos.  mouvement N.loc.  

        gardait V. 3.p.sg.prét.    toute pron. tot..    douceur N. acc.       de paix adj.     matins N. gen. 

derrière prép. elle pron. pers. était assise V.3.p.sg.prét. cette dém. au grand nez adj.   déclorée adj.     fille N.nom. 

ce dém. stigmate N.nom doit. V.3p.sg. ind. disparaître Vinf. 

 

            b.  Protější budovy už byly bez oken. V sotvaže probuzeném vánku povlávala záclona.  

  Ta        světlá     tkanina       si               ve            svém             pohybu  

  uchovala             veškerou       přívětivost       mírových   rán.  Ulice k nádraží byla poseta 

střepy skla a ulomenými větvemi.  

 

Příklad #102 je příkladem katafory. Demonstrativum to odkazuje na to, co ještě nebylo řečeno a bude 

zmíněno až dále v textu: 

 

#102 a.   [...]mais jamais à sa connaissance un équipementier n' avait été poursuivi pour morsure. Au 

danger et à la douleur s' ajoutait le ridicule. Nul ne devait savoir, nul ne saurait. Le stigmate 

était appelé à disparaître. Un jour, l' empreinte deviendrait vestige. 

 (Assouline, P. Double vie) 

 

          b.  [...] žádný dodavatel příslušenství nebyl nikdy soudně stíhán za kousnutí. K obavám a bolesti 

se přidávala směšnost celé situace. Nikdo se to nesmí dozvědět, nikdo se to nedozví.           To     

stigma             musí                 zmizet. Jednoho dne zůstane po otisku stopa.  

 

Subjekt stigma/stigmate, který předchází demonstrativum to, kataforicky odkazuje ke slovu 

otisk/l´empreinte. Dochází tak k dodatečnému zpřesnění subjektu. Výpověď obsahující subjekt 

determinovaný demonstrativem, avšak přesto nesoucí metainformativní status nový, může být 

rozvinuta vedlejší vztažnou větou (jak ilustrují příklady #109–#110). V tomto případě hovoří čeští 

lingvisté o tzv. relativizaci determinovaného výrazu demonstrativem, jež má stejný účel jako anafora 

(Uhlířová, 1987, s. 110). Ve francouzštině lze pozorovat užití členu určitého před subjektem, který 

nese metainformativní status nový. 

  

#109 a.  Rapidement je pénétrai dans le bureau de poste. Les guichets étaient fermés. La pièce était 

silencieuse. J' allai jusqu' au guichet du téléphone et frappai. Le guichet s' ouvrit et je vis la 

fille décolorée, avec son grand nez, qui relayait Irène. Irène était partie. « S' il vous plaît, 

Irène est déjà partie? » demandai-je. 

 

        b.  Přistoupil jsem k telefonní přepážce a zaklepal jsem. Přepážka se zvedla a 

  za      ní               seděla                  ta                   nosatá               odbarvená holka, co se střídala  

 

ve službě s Irenou. Irena už tam nebyla. " Prosim vás, Irena už odešla? " zeptal jsem se rychle.  

(Škvorecký, J. Zbabělci) 
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  et conj. ce dém soldat N.nom    qui pron. avait dit V. 3. p.sg. 

prét. 

ces dém. deux num villes N.nom se pron. réfl. ressemblent V. 3.p.pl. ind comme adv.natal adj. frères N.nom. 

Subjekt s určitou referencí ta odbarvená holka je v českém originále určen demonstrativem ta. 

Ve francouzštině stejné nominální syntagma předchází člen určitý (do francouzštiny je však nominální 

syntagma odbarvená holka přeloženo tak, že ve větě zastává pozici objektu). Protože se jedná o popis 

kulis, člen určitý lze vysvětlit v intencích Firbasovy hypotézy o tzv. slovesech uvozujících objekty na 

scénu. Je to však vztažná vedlejší věta uvozená zájmeny qui/který, která upřesňuje popis subjektu, 

aby mohl být interpretován jako určitý. Podobně je tomu také u výpovědí, které 

neustanovují  časově-prostorový rámec, jako příklad #110, jehož interpretace je sporná:  

 
#110 a. Wucherer se zeptal toho druhýho vojáka: A jakpak se jmenujete vy? A ten druhé povídá: 

Řimsa ! A       ten     voják,      které         řekl, že se jmenuje Šimsa, začal utíkat do polí, a  

 

tak von Wucherer zavelel Řimso, sofort přivést teho Šimsu !  

(Hrabal, B. Postřižiny)  

 

b.  Et puis il demande au deuxième soldat: Et toi, comment t' appelles -tu? Et c' t autre y dit: Ř 

imsa ! Et le soldat qui avait dit qu' il s' appelait Šimsa s' est enfui dans les champs et alors 

von Wucherer a commandé à Řimsa de lui ramener Šimsa immédiatement ! 

 

Protože úryvek textu vypráví příběh, ve kterém figurují dva vojáci (Řimsa a Šimsa), je subjekt 

soldat/voják  jednoznačně kontextualizován. Ve výpovědi se však nejedná pouze o jednoho vojáka, 

proto se deiktické zájmeno stává nejednoznačným – je zapotřebí vztažné vedlejší věty (která je 

uvozena zájmenem co), aby determinovala subjekt, který předchází demonstrativum ten (jemuž 

odpovídá ve francouzském překladu le ).  

 

Ten se však stává nadbytečným v konstrukcích, ve kterých francouzština užívá le pro určení subjektu, 

jehož určitost vyplývá ze vztahů sémantické kontiguity (viz s. 91). Pro připomenutí se jedná o tzv. 

asociační anaforu. V příkladu #111 mluvčí odkazuje prostředky klasické anafory ke dvěma městům – k 

Salzburgu a Lublani. Výčet jednotlivých rysů, které souvisejí s popisem těchto vět, je však podán až 

dále v textu. 

 

#111 a.   Myslil jsem, " usmál se pan Kopfrkingl na ženu, " že je to Salzburg nebo Lublaň,  

 ta      dvě        města        se               podobají                   jako          rodní      bratři,  

   

 obě mají uprostřed kopec, střechu kostela... 

  (Fuks, L. Spalovač mrtvol) 

 

         b.  J' ai pensé que c' était Salzbourg ou Lublane, dit monsieur Kopfrkingl en souriant à sa 

femme, ces deux villes se ressemblent comme deux soeurs, toutes deux ont une colline au 

centre, le toit d' une église. 
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Prvním jmenovaným rysem je slovo kopec (une colline). Nevyplývá z asociačních vztahů, protože není 

zcela obvyklé, aby se uprostřed města tyčil kopec, proto se jedná o výraz neurčitý, ve francouzštině 

determinovaný členem neurčitým. Na druhou stranu je zcela běžné, že ve městech bývají kostely, 

jejichž existence předpokládá rovněž střechu. Jedná se o určitý jazykový stereotyp, který 

francouzština reflektuje pomocí členu určitého le. Naopak ten v češtině často nepředchází členy 

asociační anafory, protože jeho přítomnost by implikovala interpretaci jednoho konkrétního kostela 

mezi ostatními. 

 

3. 5. 2. 1. 1 Problém obligace 

Čeština jakožto jazyk bez prototypického determinantu (členu), jehož užití před jmény je závazné, 

umožňuje existenci substantiv bez determinantů. Může se dokonce přihodit, že některé struktury 

zůstávají nejednoznačné ve smyslu určitosti nebo neurčitosti – viz Hlavsův příklad níže (1975): 

(64)  Strýc         seděl                                            včera        večer     v                 Ø krčmě      ve     Zvánovicích  

        oncle nom.     assoyait pass. 3. p. sg. impf.    hier adv.    soir adv.   dansprép.   taverne loc.   à prép.    Zvánovice loc. 

       
         L´oncle assoyait hier soir dans? un/l´auberge à Zvánovice.  
 

Příklad (22) není jednoznačný; na základně výpovědi základové není totiž přímo možné předvídat, 

kolik krčem se ve Zvánovicích vlastně nachází, nebo zda je tam pouze jedna. V tomto případě jazyky 

jako francouzština nebo angličtina čelí problému, který ze členů (určitý či neurčitý) vlastně zvolit.  

Na druhé straně však existuje také řada případů, kdy je v češtině použití determinantu nezbytné. 

Hlavsa (1975) konstatuje, že determinant se stává obligatorním před substantivním lexémem, a to 

především pokud tento lexém vyjadřuje vlastnost objektu nebo osoby, případně pokud je kvalifikuje 

(spíše než popisuje). Za předpokladu, že je užit ve své denotační funkci, tato eventualita musí být 

obligatorně vyznačena determinantem: 

(65) a. * Včera  Vás           tu      hledal                   Ø elegán. 

              hier adv.  vousacc.       ici adv.   cherché pp.3. p. sg.           élégant nom. 

        

        b.  Včera    Vás          tu       hledal                  nějaký/jeden/ten    elegán.  

             hier adv.  vousacc.       ici adv.   cherché pp.3. p. sg.     quelque/un/le                  élégant nom. 

.                                       (Hlavsa, 1975) 

 ? Un /l´élégant vouz a cherché ici hier 
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celui dém.  être aux. cond. se pron. réfl. avec. prép. ce dém. aujoudr´hui adv.savait pp. conseilles N. nom.celui dém. oui part. 

ce dém. cuisinier N.nom. 

ce dém, habitait V. 3.p. sg. ici adv. prét. dans prép. Bohême N.loc. 

Příklady #99–#111 jsou klasifikovány v korpusu této práce jako deiktické; užití zájmena ten lze 

považovat za redundantní nejméně v šesti případech (#99, #105, #106, #109, #110, #111). 

Vynechání deiktického demonstrativa nezpůsobuje žádnou sémantickou modifikaci vyjmenovaných 

příkladů.  

 

3. 5. 2. 2 „Ten“ topikalizující 

Tato kapitola ukáže, že demonstrativum ten může sloužit jako kontrastivní prostředek v typech 

konstrukcí se schopností topikalizovat (viz kapitola 3. 4. 2). V příkladech #112–119 demonstrativum 

topikalizuje subjekt tím, že jej zastupuje dále v textu po tom, co byl uveden na scénu jako nová 

informace v předcházející výpovědi. V mluveném projevu by demonstrativum bylo nositelem 

intonačního centra. Jako ekvivalent převzetí subjektu demonstrativem v českém příkladu 

francouzština topikalizuje subjekt klasickými prostředky – tedy použitím osobního zájmena il nebo 

jeho tonální formy (lui), případně však rovněž pomocí demonstrativa (topikalizační schopnost 

demonstrativ zdůrazňuje i H. Włodarczyková, 1999): 

 

#112. a. Pan Kopfrkingl se usmál na Lakmé, Zinu a Miliho, který na to hleděl vyjeveně, a řekl: " 

Kdyby to tak viděl náš dobrý doktor Bettelheim z domu, co by tomu asi říkal?  

 Ten by                 si                  s             tím        dnes              věděl     rady.                  Ten   ano. 

 

 (Fuks, L. Spalovač mrtvol)  

 

           b.  Monsieur Kopfrkingl souriait à Lakmé, à Zina et à Mili qui roulait des yeux éberlués. Puis il 

dit: Si notre voisin le bon docteur Bettelheim voyait ça, qu' est -ce qu' il en penserait? Il 

saurait ce qu' il faut faire, lui, de nos jours. Il saurait. 

 

Předtím, než je subjekt převzat v následující výpovědi zájmenem ten, může být umístěn na začátek 

věty a oddělen čárkou (podtrženo), která signalizuje lehkou pauzu na konci topiku: 

 

#117 a.  Ten Látal měl za ženu Mercinu, vaši sestřenici, že, strýcu Jožine? - řekla jsem něžně. - Ale 

kdepak ! Mercinu si vzal stréc Vaňura, ten kuchař, jak jezdil balkáncukem,  

 

 ten      bydlel               tady            v              Čechách, někde v Mnichově Hradišti [...]  

(Hrabal, B. Postřižiny)  

 

            b. Ce Látal était marié à Mercina, votre cousine, n' est -ce pas, oncle Jojo, dis -je 

affectueusement. Qu' est -ce que vous allez encore chercher ! Mercina, c' est l' oncle 

Vaňura qui l' a épousée, le cuisinier qui travaillait dans le Balkan express, habitait ici en 

Bohême, quelque part du côté de Mnichové Hradistě [...]  
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alors part. ce dém. sont V.3p.pl. ind. ces dém. notres pron. pos. bons adj. mécanismes N.nom. automatismes  N. nom. 

sont V.3.p.pl. ind.ces. dém.     fumées adj.      fenêtres N.nom. 

Příklad #117 je úryvkem z knihy Bohumila Hrabala, autora v české literární historii známého pro svůj 

výjimečný styl, který se vyznačoval hovorovými výrazy a přesnými slovními obraty převzatými 

z mluveného jazyka. V úryvku textu je subjekt stréc Vaňura uveden do diskurzu jako nová informace. 

Subjekt je dále v textu parafrázován – dochází ke zpřesnění a podání doplňující informace o strýcově 

povolání pomocí slova kuchař, které předchází ten. Demonstrativum tedy subjekt topikalizuje (ve 

francouzském překladu však subjekt upřesňuje člen určitý, nikoli demonstrativum). Po zpřesnění 

strýcova zaměstnání následuje subjekt vedlejší věta způsobová a subjekt kuchař je dále v textu 

převzat opět demonstrativem, které je však tentokrát uplatněno z anaforických důvodů.   

 

Demonstrativum tedy nemusí být v textu vždy využíváno z důvodů deiktických nebo anaforických. 

Pro správné pochopení smyslu již není nutné parafrázovaný subjekt znovu identifikovat 

demonstrativem a v tomto smyslu se jeho užití jeví jako poněkud nadbytečné. Lze tedy předpokládat, 

že v tomto případě je jeho hlavní funkcí zajistit kontrast, který napomůže ke zvýraznění topiku. 

Příklady #120–126 také jeví určitou tendenci v nadužívání demonstrativa ten, jehož přítomnost není 

rozhodující pro správné porozumění sdělení. Především příklad #120 obsahuje sekvenci složenou 

z demonstrativa ten + posesivního zájmena (více v poznámce pod čarou č. 64): 

 
#120 a. Voilà les boutons de commande du rideau de fer de la salle de cérémonie, ici les 

thermomètres, ici le microphone pour que les employés puissent écouter de la musique … 

Voilà, ce sont nos bons mécanismes, nos automatismes … Ici, sur cet échafaudage, il y a les 

fenêtres fumées qui donnent sur les fours, mais tu n' es vraiment pas obligé d' y jeter un 

oeil... 

 

        b.  Tuhle jsou knoflíky k železné oponě v obřadní síni, tuhle teploměry, tuhle mikrofon, aby 

mohli zaměstnanci poslouchat hudbu …  

tak    to         jsou                   ty          naše                 dobré   mechanismy, automatismy …  

 

támhle na tom lešení jsou      ta       kouřová    okénka do pecí, ta však vidět nemusíš opravdu 

…  

(Fuks, L. Spalovač mrtvol) 

 

A. Nedoluzhko (2005, s. 220) ve své analýze považuje tento typ příkladů (demonstrativum + posesivní 

zájmeno) za projev expresivity, který je v literárních textech používán ke stylizaci hovorového jazyka. 

Perspektiva MIC však naopak chápe tento typ konstrukcí jako nositelky metainformace, díky kterým 

dochází ke zdůraznění elementu, který předcházejí. Při pozorném rozboru francouzského překladu 

lze konstatovat, že posesivní zájmeno se ani nepřekládá. 
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que part. se pron. réfl. ce dém. monsieur N.nom. déjà adv.   seulement part. endura V. 3.p.sg. prét. 

Tento příklad je dále ještě zajímavý kvůli determinantu, který předchází subjekt v následující 

podtržené větě. Protože se jedná o představení specifického technického mechanismu posluchači, 

který se vůbec v této problematice neorientuje, subjekty znázorňující součásti popisovaného zařízení 

musejí být nutně chápány jako informace posluchači (i čtenáři) zcela nové. Přesto jim předchází 

demonstrativní forma plurálu neutra ta. Ve francouzském překladu zajišťuje metainformativní status 

nový struktura s il y a, díky které může být subjekt odsunut za sloveso a dochází tak k jeho fokalizaci. 

V perspektivně metainformace lze podobným způsobem usuzovat i na český originál; přestože 

„klasické“ zdůvodnění ospravedlňuje užití demonstrativa v termínech expresivity, podle teorie MIC 

však v tomto případě lze demonstrativum chápat jako signál přítomnosti fokusu, který nemá nic 

společného s užitím anafory. Jedná se o volbu metainformativní perspektivy mluvčího (autora), který 

se rozhodl (z různých důvodů) zdůraznit 65 daný větný element.  

 

Demonstrativní zájmeno může v češtině stát také před vlastními jmény, která plní ve výpovědi funkci 

subjektu (i objektu). Čeští lingvisté předpokládají, že konstrukce ten + vlastní jméno je velice častá 

především v hovorovém jazyce. Navíc dále připouštějí (např. Uhlířová, 1992, s. 51), že 

demonstrativum se v těchto případech stává skutečně nadbytečným, vzhledem ke skutečnosti, že 

nominální skupina je sama o sobě dostatečně identifikována již z podstaty vlastního jména.  Z tohoto 

důvodu vystupuje do popředí konotační funkce demonstrativa. Z pohledu metainformativní teorie se 

však jedná o zdůraznění, které vlastní jméno topikalizuje:   

 

#122 a. Je regrette de ne lui avoir proposé que le tiers de ma commission et non pas la moitié, je ne 

voudrais pas le léser. Me comporter comme ce boa savant, qui sait diviser par trois, mais pas 

par deux. Qu' est -ce qu' il a pu endurer, monsieur Strauss, vraiment, mes anges, vous ne 

pouvez pas savoir. 

 

         b.  Jen lituji, že jsem mu nabídl třetinu provize a ne polovinu, abych ho nešidil. Abych nebyl jako 

ten cvičený hroznýš, co uměl dělit třemi, ale dvěma už ne.  

Co se                ten       pan Strauss    už               jen             natrpěl, " řekl, " to vskutku 

  

                                                           
65 Pro správnou interpretaci tohoto příkladu je potřeba, aby byl čtenář obeznámen s historií doby, do které je 

příběh vsazen. Jedná se o psychologickou adaptaci židovské problematiky během druhé světové války. Hlavní 

postava, pan Kopfrkingl, pracuje v krematoriu. Na počátku románu se setkáváme se spořádaným otcem rodiny, 

který se o své blízké příkladně stará. I jeho žena je židovka. Tíživá atmosféra válečného období se postupně 

všude usazuje a násobí všudypřítomný strach. Z lidí se postupně stávají zbabělci a pan Kopfrkingl začíná 

kolaborovat s nacisty. Pomalu ale jistě se s ledovou perverzí postupně zbavuje všech nepohodlných věcí a osob, 

členů své rodiny tedy nevyjímaje – což reflektuje jeho kariéra v krematoriu. 
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ce dém. n´est pas V. 3.p.sg.ind. ce dém. bon adj.   moment N. nom. 

vy, drazí, ani nevíte.  

 (Fuks, L. Spalovač mrtvol) 

 

Subjekt ve francouzském překladu příkladu #122 b. je topikalizovaný díky dislokované konstrukci, 

která mu umožňuje umístění na konci věty.  

 

Příklady #124–126 ukazují, že demonstrativum může předcházet subjekt, který se vyskytuje v kvazi 

ustálených spojeních jako: to není ten správný moment/pas le moment a to je ten problém/c´est le 

problème nebo ten samý/le même. Toto opět přibližuje nápadně člen určitý, který se taktéž vyskytuje 

v ustálených spojeních: 

 
#124 a. Rémi jugea le moment inopportun pour lui poser la question qui le taraudait depuis des jour: 

quefaisais -tu rue du Général-de-Castelnau quand tu étais censée être dans le Sud? Pas le 

moment de rallumer des braises encore chaudes. On verrait plus tard, après le procès. 

(Assouline, P. Double vie) 

 

          b.  Rémi usoudil, že není vhodná chvíle, aby jí položil otázku, jež v něm už několik dní hlodala: Co 

jsi dělala v ulici Generála Castelnaua, když jsi měla být na jihu?  

Tohle není                    ten      správný moment, aby znovu žhavil ještě horké uhlíky.  

 

Uvidí se později, až bude po tom procesu. 

 

 

Hlavsa (1975) předpokládá, že determinant v ustálených spojeních je typem denotace, v níž 

substantivní jádro nemá pro svou obecnost výraznější pojmenovací funkci, avšak těžiště spočívá ve 

vyjádření modu denotace a obecné okolnostní kategorie.  

 

Mezi demonstrativa, která dokáží topikalizovat subjekt, patří také zájmeno takový/tell 66. 

Francouzština ho nicméně často překládá neekvivalentními výrazy, proto v překladech dochází ke 

změnám v metainformativním statusu subjektu. Níže uvedený příklad ukazuje, že subjekt je ve 

francouzském překladu fokalizován díky konstrukci clivée. I když byl subjekt již kontextualizován a je 

snadno vyvoditelný z kontextu, francouzský překladatel přesto zvolil vytýkací konstrukci. Takto je 

subjekt détail, který vyplývá z předcházejícího kontextu, uveden do nové souvislosti, a proto ve 

francouzské verzi představuje fokus:   

 

                                                           
66

 Francouzština klasifikuje výraz tell nikoli jako zájmeno, ale jako adjektivum. 
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ce dém.      détail N. nom. et conj. comment adv. être aux. cond. homme N. acc. trahit pp. 

ce dém. qui pron. moi pron.pers. attirait V. 3.p.sg. prét. était V. 3.p.sg. flottant adj. vert. adj. tricot N. nom. 

celui dém. en face adv. est V. 3p.sg. ind.marquis N.nom. son pron. mari N. nom et conj. a côté adv. il. pron. 

#127 a. Otče, zapomněl jsi sundat prsten. " Skutečně. Na levé ruce se blýskal panu Kopfrkinglovi 

snubní prstýnek. " Taková maličkost, a        jak                  by                 člověka    prozradila, "  

 

pan Kopfrkingl se usmál a napřímil, " musím tě pochválit, Zininko.              

                                                                                                                                                           (Fuks, L. Spalovač mrtvol) 

          b.  Papa, tu as oublié d' enlever ton anneau. C' était vrai, l' alliance de monsieur Kopfrkingl 

brillait à sa main gauche. « C' est un petit détail qui vous trahit son homme, sourit 

monsieur Kopfrkingl en se redressant. Je dois te féliciter, Zinouchka.              

                                                                                                                                         

Stejně tak jako bylo v češtině možné nalézt struktury blízké francouzským konstrukcím clivée, je 

možné rovněž nalézt strukturu nápadně podobnou konstrukci clivée inversée, která indikuje slabý 

fokus (viz 3. 4. 2. 1). Demonstrativní zájmeno to/ce stojí na počátku úvodní části větné struktury 

a topikalizuje danou informaci. Jedná se o příklady #128–131 z korpusu: 

#130 a. [...]ten šedesátimetrový komín v tom zkrácení pohledu se podobal těžkému napřaženému 

dělu, to,   co            mne             lákalo,                    byl                vlající      zelený trikot,  

 který někdo přivázal k hromosvodu[...] 

 (Hrabal, B. Postřižiny)  

         b.  [...] dans ce raccourci la cheminée, haute de soixante mètres, ressemblait à un gros canon braqué sur 

moi, ce qui m' attirait c' était un tricot vert qui flottait sur le paratonnerre [...] 

Subjekt zprostředkovává novou informaci, což signalizuje postpozice za sloveso v češtině a člen 

neurčitý ve francouzštině. Ekvivalent francouzského kataforického ce, které se nachází na počátku 

výpovědi, v češtině představuje demonstrativum to, které koreluje se vztažnou vedlejší větou, kterou 

uvádí vztažné zájmeno co/qui. To lze rovněž deklinovat – jak je tomu v příkladu #128, kde se 

demonstrativum vyskytuje v instrumentálu singuláru tím.  

 

Specifický subjekt lze konstatovat v příkladu #132. Jedná se o tzv. topik implicitní: 

 

#132 a.  Takhle jsem byl jenom obyčejný občan a měl jsem rande s Mici pod zámkem.  

 " Ten       naproti      je                  markýz,          její       manžel,       a        vedle    něj  

 

 je kněžna z Blumenfeldu. To je stará panna, " řekla Ema.  

(Škvorecký, J. Zbabělci)  

 

           b.  De sorte que maintenant, je n' étais qu' un vulgaire roturier qui avait rendez-vous avec Mici 

en bas du château. « Face à elle, c' est le marquis, son mari. Et à côté de lui, la comtesse 

de Blumenfeld, une vieille fille », me dit Emma. Le marquis était gros et rouge, la comtesse 

pâle et inintéressante.  
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     était V.3.p.sg.prét. ce dém. ancestrale adj.         tradition N.nom. qui pron.   se pron.réfl.  passait V. 3. p.sg. prét. 

homme N.acc. par prép homme N.loc. 

V podtržené větě představuje subjekt demonstrativum ten, rozvité neshodným přívlastkem naproti, 

které kontrastuje s predikátem je markýz, který zprostředkovává novou informaci. Predikát je 

posléze v následující podtržené větě elidován a je zastoupen osobním zájmenem v genitivu vedle 

něj a stává se z něj topik výpovědi, který lze určit pouze na základě předchozího kontextu, protože 

zamýšleným smyslem této výpovědi je vedle markýze. Osobní zájmeno tedy zcela nahradilo subjekt, 

na který lze usuzovat pouze na základě předchozí výpovědi.  

 

3. 5. 2. 3 „Ten“ fokalizující 

 

Jako jeden z prostředků fokalizace se ten může objevovat v řadě konstrukcí. Předchází-li subjekt, 

který je anteponovaný vzhledem ke slovesu, není o jeho fokalizační schopnosti pochyb. Subjekt již 

známý z předcházejícího kontextu je totiž uveden v novou souvislost:   

 

#134 a.  Au Sénégal, ils n' ont croisé personne sur la plage, sauf un gentil Américain. Ils vont très bien, 

merci, ils ont fui, ils ont gagné. Ils se marrent doucement. C' est l' Américain qui les a tués.  

(Beigbeder, Frédéric. 99 francs) 

 

         b.  V Senegalu na pláži nikoho nepotkávali, až na jednoho milého Američana. Mají se velmi 

dobře, děkujeme za optání, oni unikli, vyhráli. Potichounku se chechtají.  

 To      ten        Američan        je           zabil.  

 

Česká verze je překladem francouzského originálu, ve kterém lze pozorovat, že subjekt je fokalizován 

konstrukcí clivée. Interpretace fokusu se slučuje také s českou verzí, protože subjekt je zdůrazněn 

nejenom demonstrativem v maskulinu singuláru ten, ale také ilokutivní částicí to, která napomáhá 

signalizovat komunikační funkci výpovědi (Encyklopedický slovník češtiny, s. 64).  

   

Pokud je demonstrativum ve formě neutra to součástí spony, je možné fokalizovat subjekt 

v konstrukci, která se nápadným způsobem podobá konstrukci clivée (#134–#135): 

 c´est X....qui Y /byl to X (případně to byl )X...,.který Y 

 

#134 a.   Za něho jednal i mluvil starosvat. Ale nebyl to ani starosvat.  

 Byla                  to         dlouhověká            tradice,   která          si             podávala 

 člověka        po       člověku a strhávala ho do svého sladkého proudu.  

(Kundera, M. Žert)   

ce part. ce dém. Américain N.nom. les pron. a tué V.3.p.sg.prét. 
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 mais part.  est V. 3.p.sg.ind. ce dém. au fait part   ce dém. le plus noble adj.     de transport adj. horraire N. nom. 

même pas part. cette dém.  son pron. teint N.nom n´est pas V. 3.p.sg.ind. comme adv de prép. cire N. gen. 

         b.  A sa place, traitait et discourait le patriarche. Et même pas le patriarche. C' était l' ancestrale tradition 

qui se passait les hommes un à un, les entraînant dans son courant douillet.  

 

Demonstrativum ten může fokalizovat rovněž element v superlativu. I když jeho užití není povinné 

jako člen ve francouzštině, jeho přítomnost je velice častá. V příkladu #136 není fokalizován subjekt, 

protože nekontrastuje se zbytkem výpovědi, nicméně zde lze předpokládat ještě doplňující informaci 

upřesňující subjekt (adjektivum nebo superlativ). Tato informace je fokalizována demonstrativem ten 

a částicemi vždyť a vlastně: 

 

#136 a.  Tabulky se, pane Dvořák, nebojte, je to jakýsi náš časový řád, jakýsi jízdní řád smrti.  

 Vždyť       je                  to         vlastně     ten      nejvznešenější    jízdní            řád,  

   

 který na tomto světě je.   

(Fuks, L. Spalovač mrtvol) 

        b.  Ne craignez pas ce petit tableau, monsieur Dvořák, continua monsieur Kopfrkingl, c' est notre emploi 

du temps en quelque sorte, l' horaire de la mort. Mais c' est l' horaire le plus noble qui puisse exister 

en ce monde. 

Ten určující subjekt se dále může kombinovat s dalšími typy částic – v příkladu #137 jde o vytýkací 

aditivní částici ani (která se musí vyskytovat ve spojení s negací) a dále v příkladu #138 je to stejný typ 

částice i. Hlavní funkcí vytýkacích aditivních částic je akcentace jistého členu výpovědi (Příruční 

mluvnice češtiny, s. 361).  

 

#137 a. [...] vystouplý nos a lícní kosti, jako mrtví zpravidla mívají, když se jich dotkne ruka smrti a 

když jsou vyhládlí. Ano, pane Dvořák, vyhládlí, " pan Kopfrkingl kývl, " vyhládlost je následek 

smrti. Ani               ta             její        pleť           není                   jako           z        vosku  

  

 jako jsou třeba ty postavy v panoptiku, " pan Kopfrkingl lehce ukázal [...]  

(Fuks, L. Spalovač mrtvol)  

            b.  [...]comme c' est courant chez les cadavres quand la main de la mort les touche et qu' ils sont étiques. 

Oui, monsieur Dvořák, étiques, confirma monsieur Kopfrkingl, l' étisie est la conséquence de la mort. 

Son teint n' est pas cireux non plus comme les statues du Panopticum », dit monsieur Kopfrkingl en le 

montrant.  

Částice ani uvádí v kontrast subjekt pleť oproti pozadí výpovědi a subjekt tedy zprostředkovává 

novou informaci. Ve francouzském překladu zajišťuje kontrast negativní adverbium non plus. 
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mais part. où adv. est V. 3p.sg.ind. cette dém.   limite N.nom 

Poslední příklad této kapitoly s číslem #139 ukazuje, že demonstrativum v ženském rodě ta (které 

determinuje subjekt hranice) může domněle odkazovat na předchozí kontext, aniž by však 

referovalo k nějaké konkrétní referenci:   

 

#139 a. Audrey Hepburn porte des mocassins Tod's ! Tu crois qu' ils se retournent pas dans leur 

tombe, ces gens-là, d' être transformés en VRP posthumes? C' est la nuit des morts-vivants 

! Cannibal Holocaust ! On bouffe du cadavre ! Les zombies font vendre ! Mais où est la 

limite? La Française des Jeux a même sorti des affiches Monopoly avec Mao, Castro et [...] 

(Beigbeder, Frédéric  99 francs)  

 

 

            b.  Steve McQueen řídí Forda, Audrey Hepburnová nosí mokasíny Tod's ! Myslíš, že se tihle 

lidé neobracejí v hrobě, když z nich po smrti nadělali obchodní cestující? Tohle je noc 

nemrtvých ! Kanibalský holocaust ! Žerou se mrtvoly ! Zombies prodávají !  

 Ale        kde     je                    ta             hranice? La Française des Jeux dokonce vydala hru  

 

 Monopoly s Maem, Castrem a Stalinem [...] 

 

Představu, že lidé (tvůrci reklamních kampaní) nerespektují žádnou hranici v tom, co dělají, 

zdůrazňuje ve výpovědi demonstrativum. Lze předpokládat, že v tomto případě hrají rozhodující roli 

pro správnou interpretaci úrovně metainformativního statusu subjektu také aspekty prozodie.  

Demonstrativum ta předcházející subjekt hranice vyvolává zdánlivý dojem jakési konkrétní hranice, 

ale přitom se jedná o obecnou (viz následující kapitola), a navíc poprvé zmiňovanou hranici. Subjekt 

lze považovat tedy spíše jako zprostředkovávající novou informaci. Je pravděpodobné, že kontrast 

zajišťující fokus opatřuje emfáze (alespoň co se češtiny týče). Prozodické aspekty českého 

demonstrativa blíže specifikuje kapitola 3. 5. 3.  

  

3. 5. 2. 4 „Ten“ generický 

 

Referenční status výpovědí užitých v generickém smyslu je pouze potenciální. Užitím nominální 

skupiny s generickou hodnotou mluvčí nemá na mysli konkrétní referent, ale volitelný člen všech 

možných členů určité třídy, nebo eventuálně danou třídu jako takovou (Uhlířová, 1987, s. 108). 

Nicméně napříč odbornou literaturou jsou citovány příklady, kde ten figuruje ve výpovědích 

s generickou hodnotou. Protože ten má již ze své gramatické definice deiktickou podstatu, je 

poněkud ošemetné o něm uvažovat v případech, ve kterých se ve skutečnosti nevztahuje 

k nikomu/k něčemu konkrétnímu. I Corblin (1995) konstatuje, že ve francouzštině má 

demonstrativum vyšší kapacitu z hlediska vymezení konkrétního objektu nebo osoby nežli definitní 

výraz (viz s. 119 výše). Přesto však analýza z referenčního korpusu z roku 2005, kterou provedla 
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      ce dém. balon N. nom. était V.3p.sg.prét. au fait. part. sexuel adj. symbole N.nom. 

ce dém. est.V.3p.sg.ind. dans prép. vérité N.loc. heureux pp. pas. qui pron. est V3p.sg.ind contente pp.pas. avec prép. ce dém.inst. ce dém. a V.p.sg.ind. 

ces dém.  sont.V.3p.pl.ind.dans prép. vérité N.loc. heureux pp. pas. qui pron. sontV3p.spl.ind contente pp.pas. avec prép. ce dém.inst. ce dém. ont V.p.pl.ind. 

 

A. Nedoluzhko, ukázala značný počet příkladů, ve kterých demonstrativum ten určuje nominální 

skupiny bez konkrétní (singulativní) reference, která by odkazovala ke konkrétním referenčním 

bodům.  

Meyerstein Z. (1972, s. 28) předpokládá, že ten užitý v generickém smyslu může dokonce dále 

reprodukovat výrazy, které odkazují k adverbiím nebo se jim podobají:   

 

(66)  

 Ten   je                  v             pravdě       šťasten,            kdo        je                 spokojen         s            tím,            co   má. 

 

Est véritablement heureux, celui qui se contente de ce qu´il possède déjà.  

(Meyerstein,  s. 28, op. cit.) 

 

Navíc jak Meyerstein zdůrazňuje, generická funkce demonstrativa ten se projevuje rovněž skrze 

skutečnost, že se může vyskytovat v plurálu bez jakékoli sémantické modifikace:   

 

(67)   

Ti jsou                 v           pravdě      šťastni,              kdo        jsou               spokojeni      s           tím,          co          

mají. 

  

Sont véritablement heureux, ceux qui se contentent de ce qu´ils possèdent déjà.  

(Meyerstein, s. 29, op. cit.) 

Lze tedy shrnout, že demonstrativum ten vykazuje v určitých typech výpovědí skutečnou redukci 

sémantiky. V souvislosti s korpusem vztahujícím se ke zde prezentované analýze, ten v příkladu #140 

dokládá, jak jeho užití v generických kontextech může komplikovat metainformativní status 

nominální skupiny, které předchází:  

 

#140 a.  Et le dimanche tout le monde allait à la messe et les gens des villes prenaient le train pour 

rejoindre leur villégiature où les dames portaient des bonnets de bain en dentelle et les 

hommes des knickers à pieds de poule et ils folâtraient ensemble dans les vagues écumantes 

et se lançaient la balle de sorte qu' elle éclabousse les jeunes femmes et les surréalistes et les 

psychanalystes ont dit plus tard que la balle était en fait un symbole sexuel.  

 

      b.  V neděli chodili lidé na bohoslužby a lidé z měst jezdili železnicí do výletních letovisek a dámy 

nosily krajkové čepce a páni čtverečkované knickersbokersy a pinkali si ve vodě balónem a 

smáli se a surrealisté a psychoanalytikové později říkali,  

že ten balón             byl                     vlastně    sexuální symbol.  

 

(Ouředník, Patrik. Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku) 
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homme N.nom. n´aime pas V.3.p.sg.ind.Pauline N.voc. quand conj.    il pron.  cettte dém. femme N.nom.  

cette dém. époque N.nom. se pron.réfl. change V.3p.sg.ind. 

        cette dém. divortialité Nnom. est V.3psg. ind. dépendante adj. sur prép. ce  dém. 

que conj.     ne savent pas V. 3p.pl.ind.ces dém jeunes adj. gens Nnom.  donc adv.  apporter Vinf. quelques pron.  sacrifices N.nom. 

Je poněkud problematické představit si, že by byl surrealisty považován za sexuální symbol jeden 

konkrétní balón, tedy zrovna ten, o kterém již byla řeč v předcházejícím kontextu. Logičtější se tedy 

zdá uvažovat o subjektu la balle /ten balón jako o zástupci reprezentujícím celou třídu, už z toho 

důvodu, že subjekt oznamuje běžně přijímané pravdy platné pro danou epochu. Jeho interpretace 

má spíše generickou podstatu. Přesto je to v českém překladu demonstrativum ten, které 

determinuje subjekt, a tím mu tedy uděluje individuální (singulativní) referenci. 

 
Dále je zajímavé porovnat mluvený a psaný diskurz v souvislosti s užitím demonstrativa ten. Jeho 

nadměrný výskyt je často v odborných pracích považován za příznak mluveného, ne-li dokonce 

expresivního diskurzu (viz Nedoluzhko 2005, Uhlířová, 1992). Uhlířová dokonce předpokládá, že 

jakožto příjemci jazykových sdělení si jsme vědomi „konfliktu“ mezi referenční platností 

demonstrativa ten a jeho aktuální funkcí ve výpovědi, především co se týká plánu stylistického. 

Z tohoto důvodu tvoří poslední soubor příkladů v korpusu (#141–147) úryvky mluveného diskurzu, 

které pochází z korpusu ORAL 2008. 

 

#141–#143 jsou příklady výpovědí, které potvrzují pravdy v generickém smyslu, jejichž subjekt 

předchází demonstrativum ten zbavené své konkrétní reference, která by mu umožňovala odkazovat 

na jednotlivé pojmy nebo osoby:   

#141   [...] každej chlap, chlap         nemá rád,              Pavluško, když          ho        ta           ženská  
 
vobtěžuje[...]                                                                                                              (ORAL 2008) 

 

 
                Chaque homme n´aime pas être dérangé par une femme.  
 
#142.  Neva jesi dělá nebo nedělá že jo.. ta         doba            se              mění [...]  
                                                                                                                                                               (ORAL 2008)  
 

Peu importe s´il bosse ou pas, n´est pas?...l´époque change et [...] (traduction) 

 
#143.  Manželství je  jako svazek dvou  lidí kteří musí jako vzájemně.. k sobě.. mít úctu toleranci a. Proto si 

myslím že ta          rozvodovost      je                  závislá              na         tom 
 

 že      nedovedou                   ty        mladý       lidi               tak        snášet          nějaké oběti.  
                                  

(ORAL 2008)  
 

Le mariage est l´union de deux personnes qui doivent se respecter et se tolérer, c'est pour cette raison 

je pense, que divorcer est lié au fait que les jeunes gens ne savent plus faire ça, je veux dire se sacrifier. 

(traduction) 

 

Ve francouzštině mohou být generické termíny určeny oběma členy (le, un). V češtině je oproti tomu 

možné, aby generická nominální skupina zůstala bez determinantu. Užití demonstrativa je 

dérange V.3p.sg.ind. 
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selon prép. moi pron. est V3.p.sg.ind. le meilleur adj. ce dém. panthenol 

Nnom. 

où adv. a fait V. 3.p.sg.prét. cet dém. homme N.nom. erreur N.acc. etc 

 maintenant adv.   y adv. est V. 3p.sg.in  quelque pron. cette dém. nouvelle adj  usine automobile 
                                                                                                                                                  N.nom. 
 

quelque pron. cette dém. Canadienne N.nom.ou conj. Finnoise N.nom. est V. 3p.sg.ind. toujours adv.  

fakultativní (minimálně ve třech níže citovaných příkladech), i když je v hovorovém vyjadřování hojně 

používáno.   

 

Další typ užití demonstrativa ten, které je zbaveno svojí konkrétní reference, ilustrují příklady #144–

146. Ten tentokrát neodkazuje k obecným pravdám, ale popisuje celou třídu (nebo podtřídu) 

jednotlivin67. Lze konstatovat podobnost se třemi možnými interpretacemi členu určitého le ve 

francouzštině, které popisuje Corblin (1987, s. 88). Le se může interpretovat buď jako exemplář 

určitého druhu třídy N, nebo jako podruh určitého druhu jednotlivin třídy N a nebo přímo jako druh 

třídy N. Typicky se lze s použitím demonstrativa ten setkat u substantiv se širokým sémantickým 

rozsahem (Uhlířová, 1992, s. 48): 

 

#144   Co je todle? nevim, co... uklidňuje... no, jako, víš co.... podrážděnou pokožku.  
Podle    mě          je                  nejlepší        ten        Panthenol. 

(ORAL 2008) 
 

Qu´est-ce que c´est que ça? Je sais pas...ça calme...bah...tu sais quoi...la peau irritée. D´âpres 
moi le meilleur c´est le Panthenol. 

   

 

#146   [...]protože při tý diskuzi tak pochopitelně se jednak probírala ta technická stránka fotek, eee 

jak je to udělaný, jesi je to udělaný technicky dobře nebo co by šlo zlepšit, eee, 

 kde  udělal                    ten       člověk          chybu        a tak [...]. 

(ORAL 2008) 

[...]parce que lors de la discussion, donc, évidemment on a abordé la problématique du côté technique 

des photos,comment sont-elles faites, si c´est bien fait au niveau de la technique ou qu´est-ce que l´on 

pouvait améliorer, éventuellement où on l´avait fait une erreur etc. [...]  

 

Ten před substantivem je opět fakultativní a jeho redukce nemění nic na smyslu dané výpovědi. 

Příklady #148 a #149 ukazují, že v češtině mohou rovněž před subjektem (ale i objektem) stát dva po 

sobě jdoucí determinanty, přičemž jeden vyjadřuje ze své podstaty neurčitou referenci a druhý 

referenci určitou.  

 

#147  [...]že tam stoupla cena bytů snad, jak teďka   tam    je              nějaká              ta      nová    automobilka 

 

 

(ORAL 2008) 

[...] il parait qu´il y a eu une montée du prix de l´immobilier grâce à une nouvelle usine automobile... 

 

#148.  [...] možná nějaká        ta             Kanaďanka       nebo   Finka               je                   vždycky  

                                                           
67

 Jedná se o substantiva ve smyslu: typ, způsob, příčina, otázka, problém, věc, účel, osoba, téma, čas, místo 

atd.  



Determinace, prostředky aktuálního členění a metainformativní status nominální skupiny subjektu 

  Rigorózní práce 

Ilona Koulová 

 

135 
 

 

nějaká            dobrá... 

            quelque pron. bonne adj.                                                                                                                  (ORAL 2008) 

 [...]peut- être une Canadienne ou Finnose est toujours bonne, en quelque sort... 

Tento typ reference je hraniční. Nedoluzhko (2005, s. 219) nazývá tento typ deixe pseudo anaforou. 

Jedná se o nominální skupinu vnímanou mluvčím jako něco známého, co je ale ve skutečnosti 

vyjádřeno poprvé. Pokud neurčité zájmeno (nějaký) předchází nominální skupinu současně 

s demonstrativem, má neurčité zájmeno rozhodující platnost pro konečnou interpretaci výpovědi. 

Sémantická redukce demonstrativa ten je ihned postřehnutelná68. Zároveň je však pravda, že spojení 

nějaký ten téměř odpovídá ustáleným spojením častým v mluveném diskurzu (podobně jako ten 

správný zmiňovaný na straně 124). 

 

Na závěr se tedy lze zamyslet nad tím, zda se neotvírá prostor pro přehodnocení možnosti užití 

demonstrativa ten, které plně nevyhovuje své klasické gramatické definici v jejím původním významu 

(a to především díky expresivnímu aspektu, který je často uváděn jako příčina nadměrného užívání 

demonstrativa ten v mluveném jazyce), se zřetelem k zásadám metainformace. Z pohledu 

metainformativní perspektivy si můžeme položit otázku, zda by nebylo vhodné považovat za příčinu 

nové vztahové souvislosti daných elementů spíše změnu metainformativního statusu (přechod 

z první metainformativní úrovně na druhou). Takto by demonstrativum ten již více nebylo chápáno 

jako fenomén expresivity nebo citové afekce, ale jako indikátor metainformativního statusu druhé 

úrovně.    

 

3. 5. 3 Prozodické aspekty. Mezi zájmenem a členem: „ten“ sporný 

V předcházejících kapitolách bylo porovnáváno užití francouzského členu určitého le s českým 

demonstrativním zájmenem ten. Porovnání umožnilo konstatovat, že v určitých případech mělo 

zájmeno ten tendenci vyskytovat se před nominálními skupinami, přestože okolní kontext jeho 

přítomnost nutně nevyžadoval (jedná se především o výskyt demonstrativa ve výpovědích 

s generickou platností, kde se anaforická funkce zájmena zdála být neutralizována). Naopak v jiných 

typech konstrukcí ten představovalo součást ustálených konstrukcí. Tyto nápadné podobnosti mezi 

demonstrativem ten a členem určitým vzbuzují pozornost jazykovědců již od dob Viléma Mathesia 

(1926). Někteří lingvisté zabývající se problematikou determinace proto uvažují dokonce 

o gramatikalizační tendenci demonstrativního zájmena ten. Gramatikalizace se v jazycích definuje 
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 Lingvisté zdůrazňují v odborné literatuře, že čeština z důvodů jednoznačnosti upřednostňuje vyjadřovat 

neurčitost spíše na nominální skupině subjektu.  
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zpravidla jako souvislý proces, skrze nějž se lexikální jednotky rozvíjejí v jednotky gramatické. 

V důsledku tohoto procesu již gramatikalizované jednotky získávají nové gramatické funkce (Diessel, 

H. 1999, s. 116). 

 

Demonstrativa slouží v první řadě k orientaci mluvčího na komunikační situaci (odkazují jeho 

pozornost k objektům, místům či osobám). Jsou takto využívána v širokém pragmatickém rozsahu. 

Proto Diessel H. (s. 1, 115 op. cit.), ale také řada dalších autorů, předpokládá, že demonstrativa 

tvoří napříč různými jazyky historický zdroj gramatikalizace členů určitých, vztažných zájmen, 

zájmen třetí osoby, spon, větných konektorů a dalších elementů. Z tohoto důvodu není blízkost 

českého demonstrativa ten a členu určitého le ve francouzštině překvapující, protože le se 

historicky vyvinulo z latinského deiktického ille. Aby demonstrativum mohlo být gramatikalizováno, 

uvádí Diessel (s. 118 op. cit.) následující transformační kritéria:  

 

 funkční transformace – demonstrativum již neodkazuje k externímu světu  

 syntaktické transformace – výskyt demonstrativa je často omezen jistým syntaktickým 

kontextem, demonstrativum je často nezbytné pro utvoření jisté gramatické 

konstrukce  

 morfologické transformace – demonstrativa mohou ztrácet své flekční charakteristiky  

 transformace fonologické – demonstrativa mohou být podrobena procesu fonetické redukce, mohou 

splynout s jinými volnými formami  

Co se týče prvních tří výše citovaných bodů, názorná ilustrace byla podána na příkladech 

kapitoly 3. 5. Ohledně fonologické úrovně však nezbývá než se omezit na konstatování, že 

fonologické charakteristiky nelze studovat na základě korpusu obsahující záznam psaného 

jazykového materiálu. Ve vztahu k metainformaci jako takové však musí být přínos prozodie 

zdůrazněn.  

 

Podíl prostředků prozodie na gramatikalizačním procesu inspiroval pražské fonetiky, kteří vedli 

výzkum sledující určité fonetické rysy demonstrativa ten. Studie byla zrealizována v roce 2010 M. 

Zikovou a R. Skarnitzlem. Při pozorování aspektů intonace demonstrativa ten se autoři soustředili 

na otázku, do jaké míry mohla postoupit gramatikalizace demonstrativa ten (v souvislosti 

s transformacemi na plánu syntaktickém, morfologickém a funkčním).  
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Co se týká analyzovaného materiálu – autoři pracovali s korpusem obsahujícím několik částečně 

spontánních dialogů. Mluvčí (3 ženy) byly vyzvány, aby popsaly svému posluchači obrázek (pro 

kterého byl však obrázek neviditelný). Úkol tohoto typu byl mluvčím zadán záměrně, protože 

v tomto typu kontextu se předpokládá, že si demonstrativum může snadno uchovat svoji původní 

demonstrativní funkci. Při analýze dialogů fonetikové porovnávali melodické charakteristiky, 

dynamiku první samohlásky demonstrativa a první samohlásku následujícího slova. 

 

S ohledem na strukturu diskurzu, byla jejich počáteční hypotéza následující: [...] we predict a greater 

contrast in F0 
69

 and intensity berween the two words denoting discoursively prominent referents in the 

rhematic part of sentence, and a lower contrast between the two words denoting discoursively non-prominent 

referents in the thematic part of sentence (Ziková a Skarnitzl, s. 31 op. cit.). 

 

Výsledky získané při analýze prezentují následující grafická znázornění: 

  

 

Obrázek 1 znázorňuje rozdíly v projevu jednotlivých mluvčích z hlediska F0 (vlevo) a intenzity (vpravo) 

mezi cílovými souhláskami v tematické nebo rematické části věty. Autoři zaznamenali, že rematickou 

část svých výpovědí mluvčí nesignalizovaly identicky. Nicméně byl-li ve výpovědi zaznamenán nějaký 

rozdíl/odlišnost, nacházel se v rematické části výpovědi, ve které se samohláska demonstrativa lišila 

od samohlásky následujícího slova. Následující slovo se vždy vyznačovalo nižší F0 nebo nižší 

intenzitou, než jakou vykazovalo demonstrativum, jak znázorňuje obrázek 1.  

 
Obrázek 2 ukazuje rozdíly v diskurzu mezi syntaktickými kategoriemi emfatickými a neemfatickými:   
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 Frekvence F0 je frekvencí základní, nejnižší, mající kapacitu produkovat určitý zvuk. Je tvořena na hlasivkách.  

(podle Ziková a Skarnitzl, 2010, s. 31) 
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Rozdíl mezi cílovou samohláskou je vždy signifikantnější v rematické části věty (co se týče F0 nalevo 

a intenzity napravo). Demonstrativum ten je vždy vysloveno s vyšší F0 a s vyšší intenzitou než slovo, 

které následuje. Kontrast je ještě nápadnější, pozorujeme-li absolutní hodnoty rozdílů. Navíc obrázek 

2 dále ilustruje, že neemfatické skupiny diskurzu vykazují pouze minimální rozdíl v F0 a v intenzitě 

mezi dvěma cílovými souhláskami v tematické a rematické části věty (s. 31. op. cit.). 

 

Tato analýza, která zkoumá prozodické aspekty demonstrativa ten, je v souladu s posledním bodem 

hypotézy citované na straně 134: existuje blízký vztah mezi prozodickými a dynamickými vlastnostmi 

demonstrativa ten a mezi jeho metainformativním statusem. Pražští fonetikové takto dospěli 

k závěru, že jejich výzkum se shoduje s konstatováním diachronní literatury, stejně tak jako 

s obecnými procesy gramatikalizace; demonstrativum v tematické pozici (zprostředkovávající známou 

informaci) vykazuje ve většině případů predispozici k transformaci v člen určitý (s. 33, op. cit.). 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

(podle Ziková s Skarnitzl, 2010, s. 32) 
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4. ZÁVĚRY A PERSPEKTIVY 
 

 

Studie prezentovaná na stránkách této rigorózní práce se pokusila o výčet hlavních determinantů, 

které mohou obklopovat nominální skupinu subjektu a které se podílejí na utváření 

metainformativního statusu výpovědi. Účelem analýzy nebylo určit veškeré možné typy 

determinačních prostředků, ale spíše zachytit mezi nimi ty nejvýraznější a nejčastěji používané za 

použití vzorku vybraných jazykových dat, jejichž shromážděním nakonec vznikl korpus čítající 148 vět.  

Aby analýza byla co možná nejpoutavější, šlo během rozboru o porovnávání paralelních textů ze dvou 

jazyků, z nichž jeden uplatňuje použití prototypického determinantu – členu (francouzština) – a druhý 

naopak umožňuje výskyt nominálních skupin, v nichž determinant schází (čeština).  

 

Toto porovnání dat ze dvou jazyků umožnilo konstatovat mnohé možnosti v práci s překladem. Na 

jednu stranu se úryvky textů lišily z hlediska užití rozličných lexikálních výrazů, které jsou nositeli 

metainformativního statusu. Na druhou stranu bylo možné postřehnout, že se jazykové příklady lišily 

také z hlediska úrovně zprostředkovávané metainformace (syntaktické zdůraznění nezbytné pro 

stanovení topiku nebo fokusu přítomné v jednom jazyce, avšak nikoli ve druhém atp.). Analýza navíc 

umožnila konstatovat případy konverze metainformativního statusu daný a nový mezi oběma jazyky. 

Porovnávaná data byla hodnocena skrze optiku metainformace, což zamezilo jejich příliš obecné 

interpretaci. Naopak bylo poukázáno na skutečnost, že to, co utváří nové nebo dané, může být 

motivováno různými způsoby. Buď lze hovořit o obecných, nebo jedinečných pravdách, případně 

o informacích známých na základě předchozího kontextu, které jsou zprostředkovávány 

v jednotlivých výpovědích, anebo nakonec o skutečnostech, které jsou přítomné v mentálním 

prostoru osob, které se účastní komunikačních výměn. Tímto způsobem bylo možné dospět k závěru, 

že determinanty se mohou chovat jako prostředníci více typů metainformativních funkcí (např. bylo 

ukázáno, že člen určitý ve francouzštině nemusí nutně přinášet informaci známou, stejně tak jako 

postpozice subjektu za sloveso v češtině vždy neznačí informaci novou). Je možné dokonce uvažovat 

o tom, že to, co utváří podstatu daného, se může v některých výpovědích prezentovat jako nové. 

Stačí pouze připustit, že do interpretace metainformace mohou vstupovat rozdílné parametry. 

 

Výše uvedené umožňuje pochopení skutečnosti, že pro správnou interpretaci metainformativního 

statusu nominální skupiny subjektu nestačí pouze konstatovat přítomnost nebo absenci určitého 

typu determinantu, ba naopak. Stále je nutné počítat s obecnými parametry situace, ve které byla 

proslovena výpověď (kontext, psychické a emociální rozpoložení a stav mysli mluvčího, jeho 
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FRANCOUZŠTINA 

povědomí o světě atp.). Pokaždé je nezbytné interpretovat několik faktorů a nikoli pouze jeden 

ukazatel, protože ten jako takový reaguje v součinnosti s různými možnými eventualitami (což je také 

důvod, proč je v některých výpovědích klíčové sledovat rovněž indicie modifikující sloveso, nikoli 

pouze ty, které vstupují do interakce se jménem). Vlastnosti determinantů, které se vyskytovaly 

v analyzovaných konstrukcích, jsou shromážděny v následující tabulce:  

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

                                     

  

  

 
 
 
 

Známá informace 
(výpovědi základové) 

 subjekt bez determinantu následující po 
slovese   
 subjekt bez determinantu předcházející 
sloveso  
  nominální determinanty vyjadřující totalitu 
jako všichni, každý, nikdo 
  prézens na slovese (často v souvislosti s 
gnómickou platností)  
  verbální iterativní sufixy  
  časová adverbia 
  deiktické výrazy (odkazující na historické 
nebo anaforické skutečnosti), např.: jak každý 
ví, je známo, že 

 člen určitý (v singuláru i v plurálu) 
 člen neurčitý (ve výpovědích s generickou 
nebo obecnou platností) 
 explicitní determinanty vyjadřující totalitu – 
tout, chacun, personne 
 postpozice subjektu za sloveso v 
intranzitivních konstrukcích   
 prézens (gnómický) a imparfait na slovese 
vyjadřující opakování děje  
 časová adverbia 
 deiktická vyjádření (odkazující na historické 
nebo anaforické skutečnosti), např.: comme 
chacun sait 

 
 

Nová informace 
(výpovědi základové) 

 subjekt postponovaný za sloveso 
 subjekt anteponovaný před sloveso (v 
tomto případě má v motivaci 
metainformativního statusu rozhodující roli 
kontext) 
 neurčitá zájmena některý; případně číslovka 
jeden 
 perfektivní vid na slovese 
 

 subjekt určený členem neurčitým v 
antepozici i postpozici (méně časté) vzhledem 
ke slovesu 
 subjekt určený členem určitým (v 
kontextech ustanovující časoprostorový 
rámec)  
 spojení  il y a, které  umožňuje umístění 
subjektu za sloveso  
 passé composé nebo passé simple na 
slovese 

 
Topik 

(výpovědi rozšířené) 

 zdůraznění pomocí prozodie (stoupavá 
intonace, lehká pauza) 
 intenzifikační adverbia a částice  
 zájmena osobní a posesivní a zájmena 
vyjadřující totožnost  
 demonstrativum ten 
 pasivní konstrukce 

 člen určitý s anaforickou platností 
 částice a adverbia 
 zájmena osobní a posesivní, zástupné 
zájmeno y, zájmena vyjadřující totožnost 
 konstrukce il y a... qui 
 dislokace 
 pasivní konstrukce 

 
 

Fokus 
(výpovědi rozšířené) 

 prozodické modifikace 
 inverze pořádku subjekt-sloveso 
 adverbia, totalizační adjektivum celý a 
adverzativní spojky   
demonstrativum ten 

 člen neurčitý 
člen určitý (v kontextech popisujících kulisy, 
abstraktní substance nebo asociační vztahy)  
 adverbia, totalizační adjektivum tout 
 struktury clivée a clivée inversée 
 inverze pořádku subjekt-sloveso  

Výrazové prostředky Typ 

zprostředkovávané 

metainformace ČEŠTINA 
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Mezi explicitními determinanty, které se vyskytovaly okolo subjektu v češtině, si analýza detailněji 

všímala demonstrativa ten. Ačkoli se v češtině nevyskytují obligatorní determinanty, demonstrativum 

ten se vyznačuje vysokou frekvencí výskytu v kontextech, ve kterých je zbaveno své primární 

referenční funkce – tzn. demonstrativní reference (především užití ten ve výpovědích s generickou 

hodnotou nebo kombinace se jmény vlastními či s přivlastňovacími zájmeny, které poukazují na 

určitou redukci v jeho sémantice).  

 

Výpovědi základové, ve kterých bylo možné subjekt interpretovat jako známý, avšak zároveň nesoucí 

metainformativní status nový (vzhledem ke své schopnosti vstupovat do nových souvislostí), bylo 

možné konstatovat, že demonstrativní zájmeno ten je často fakultativní a jeho užití nemění smysl 

výpovědi. Naopak ve výpovědích rozšířených je ten často užíván jako jeden z komponentů, které se 

podílejí na realizaci subjektového zdůraznění, za předpokladu že v mluveném projevu mluvčí 

akcentuje zájmeno pomocí prostředků intonace. Jako součást topiku demonstrativum ten 

zprostředkovává metainformaci tím, že přebírá výraz známý z předchozího kontextu. Jako součást 

fokusu se ten vyskytuje v různých typech konstrukcí a jeho přítomnost je zvláště nápadná v těch 

typech struktur, které promítají určité větné elementy na počátek výpovědi (jedná se především 

o konstrukce, které se ve francouzštině nazývají clivées a slouží k fokalizaci větných elementů).   

 

Porovnání demonstrativa ten s užitím členu určitého le umožnilo také zjistit výskyt ten v kvazi 

ustálených konstrukcích (včetně superlativu, jehož výskyt přímo vyžaduje ve francouzštině užití členu 

určitého). Demonstrativum ten umožňuje rovněž klasifikovat subjekty pod termín „třída“ nebo 

„druh“, stejně tak jako činí člen určitý le ve francouzštině. Přestože byly pečlivě studovány taktéž 

příklady vět obsahující demonstrativum z jazyka mluveného, analýza umožnila pozorovat rovněž 

výskyt i v textech literárních. Běžné užití demonstrativ tedy není vlastní pouze mluvenému diskurzu, 

nebo projevům citové afekce (přestože v těchto typech kontextů se demonstrativum samozřejmě 

hojně vyskytuje taktéž). Na závěr byla nastíněna také problematika prozodie demonstrativa ten, 

která spočívala na studii pražských fonetiků, kteří dokázali, že fonetické vlastnosti demonstrativa ten 

se liší v závislosti na jeho výskytu v  tematické nebo rematické části věty. Všechny vyjmenované 

aspekty naznačují, že české demonstrativum ten se do budoucna jeví jako vhodný kandidát 

pro transformaci v člen během procesu gramatikalizace.  

 

Korpus analyzovaných vět bohužel neumožnil detailnější studování rozličných kombinací mezi 

determinanty zprostředkovávající metainformaci v diskurzu a mezi dalšími typy indikátorů. Zběžně 

bylo pouze konstatováno, že změnu metainformativního statusu mohou vyvolávat nejenom 
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„klasické“ determinanty, ale rovněž celá série adverbiálních nebo partikulních výrazů, které se 

mohou volně kombinovat s demonstrativem či s ostatními determinanty. Z tohoto důvodu tedy 

předložený korpus slouží pouze jako užitkový nástroj pro vysvětlení jedné z částí distribuce 

determinačních indikátorů a zdůrazňuje jejich význam v procesu přenosu metainformace. Proto další 

hlubší analýza, která by detailněji prostudovala determinační módy, a to včetně veškerých možností 

jejich kombinací s dalšími lexikálními jednotkami, zůstává výzvou pro další studenty jazykovědy, 

případně pro jazykovědce samotné. 
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RESUMÉ   

 

Tato rigorózní práce se zabývala studiem lexikálních jednotek determinujících subjekt a jejich vlivem 

na informační strukturu výpovědi. Rozbor jednotlivých výpovědí nevycházel pouze z češtiny, ale 

opíral se také o data z francouzštiny – jazyka, ve kterém je na rozdíl od češtiny přítomnost 

prototypického determinantu (členu) před jménem závazná. Přestože se práce orientovala výhradně 

na determinaci subjektu, v některých případech bylo nezbytné brát v úvahu také znaky projevující se 

na slovese, a to především ve francouzštině, která má v porovnání s češtinou mnohem komplexnější 

systém vyjadřování slovesných časů. V češtině se jednalo samozřejmě o opozici imperfektivního 

a perfektivního vidu, která může mít rozhodující roli pro určení generické nebo konkrétní reference 

(např. Uhlířová, 1992). 

 

Uvedené jevy byly studovány na jazykovém materiálu pocházejícím z velké části z paralelního česko-

francouzského korpusu InterCorp, který spadá pod Ústav Českého národního korpusu. Šlo o texty 

především charakteru literárního (ale i publicistického, byť v daleko menší míře), které jsou v korpusu 

manuálně zarovnány vedle sebe. Mezi autory francouzských originálů šlo především o Saint-

Exupéryho, Chamoiseaua nebo Tournieura, mezi českými například o Hrabala, Fukse či Kunderu. Data 

z hovorové češtiny pocházejí z korpusu ORAL 2008. Celkově korpus analyzovaných vět obsahoval 149 

dvojjazyčných příkladů. Vzhledem k uvedenému počtu vět tedy nejsou zjištěné výsledky předkládány 

jako reprezentativní vzorek, ale spíše jako utilitární pomůcka, která poukazuje na určité jevy 

v distribuci determinantů předcházejících český a francouzský subjekt. 

 

Zakladatelem studia o tom, jakým způsobem je věta začleněna do věcné souvislosti, z níž vznikla, byl 

český lingvista Vilém Mathesius (1924, 1939). Jeho dichotomická koncepce počítala původně se 

členěním věty nejenom na podmět a přísudek (gramatické hledisko), nýbrž také s členěním na 

východiště – to, co je v dané situaci známo, nebo alespoň nasnadě, a jádro – co mluvčí o východišti 

nebo se zřetelem k němu vypovídá. Přesné definice těchto původních termínů potom Mathesius sám 

dále rozvíjel a v souvislosti s jeho pozdějšími studiemi se tyto termíny v české lingvistice vyskytovaly 

spíše jako základ výpovědi (téma – to, o čem se mluví), který se vymezoval proti  jádru (rématu) 

výpovědi, které obvykle do výpovědi přinášelo novou informaci. Souhrnně vešla Mathesiova 

dichotomická koncepce ve známost do lingvistiky pod názvem aktuální členění větné (nebo také dnes 

modernější termín informační struktura). Mathesius zdůrazňoval význam aktuálního členění větného 

pro stavbu české věty, dokonce jej označil za hlavní princip českého slovosledu (téma předcházející 
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réma značí tzv. objektivní slovní pořádek, téma následující po rématu tzv. subjektivní slovní pořádek). 

Na konci padesátých let Mathesiovu koncepci rozvinul brněnský lingvista Jan Firbas (1957), pro něhož 

nebyl rozhodující pouze tematický a rematický element, ale všechny větné komponenty, které se 

z hlediska aktuálního členění lišily tzv. výpovědním dynamismem.  

 

Výpovědní dynamičnost Firbas charakterizoval jako jakousi hnací sílu, kterou jednotlivé složky 

výpovědi přispívají k závažnosti sdělované informace v momentu promluvy. Ten větný element, který 

přináší z hlediska aktuálního členění zcela novou informaci, je zpravidla charakterizován jako nositel 

nejvyššího stupně výpovědního dynamismu. Firbasova koncepce je souhrnně označována jako 

funkční perspektiva větná (má však synonymický význam s původním Mathesiovým termínem 

aktuální členění větné) a byla dále rozpracována dalšími českými lingvisty, zejména Danešem (1974) 

a Sgallem (1985, 1986). Funkční perspektivu věty však studovali také další evropští a američtí 

lingvisté, díky kterým se mezinárodně rozšířily spíše termíny topic a focus (namísto původního téma 

a réma), které lépe vyhovovaly prostředí mezinárodní jazykovědy. 

 

Teoretický rámec této rigorózní práce se však neopírá o původní pražskou koncepci aktuálního 

členění větného, nýbrž pracuje s novější teoretickou koncepcí autorů André a Hélène Włodarczykovi 

(1999, 2006). Jejich pojetí informační struktury výpovědi je sice inspirováno výsledky českých 

badatelů, v chápání klíčových pojmů téma a réma výpovědi se však liší. Autoři metainformativní 

teorie – théorie du centrage métainformatif (doslovně přeloženo teorie metainformativního 

centrování) vytýkají původní Mathesiově koncepci především to, že nerozlišuje mezi kvalitou 

zprostředkované informace na jedné straně a mezi větným segmentem, který má čistě informativní 

hodnotu, na straně druhé. Z jejich hlediska jde o dvě zcela rozdílné záležitosti, které nelze shrnovat 

pod jeden termín. 

 

Metainformativní teorie zdůrazňuje oproti dosavadním koncepcím daleko více pragmatickou složku 

lidské komunikace. Z té vychází také jeden z hlavních principů této koncepce – nazíráno prizmatem 

metainformativní teorie, v přirozených jazycích výpověď nikdy nezprostředkovává pouze informaci 

v jejím pravém slova smyslu. Jakákoli výpověď obsahuje kromě ryzí informace také určitou 

perspektivu zvolenou mluvčím, protože lidská komunikace nikdy není neutrální (čímž se odlišuje 

například od matematického jazyka). Informace jako taková zprostředkovává kromě celkové 

sémantické komunikační situace také časoprostorový rámec a reflektuje účastníky komunikačního 

aktu. Vše, co se týká způsobu linearizace výpovědi, včetně veškerých mentálních a citových postojů 
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mluvčího, stejně tak jako intonačních modifikací, je obsaženo v metaiformaci. V momentu promluvy 

si mluvčí volí tzv. centrum pozornosti (centre d´intérêt, dále CI), o kterém vytváří jisté predikace.  

 

CI globální představuje pro mluvčího hlavní těžiště celé promluvy a týká se výpovědi jako celku. 

Oproti tomu lokální CI logicky zprostředkovává spíše komplementární, doplňující informace. CI 

uděluje výpovědi tzv. metainformativní status, který je dvojího typu – buď daný – tzn. mající 

charakter již známého či z kontextu vyvoditelného, nebo nový – tzn. zprostředkující zcela novou 

informaci, o které nebyla v dosavadním kontextu doposud řeč. Výpověď mající status zcela nový nebo 

zcela daný je v metainformativní perspektivě chápána jako základový typ výpovědi (énoncé de base). 

Subjekt věty zde tvoří globální CI, zatímco objekt je lokální CI. Pokud se ve výpovědi metainformativní 

status nový a daný vzájemně kombinují, mluvíme o rozšířené výpovědi (énoncé étendu). Za 

předpokladu, že nová a stará část v rozšířené výpovědi vzájemně kontrastují (specifickými lexikálními 

prostředky, prozodickými případně strukturními charakteristikami), stává se globální CI topikem a 

lokální CI fokusem výpovědi. Topik stojí vždy v kontrastu s komentářem (le commentaire), který nese 

metainformativní status nový. Oproti tomu fokus kontrastuje s pozadím (le fond), jehož 

metainformativní status je daný. 

 

Z analyzovaných výpovědí jsme mohli vidět, že determinanty ovlivňující metainformativní status 

subjektu nejsou v žádném případě jednotnou skupinou výrazů. Francouzština užívala zejména členu 

určitého nebo určitého, který je prototypickým determinantem signalizujícím kontextovou 

zapojenost/nezapojenost elementu, který předchází. Oproti tomu čeština, která nedisponuje 

obligatorním determinantem, obvykle vyjadřovala metainformativní status pouze implicitně, a to 

pozicí subjektu ve větě: předcházel-li subjekt sloveso, metainformativní status byl zpravidla daný, 

bylo-li tomu naopak, metainformativní status byl nový. Pozice subjektu ve vztahu ke slovesu byla 

jedním z hlavních rozdílů mezi analyzovanými jazyky. Francouzština často zachovávala subjekt 

v antepozici vzhledem ke slovesu a nový metainformativní status signalizoval člen neurčitý, zatímco 

v češtině byl v těchto případech subjekt často odsunut za sloveso. Specifické byly typy výpovědí, 

které ustanovovaly časoprostorový rámec nebo popisovaly kulisy, ve kterých se komunikační situace 

odehrávala. V těchto typech výpovědí se totiž uvedené uspořádání české věty ne vždy potvrdilo, 

stejně tak jako jsme mohli pozorovat určitý konflikt mezi členem určitým a daným 

metainformativním statusem. V těchto případech se práce odkazovala na Firbasova slovesa tzv. 

uvedení na scénu. 
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Pokud šlo o explicitní determinanty, které naznačovaly charakter metainformativního statusu na 

českém, ale i na francouzském subjektu, zaznamenali jsme řadu zájmenných, případně adverbiálních 

výrazů a neurčitou číslovku jeden. Daný nebo nový metainformativní status subjektu ovlivňoval také 

vid na slovese – vid imperfektivní často odpovídal danému metainformativnímu statusu, vid 

perfektivní zase obvykle signalizoval konkrétní jednorázovou skutečnost, ve které byl subjekt často 

prezentován jako nový. Ve francouzštině mohl být metainformativní status signalizován slovesným 

časem, který buď vyjadřoval iterativnost děje vyjádřeného slovesem, případně jeho průběh, nebo 

naopak jeho jednorázový charakter, který odpovídal novému metainformativnímu statusu. V korpusu 

se nacházely také příklady, které poukazovaly na hodnotu metainformativního statusu pomocí 

explicitních ustálených konstrukcí deiktického charakteru (je známo/il est connu, jak každý ví/comme 

tout le monde sait apod.). 

 

Co se týče prostředků schopných vyjadřovat kontrast mezi novou a danou částí výpovědi – pro 

češtinu opět platilo, že není-li přítomen jiný explicitní marker, subjekt zpravidla následoval sloveso. 

Nutno však podotknout, že kromě lexikálních prostředků je nezbytné brát v potaz také prozodické 

aspekty české věty, které mají nezanedbatelný vliv na akcentaci určitých částí výpovědi. Vzhledem 

k charakteru psaného textu však intonační stránka prezentovaných příkladů nemohla být 

analyzována, proto jsme mohli pouze konstatovat, že i subjekt předcházející sloveso může být 

předmětem onoho mise en valeur (zdůraznění), které vymezuje topik nebo fokus proti zbytku věty. 

Předpokládáme však, že v těchto případech se intonační centrum nachází právě na topikalizovaném 

či fokalizovaném větném elementu. 

 

Mezi explicitní determinanty, které se často vyskytovaly jako prostředky topikalizace či fokalizace, 

patřily především intenzifikační ilokuční částice typu i, ani, ale atp., ale také osobní zájmena, jisté 

adverbiální výrazy typu především, pouze a často také demonstrativní zájmeno ten. Uvedených 

explicitních markerů shodně užívala k topikalizaci a fokalizaci také francouzština, navíc ještě s tím, že 

za předpokladu součinnosti s prozodickými vlastnostmi věty mohl být subjekt ve francouzštině 

topikalizovaný také pomocí určitého členu le (v případě, že jméno determinované členem určitým le 

není nositelem intonačního centra ve větě, hovoříme o subjektu jako o prostém nositeli daného 

metainformativního statusu, nikoli jako o topiku). 

 

V porovnání s češtinou francouzština navíc daleko častěji využívala specifických syntaktických 

konstrukcí, které primárně slouží k topikalizaci či fokalizaci určitých větných členů (zejména subjektu 

a objektu; ukázali jsme však i příklady, kdy byla pomocí těchto struktur topikalizována také 
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příslovečná určení místní a časová). Mluvíme zde především o fenoménu dislokace, při kterém 

dochází k předsunutí (topikalizaci) větných členů před vlastní výpověď a o specifickém větném 

„štěpení“ (la phrase clivée), kdy je fokalizovaný element „ohlašován“ iniciální částí souvětí 

a následovně převzat v jeho druhé části. Pokusili jsme se ukázat, že obdobné struktury je možné 

nalézt také v češtině; co do frekvence jejich užití jsou však daleko méně zatížené než ve 

francouzštině. Česká gramatická tradice nicméně nepracuje s termíny dislokace nebo clivage 

a v gramatikách najdeme tyto specifické syntaktické figury spíše pod názvy parcelace či předsouvání, 

případně vytýkání větných členů. 

 

Z výše uvedených poznatků zjištěných při analýze bylo proto možné konstatovat, že pro správnou 

a náležitou interpretaci metainformativního statusu nominální skupiny subjektu nestačí pouze 

přítomnost (eventuálně nepřítomnost) určitého determinantu, ale je třeba vždy uvažovat celkové 

nastavení parametrů dané komunikační situace, ve které je konkrétní analyzovaná výpověď 

proslovena. Zřídka jde o interpretaci pouze jednoho určitého výrazu, ale spíše o souhru 

momentálního duševního naladění mluvčího, jeho povědomí o světě, kontextových signálů atd. 

V metainformativní perspektivě, která tvoří teoretický rámec práce, nejsou proto tyto indicie 

chápány (na rozdíl od častých konstatování v pracích řady lingvistů) jako cosi subjektivního, osobního, 

případně afektovaného, nýbrž jako důsledek přechodu z první metainformativní úrovně na druhou, 

kterou charakterizuje právě přítomnost topiku nebo fokusu. 

 

Mezi explicitními determinanty jsme také často naráželi na demonstrativum ten. Bylo zajímavé 

sledovat, že kromě své původní, demonstrativní funkce se toto ukazovací zájmeno vyskytovalo 

v široké škále dalších ne nutně deiktických kontextů. Co víc – v některých kontextech se užití 

demonstrativa ten nápadně podobalo užití členu určitého le ve francouzštině. Hovoříme tu 

především o kontextech, ve kterých byla sémantika zájmena ten poněkud zredukována a ten se 

vyskytoval bez konkrétní, singulativní reference (což je v rozporu s podstatou demonstrativního 

zájmena). Takto bylo demonstrativum možné pozorovat ve výpovědích základových (énoncés de 

base) majících generickou platnost, nebo ve výpovědích, kde ten neodkazoval k jednotlivým entitám, 

ale spíše je zařazoval pod určitou třídu nebo podtřídu  entit (podobně jako člen určitý ve 

francouzštině). Případně se demonstrativum ten vyskytovalo v kombinaci s neurčitým zájmenem 

nějaký, které mělo zdaleka větší význam co do konečné interpretace subjektu, který předcházelo 

společně s demonstrativem. 
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Ve výpovědi rozšířené (énoncé étendu) se demonstrativum zcela jasně často podílelo na kontrastu, 

který vymezoval topik nebo fokus proti zbytku výpovědi (proti komentáři v případě topiku nebo proti 

pozadí v případě fokusu). Ten v rozštěpených strukturách, které ve francouzštině typicky fokalizují 

subjekt (la phrase clivée), byl nahrazován neutrální formou 3. os. sg. (to). Neutrální forma má mezi 

ostatními demonstrativními formami poněkud specifickou funkci, protože může odkazovat nejenom 

ke konkrétní jednotlivině, ale k celé výpovědi. Dále jsme demonstrativum ten zjistili v několika 

ustálených slovních spojeních, včetně superlativu. Jako součást fokusu se demonstrativní zájmeno 

ten často kombinovalo s jinými fokusovými markery – nejčastěji s částicemi. Co se týče demonstrativa 

jako součásti topiku, ten velmi často přejímal subjekt předsunutý na začátek výpovědi, případně 

sloužil jako topikalizační marker ve spojení s vlastními jmény nebo s posesivními zájmeny (kde se 

jevila jeho demonstrativní funkce jako redundantní, protože konkrétní reference vyplývá již přímo 

z podstaty vlastního jména nebo posesivního zájmena). 

 

V závěru analýzy jsme se v souvislosti s různorodými užitími demonstrativa ten zlehka dotkli 

problému gramatikalizace. Konstatovali jsme, že díky uvedené značné rozmanitosti užití se 

demonstrativum ten jeví jako vhodný kandidát do gramatikalizačního procesu (alespoň co do 

transformací na rovině funkční, syntaktické a morfologické). Jako ilustraci tendence gramatikalizace 

zájmena ten na rovině fonologické byly představeny výsledky nedávné studie specialistů 

z Fonetického ústavu pražské Filozofické fakulty, kteří dokazují, že v kontextově zapojených částech 

výpovědi (tedy v těch částech výpovědi, které spadají do metainformativní zóny daný) 

demonstrativum ten tíhne svými prozodickými vlastnostmi k určitému členu.  

 

Přestože byl v souvislosti s demonstrativním zájmenem zmiňován problém jeho 

závaznosti/fakultativnosti před jménem, jeho nadužívání v mluvených projevech nebo v emotivně 

zabarvených kontextech, ten nebyl v naší analýze interpretován jako cosi hovorového nebo 

emotivního pokaždé, když se vyskytl bez své primární demonstrativní funkce. Naopak jsme ho chápali 

jako nositele metainformace, která mluvčímu pomáhá vyjádřit perspektivu, skrze kterou prezentuje 

aktuální stav věcí (état de choses) ve své výpovědi. 

 

 

 ***** 
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RÉSUMÉ           

 

Dans la présente étude, on a essayé d´énumérer les déterminants principaux autour du groupe 

nominal du sujet qui contribuent au statut métainformatif d´un énoncé. Le but de notre analyse 

n´était pas de repérer tous les déterminants possibles, mais plutôt de saisir parmi eux les plus 

fréquents et les plus marquants, tout en travaillant sur un échantillon de phrases (notre corpus en 

comporte au final 148). Pour rendre notre analyse plus captivante, on a comparé des données entre 

les deux langues, dont l´une possède le déterminant de prototype (l´article) et l´autre qui en est 

privée. 

 

Pour cette raison, on a pu constater de nombreuses possibilités dans les traductions. D´une part  des 

extraits de texte variaient par les différentes expressions lexicales jouant le rôle de porteur du statut 

métainformatif. D´autre part, l´on a pu remarquer que les extraits variaient dans le niveau de la 

métainformation (la mise en valeur syntaxique nécessaire pour constituer le topique ou le focus était 

présente seulement dans une langue et non pas dans l´autre). Par ailleurs, l´on a pu constater la 

conversion du statut métainformatif donné et nouveau entre les deux langues. Puisque les données 

comparées étaient vues à travers le prisme de la métainformation, on a pu profiter d´une perspective 

qui nous a permis de ne pas interpréter les données de manière trop générale. À l´inverse, on a 

montré dans notre analyse que ce qui constitue du donné ou qui crée du nouveau peut être motivé 

de différentes façons. Soit l´on parle des vérités génériques ou uniques, ou encore, soit l´on 

considère que l´information transmise par un énoncé est connue, car il en avait déjà été question 

dans le contexte précédent, ou soit enfin, l´on considère que l´on se situe dans l´univers mental 

commun aux deux personnes qui parlent. À cet effet, on a pu constater que les déterminants 

pouvaient agir comme les intermédiaires de plusieurs fonctions métainformatives. Par exemple, on a 

pu remarquer que l´article défini en français ne doit pas nécessairement apporter une information 

connue, de même que la postposition du sujet derrière le verbe en tchèque ne signifie pas toujours 

et forcement une donnée nouvelle. L´on peut même considérer que ce qui constitue du donné peut 

être présenté comme du nouveau. Il suffit juste d´admettre que les différents paramètres s´insèrent 

dans l´interprétation de la métainformation. 

 

Ceci nous a conduit à nous apercevoir que pour effectuer une interprétation juste du statut 

métainformatif  d´un groupe nominal sujet, la présence ou l´absence d'un certain déterminant ne 

suffit pas. Au contraire, il faut toujours compter sur les paramètres généraux d´une situation dans 
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laquelle un énoncé a été prononcé (le contexte, état d´âme de celui qui parle et sa connaissance du 

monde, etc.). L'on doit donc interpréter à chaque fois plusieurs facteurs et non seulement un seul 

marqueur, car ce dernier agit toujours en synergie avec différentes éventualités possibles (ce qui est 

d´ailleurs la raison pour laquelle il est nécessaire parfois d'observer les indices agissant sur le verbe, 

même, et non seulement ceux sur le nom). Parmi les déterminants explicites qui entourent le sujet 

dans la langue tchèque (même si cette dernière est capable d´exprimer la métainformation 

implicitement, étant privée d´un déterminant quelconque), on a observé plus en détail le 

démonstratif ten. Bien que la langue tchèque n´exploite pas les déterminants obligatoires, le 

démonstratif ten se distingue par une haute fréquence d‘occurrence dans la large gamme des 

contextes dans lesquels il est dépourvu de sa référence primordiale. C´est-à-dire la référence 

démonstrative (notamment l´emploi du ten dans les énoncés à valeur générique, ou bien les 

combinaisons avec les noms propres ou avec des pronoms possessifs montrent une certaine 

réduction sémantique).  

 

On a pu constater que dans les énoncés de base dont le sujet est connu, mais porte le statut nouveau 

car il entre dans une relation nouvelle, le pronom ten est souvent facultatif et son emploi ne modifie 

pas le sens de l´énoncé. Par contre, dans les énoncés étendus, ten est souvent utilisé comme une des 

composantes participant à la réalisation d´une mise en relief du sujet, tout en supposant que, dans la 

production orale, les locuteurs s´appuient sur le démonstratif par l´intermédiaire de l´intonation. 

Parce qu´il fait partie du topique, le pronom ten véhicule une métainformation en reprenant une 

expression connue du contexte précédent. Faisant partie du focus, il apparaît dans diverses 

constructions, sa présence est notamment frappante dans celles projetant certains éléments de la 

phrase en tête de l´énoncé (il s´agit, en effet des constructions identiques à celles que l´on appelle en 

français des structures clivées qui servent à la focalisation). 

 

Ayant comparé le démonstratif ten avec l´emploi de l´article défini le, on a pu constater l´occurrence 

de ten dans des constructions quasiment figées (y compris le superlatif dont la présence exige 

l´emploie de l´article défini en français). Le démonstratif ten peut également classifier les sujets sous 

la notion d´une classe ou d´une espèce, comme le fait l´article défini en français. Même si l´on a 

étudié délibérément quelques exemples de la langue parlée, l´on a pu s´apercevoir que les 

démonstratifs étaient également présents dans les textes littéraires. Ceci dénie partiellement 

l´affirmation selon laquelle l´usage courant du démonstratif est propre uniquement au discours parlé 

ou affectif (même si ce dernier y est fréquemment présent). Pour finir, on a abordé aussi les 

propriétés prosodiques du démonstratif ten, en s´appuyant sur l´étude des phonéticiens de Prague, 
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qui ont démontré que les propriétés prosodiques du démonstratif ten diffèrent en fonction de sa 

présence dans la partie thématique ou rhématique de la phrase. Ainsi, tous les aspects énumérés 

indiquent que le démonstratif tchèque ten est un bon candidat pour le phénomène de 

transformation  en article, pour le processus de grammaticalisation.   

 

Notre échantillon de phrases ne nous a pas permis d´étudier plus en détail les combinaisons diverses 

entre les déterminants véhiculant la métainformation dans le discours et les autres marqueurs. L´on 

a pu constater, par exemple, que ce sont non seulement les déterminants «classiques» qui 

provoquent les changements dans le statut métainformatif, mais également toute une série 

d´expressions adverbiales ou particules qui peuvent se combiner librement avec le démonstratif ou 

bien encore avec les autres déterminants. C´est la raison pour laquelle on ne considère le corpus ci-

joint, que comme un instrument utilitaire ayant vocation à mettre en lumière une partie de la 

distribution des marqueurs de détermination et notamment, leur importance pour le processus de  

transmission de la métainformation.  

 

***** 
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