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1. Úvod 

V této práci se zabýváme popisem možných vývojových 

tendencí ve stavbě věty jako predikační jednotky. 

K tomuto účelu jsme vybrali stylovou oblast právního 

jazyka, mimo jiné i proto, že právní kodexy odedávna fungovaly 

jako texty reprezentující kulturu národa, úroveň myšlení a co 

možná přesného vyjadřování logických vztahů a souvislostí. 

Jako etapu našeho zkoumání jsme určili dobu od vzniku 

samostatného československého státu do současnosti. 

Syntaktické jevy jsme zkoumali pomocí metody 

kvantitativní, kterou v české jazykovědě propracovala Marie 

Těšitelová a kol. 1 

Excerpovali jsme celkem devět textů ze Sbírek zákonů, 

každý v rozsahu tří tisíc slov. Stanovili jsme tři časové 

mezníky kolem r. 1920, 1960 a 2000 a vyhledali jsme tři 

tematické oblasti, kterých se týkaly zákony vzniklé ve 

vybraných etapách (soudnictví, volby a policie) . 

Zkoumali jsme vývoj délky větného celku jednoduchého, 

větného celku složeného, věty jako predikační jednotky ve větě 

jednoduché, v souvětí souřadném a podřadném; pozornost jsme 

zaměřili na stupeň nominálnosti vyjadřování, v souvislosti 

s ní též na zastoupení kondenzačních prostředků ve větě. 

Výsledky jsme porovnali s výzkumy M. Těšitelové a kol. a 

E. Hošnové 2, 3. 

1 M. Těšitelová a kol., 1974, 1980, 1985a a další 

, 
Jedná se pouze o orientační srovnání, protože texty nej sou z hlediska 

stylového homogenní. E. Hošnová (1994) zkoumá syntaktické rysy vědeckých 

textů z let 1877-1905. M. Těšitelová a kol. (1974, 1980, 1985 aj.) ve svých 

pracích kvantifikuje a analyzuje gramatické jevy stylu uměleckého a 

věcného, který dále dělí na tři složky: styl odborný, publicistický a 

administrativní. 
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Při zj išťování vývoj ových tendencí v našich textech 

považujeme za základní výhodu našeho výzkumu to, že srovnáváme 

v první řadě texty stejného rozsahu jednotně analyzované. 

3 přímo právními texty se zabývá J. Kořenský 

analyzuje 1800 právních předpisů z roku 1994, 

souborem 9000 právních předpisů a judikátů 

(1999). V rozsáhlém výzkumu 

výsledky porovnává s dalším 

z roku 1998. Kvantitativnímu 

popisu právního jazyka ve srovnání s výzkumem M. Těšitelové a kol. věnuje 

kapitolu III (s. 43-68). Svou pozornost zaměřuje na morfologické a 

lexikální otázky (zachycuje např. data o poměrném zastoupení jmenného rodu, 

podává přehled padesáti nejfrekventovanějších substantiv, adjektiv a 

sloves, údaj o bohatství slovníku, atd.). V kapitole IV uvádí příklad 

lingvistické analýzy formální struktury vybraných právních termínů, např. 

"škoda". Na charakteristický rys nominální skupiny v administrativních 

textech upozorňuje L. Uhlířová v kapitole 4.2. (pozn. "Klíčová" 

substantiva v textu mají svá "klíčová" atributivní rozvití, s nimiž tvoří 

termíny, sdružená nebo ustálená spojení. M. Těšitelová a kol. 1985b, s. 

69). Důkladný empirický popis "nejširších morfologicko-syntagmatických 

vlastností právního termínu" má pomoci k "automatickému vyhledávání 

konceptuálních objektů v textech právních předpisů" (J. Kořenský 1999, s. 

69) . 

věty 

J. Kořenský zkoumá 

(od velkého písmena 

dále v oblasti členění textu symetrii formální 

k tečce) 

výrazů. V naší práci se těmito 

výzkumu J. Kořenského nečerpáme. 

a odstavce, uvádí rej střík 

otázkami nezabýváme, proto 

spojovacích 

z výsledků 
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2.1 Začlenění právního stylu do soustavy funkčních stylů 

Začlenění právního textu do soustavy funkčních stylů 

v přístupech českých stylistů je úzce propoj eno s ustavováním 

stylu administrativního. O tomto procesu se zmiňuje M. Čechová 

(CHLOUPEK, J. a kol., 1991, s. 190). 

"Dřívější stylistiky nevyčleňovaly samostatný funkční styl 

administrativní; v rámci odborného stylu rozlišovaly oblast 

praktickou a teoretickou, přičemž k praktické oblasti 

přičleňovaly styl jednací, někdy proj evy prakticky odborný a 

jednací ztotožňovaly (např. DANEŠ, F. a kol., 1957). Jako 

samostatný je uváděn úřední styl u Trávníčka (1953), jeho 

stručné výklady však nebyly rozpracovány. O vydělování 

samostatných úseků v rámci odborného stylu, které se 

v dosavadním vývoji stylově vyhranily, mluví Základy české 

stylistiky (1970), které zařazují do stylové oblasti odborné 

administrativně právní úsek. Naznačily tak vývoj, který 

probíhá před našima očima: vyhraňování a osamostatňování 

dalších stylových oblastí. Jednou z nejvýraznějších těchto 

oblastí je právě oblast administrativní." 

Jozef Mistrík (1985, s. 423) třídí styly 

objektivnosti/subjektivnosti na objektivní (sem řadí 

podle 

styl 

naučný a administrativní), dále na objektivně-subjektivní (sem 

řadí styly publicistický, řečnický a esejistický) a styly 

subj ekti vní (sem řadí styly hovorový a umělecký) . 

Administrativní styl je podle něho ve slovenštině "importovaný 

z češtiny a tam zasa z nemčiny" (1985, s. 424). Za příznak 

importovanosti považuje "stereotypnosť a schematickosť 

formulácií, ktoré často p6sobia dojmom vopred zkonstruovaných 

vzorcov, do ktorých sa dosadzuj ú slovenské slová" (1985, s. 

450) . 
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J. Mistrík ve své monografii (1985, s. 426) uvádí, že se 

"dodnes termíny náučný štýl a odborný štýl použí vaj ú 

zamieňavo. J. Mistrík v citovaných a dalších odborných prácích 

uplatňuje prevazne termín náučný iba preto, že štýly 

administratívny, publicistický a řečnicky pokladá tiež za 

odborné štýly v širšom zmysle slova". 

v rámci odborného stylu vyděluj e styl administrativní J. 

Chloupek a kol. (1991, s. 43). Do odborného stylu řadí jako 

"svérázný" i "styl právnický".4 

Týž názor je představen v práci podobného autorského 

kolektivu (ČECHOVÁ, Marie a kol., 2003, s. 41). Na s. 292 

téhož díla však M. Čechová píše, že "všechny okruhy týkaj ící 

se řízení veřej né správy, tj. proj evy administrativně-právní, 

hospodářsko-administrativní, začleňujeme pod styl 

administrativní". Klasifikaci funkčních stylů uváděných 

v současných mluvnicích M. Čechová stručně charakterizuj e na 

s. 42 téže publikace. 5 

F. Trávníček (1953, s. 46) rozlišuje ,,1. sloh odborný, a 

to vědecký i praktický, 

5. společenský a 6. 

2. novinářský, 3. 

umělecký". Právní 

řečnický, 4. úřední, 

oblast zmiňuje při 

"Klasifikace funkčnich styl~ spisovného jazyka se jevi takto: Styly 

sdělovaci (věcné) zahrnuji styl prostě sdělovaci, odborný a publicistický. 

U stylu prostě sdělovaciho neboli běžně dorozumivaciho jde o základni 

komunikačni funkci, která se často realizuje formou mluvenou. Styl odborný 

s dilčimi oblastmi stylu vědeckého (teoretického) , stylu odborného 

(prakticky odborného, jednaciho) sleduje pojmovost jako konstituujici 

faktor projevu. Sem by patřil také tzv. styl učebni, styl administrativni, 

esejistický, jako svérázný bývá též uváděn styl právnický a vojenský." 

5 "M. Čechová v kolektivni práci Čeština řeč a jazyk (1996 nebo 2000) 

vymezuje styl individuálni (autorské) a objektivni. Při sledováni funkce 

uvádi jako základni styly tyto: prostěsdělovaci (běžnědorozumivaci), 

odborný, administrativni (úředni, jednaci) , publicistický, řečnický, 

umělecký a esejistický; ve vztahu k nim jsou připominány styly simplexni (s 

jednou funkci) a komplexní (s více funkcemi)." 
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definováni slohu óředniho. "Sloh óředni je z velké 6ásti sloh 

projevů pisemných v rozmanitých stycich v oblasti správni a 

právni." 

Snaha o zachyceni komplexnosti právniho stylu se projevuje 

např. v přistupu J. Krause. 

J. Kraus (1982, s. 20) v kapitole o vývoji funk6ni 

klasifikace stylů se zaměřenim na odborný styl zmiňuje projevy 

kodifika6ni (předpisy, stanovy, zákony) , které "stoj i na 

pomezi oblasti 

j ednaciho" . Ve 

několikastupňovou 

vědecké a pracovni a přesahuji 

své monografii (1982, s. 23) 

stylovou klasifikaci. Styl 

do stylu 

navrhuje 

"právnich 

předpisů, stanov a kodifikaci" uvádi ve schématu v souvislosti 

se stylem jednacim a prakticky odborným. 

Josef V. Be6ka (1992, s. 31-35) vymezuje "styl normativni" 

v rámci tzv. "pragmatických funk6nich stylů" . Rozlišuj e 

základni a pragmatické funk6ni styly. Podle základnich funkci 

spisovného jazyka (estetické a odborně sdělné) se ustavuji dva 

základni funk6ni styly: umělecký a odborný (styl odborný je 

dále diferencován na teoreticky a prakticky odborný). "Vedle 

nich" popisuje pragmatické funk6ni styly, z nichž vymezuje 

styl publicistický, styl normativni, styl jednaci a styl 

hospodářský. 

"Styl normati vni, dnes stále ještě stylisticky soustavně 

neprobádaný a běžně nepřesně nazývaný stylem administrativnim, 

se od ostatnich funk6nich stylů odlišuje svou funkci 

normativni, tj. pro ob6any závaznou. Úkolem tohoto stylu je 

ur60vat normy, jak zachovávat pořádek a právni řád 

v organi zaci spole6nosti a tim působit na chováni ob6anů ve 

sféře celospole6enské. Stanovi se, které 6iny a která jednáni 

jsou trestné a jaké jsou trestni postihy za takové 6iny, na co 

má ob6an právo a na co právo nemá." (1992, s. 34) 

Přimo právnimi texty se zabývala ve své diplomové práci 

Zdenka Musilová (1989, s. 18). "Právni texty se v některých 

odborných pracich vy6leňuji jako specifické komunikáty v rámci 
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odborného stylu. 

simplexní povahy 

texty jsou podle 

funkcí, jedná se 

projevů dochází 

(Zatímco odborný styl patří mezi styly 

(založené primárně na jedné funkci), právní 

našeho názoru založeny na kombinaci více 

tedy o styl komplexní. Ve stylu právních 

ke spojení funkce teoreticky odborné, 

prakticky odborné a direktivní.)" 

Průnik 

zachycuje i 

Z hlediska 

právních textů s 

J. Kořenský (DANEŠ, 

stylistického určuje 

jinými stylovými oblastmi 

F. a kolo, 1997, s. 85). 

Kořenský právní jazyk jako 

"zvláštní složku administrativního stylu, a to i v souvislosti 

s tím, že pojem právní komunikace nelze omezit pouze na 

produkci a recepci textů právních předpisů, neboť právní 

komunikace má velmi významnou složku mluvenou. Je tedy třeba 

proj evy právní komunikace hledat i v oblasti stylů mluveného 

jazyka, pochopitelně že mimo rámec tzv. stylu běžně mluvených 

projevů". 

2.1. Začlenění právních textů v pracích M. Těšitelové a 

kol. 

M. Těšitelová a kol. (1987, s. 20) rozlišuje funkční styl 

umělecký a věcný. Věcný styl dále člení na tři složky: 

odborný, publicistický a administrativní. 

Řazení zákoníků v rámci těchto vymezených složek věcného 

stylu není v pracích tohoto autorského kolektivu zcela 

jednoznačné. 
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Zákoníky jsou zde zmiňovány nejen jako texty stylu 

administrati vního 6
, ale poj ednává se o nich l v rámci stylu 

odborného 7 
• 

Z tohoto důvodu při orientačním porovnávání našeho výzkumu 

s výzkumem M. Těšitelové a kol. přihlížíme k charakteristikám 

obou složek věcného stylu, jak administrativní, tak odborné. 

3. Termín "právní jazyk" (podle Kořenského) 

J. 

F. 

Kořenský (KOŘENSKÝ, 

a kol. Český jazyk 

J. Jazyk právní komunikace. In DANEŠ, 

na přelomu tisí ciletí, 1997, s. 84) 

chápe pojem právní jazyk jako "svébytný jazyk, jsoucí jakousi 

projekcí logických pravidel operování s právními pojmy jakožto 

dlouhodobě a kontinuálně se vytvořivší nomenklaturou 

definovanou na východiscích římského práva ve smyslu 

kontinentální tradice a právní tradice ostrovní, anglosaské. 

Přirozeně, že třetí a velmi podstatnou složkou je tu příslušný 

národní jazyk v našem případě čeština. Vlastně by bylo 

přesnější říci, že jde o selektivní projekci obou zmíněných 

složek tedy logických pravidel operování s koncepty a 

právních nomenklatur (obecně způsobů právního myšlení) na 

především psanou podobu národního jazyka. Právě z těchto 

důvodů je účelné považovat právní jazyk za specifický funkční 

jazyk v rámci češtiny jako národního jazyka, jenž předpokládá 

existenci příslušných funkčních řečí uskutečňujících se 

v daných oblastech společenské činnosti." 

6 "Povaha vyjadřování v tomto (pozn. administrativním) stylu je dána jeho 

pojmenovací, 

v úředních 

konstatační, event. preskriptivní funkcí. Vyjadřování 

vyhláškách, předpisech, zákonících, řádech, obchodní 

korespondenci, zápisech ze schůzí, hlášeních, přehledech zpráv, pracovních 

pokynech, oběžnících apod. je převážně statické." Těšitelová, M. a kol., 

1985, s. 114. 

Z knihy O češtině v číslech (Těšitelová, M. a kol.: 1987, s. 142) 

ci tuj eme větu, která nás o tomto faktu přesvědčuj e. N Vůbec nejdelší věty 

jsme našli v odborném textu právnickém, s průměrnou délku 44,9 slov." 
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Právní 

"který lze 

jazyk poj ímá také jako 

z hlediska obsahového 

svébytný profesní jazyk, 

členit jednak vertikálně, 

jednak horizontálně: 

lišení jazyka práva 

oboru vysokoškolského 

pod vertikálním členěním budeme rozumět 

jako vědního oboru, jazyka práva jako 

studia, přes jazyk právní informatiky, 

jazyk praktické metaprávní komunikace (komentářové texty, 

judikatury apod.), přes jednotlivé texty právních předpisů 

různé příslušnosti z hlediska hierarchie práva, až po oblast 

mluvené právní komunikace (tradičně běžné řeči právní, nepravé 

řeči právní) Tento přístup ukazuje, že i z hlediska 

"systémového" jeto, co lze označit jako právní jazyk, třeba 

chápat jako diferencovaný předpoklad jednotlivých projevů 

právní komunikace. 

Principem této diferenciace je především věcná stránka 

hierarchie práva jako taková a hierarchie metaprávních zřetelů 

teoretických (právní věda, právní školství) a metaprávních 

zřetelů praktických (komentáře, judikatury apod.). 

Horizontální členění právního jazyka jako zvláštního 

jazyka profesního 

jednotlivých právních 

atd. ). Právní jazyk 

je založeno na věcné diferenciaci 

oborů (trestní právo, občanské právo, 

tedy lze z tohoto hlediska chápat jako 

specifický odborný jazyk v rámci příslušného jazyka národního, 

jehož vnitřní diferenciace je založena především v systému 

práva." 

4. Charakteristika právního stylu 

o "slohu jednacím nebo 

Jungmann (1845, s.99) ve 

pojímáno jako učebnice slohu9
• 

právním" se zmiňuje již Josef 

své Slovesnosti,8 toto dílo je 

8 "Sloh jednací nebo právní zavírá spisy, jejichž předmětem jsou rozliční a 

vzáj emní vztahové života obecného. Jakosti toho slohu jsou: světlost a 

správnost, pořádek, spojení, věrnost, celost, krátkost, čistota, jednota 

logická i gramatická, dílem také líbeznost a pronikawost, pokudž se 
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Právní styl 

dochází k průniku 

považujeme za styl komplexní, ve 

funkcí administrativního a odborného 

Funkce "přechodného pásma" "právní sféry" 

Čechová. 1o administrativním a odborným stylem popisuje M. 

kterém 

stylu. 

mezi 

Přikláníme se k poj etí funkcí "stylu právních proj evů", 

které popsala Z. Musilová ve své diplomové práci (1989, s. 18-

20). Z. Musilová chápe "styl 

komplexní, v kterém dochází ke 

právních 

spojení 

projevů" 

funkce 

za styl 

teoreticky 

odborné, prakticky odborné a direktivní. 11 Upozorňuje též na 

s oučelem jeho srovnávají. Jest pak sloh ten a) vyšší, náležející k jednání 

veřejnému, a ten jest buď soudní, při soudech obyčejný, buď dvorní v 

jednání státském užívaný, jako jsou: úkazy, nařízení, výsady, prosebné 

listy etc. B) Nižší zavírá jednání občanův mezi sebou, jako: upsání, dlužné 

listy, kvitancí, smlouvy, poslední vůle etc." 

9"Jungmann tu neopomíjí ani "sloh listovní" a "sloh jednací nebo 

právní"; nelze ovšem přehlédnout, že autor tu vytvářel vlastně učebnici 

slohu; v ní podstatnou část tvořil díl praktický, čítanka textů různého 

typu. 

10 "Rovněž mezi administrativním stylem a odborným stylem vědeckým i dalšími 

modifikacemi odborného stylu přirozeně existuje průnikové, přechodné pásmo 

- tak je tomu např. v právní a ekonomické (hospodářské) sféře. Hranici mezi 

nimi můžeme stanovit podle převahy té které funkce, tj. funkce odborné, 

resp. teoretickozpravovací, a funkce regulativní a operativní " (ČECHOVÁ, M., 

2003, s. 292.) 

II Právní texty jsou podle našeho názoru založeny na kombinaci více funkcí, 

jedná se tedy o styl komplexní. Ve stylu právních projevů dochází ke 

spojení funkce teoreticky odborné, prakticky odborné a direktivní. Teorie 

je chápána jako "systém zobecněného poznání určitých stránek skutečnosti", 

(Filozofický slovník, 1976, s. 472), v našem případě jde o teoretické 

poznání společnosti a jej ích zákonitostí. Toto poznání je vždy adekvátní 

stupni rozvoje dané společnosti. Při tvorbě zákona se musí rovněž přihlížet 

ke konkrétním situacím i ke způsobu, jak byly v praxi řešeny. Některé 

konkrétní případy bývají publikovány přímo v příslušném zákoně. 

Nejvýraznějším způsobem odlišuje právní text od jiných projevů s odborným 

zaměřením jeho direktivní funkce. Nedodržení právních norem stanovených 

zákonem je trestně postižitelné, za každým popisem trestného činu následuje 

proto poukaz na sankci. 
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"rozpor mezi formou vyjádření (knižní výrazy, jmenné 

konstrukce) a sdělovaným obsahem (popis asociálních životních 

situací)" v právních formulacích(1989, s.78) 

autory právních textů a jejich adresáta. 12 

Dále specifikuje 

Za typické znaky právního stylu považujeme 

standardizovanost, stereotypnost, 

explicitnost, zároveň úsilí o 

vyjadřování. Charakteristická 

schematičnost vyjadřování; 

věcnost a jednoznačnost 

je pojmovost, statičnost 

vyjadřování, informační hutnost. V psaném projevu se vyskytují 

prostředky umožňující orientaci v textu. 

Slovník právního stylu je chudý, charakteristický nízkým 

rozptylem a vysokou koncentrací. 13 

V syntaktické stavbě se projevuje složitost vyjadřovaných 

myšlenek a vztahů, proto jsou větné celky dlouhé. Stupeň 

nominálnosti vyjadřování je vysoký. Nominálnost vyjadřování 

posiluje množství prostředků syntaktické kondenzace, užití 

analytických predikátů, četnost výčtů, terminologizace 

slovních spojení, popř. se členěností textů související 

četnost názvů kapitol a podkapitol, množství odkazů, které 

indikuje vysokou míru propojenosti s ostatními judikáty. 

Se snahou o přesné vyj ádření souvisí i množství sekundárních 

předložek v textu. 

12 Autory právních textů j sou specialisté v daném oboru - právníci, na 

vytváření zákonných norem se vždy podílí autorský kolektiv. Tyto texty jsou 

adresovány nej en úzké skupině odborníků, jako jiné odborné proj evy, ale 

zároveň i široké veřej nosti. Ovšem pouze u specialistů je zaj ištěno plné 

porozumění. 

13 viz KOŘENSKÝ, J., 1999, s. 67 
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5. Výzkum 

5.1. Výběr zkoumaných textů 

Právní reálie člení F. Cvrček (KOŘENSKÝ, J.; CVRČEK, F.; 

NOVÁK, F.: 1999, s. 16-18) podle různých kritérií. Za 

nejvýznamnější z nich považuje druh právního dokumentu 

(rozlišuje právní předpisy, soudní rozhodnutí, individuální 

rozhodnutí a normativní instrukce státní správy, důvodové 

zprávy k právním předpisům, návrhy a projekty zákonů a dalších 

předpisů, záznamy z debat při přij ímání zákonů v parlamentu, 

výsledky připomínkových řízení, komentáře, učebnice, skripta a 

odborné monografie, odborné články, expertizy, přehledy 

platných právních předpisů) a formu jeho publikace (podle 

formy publikace dělí právní dokumenty na oficiální sbírky, 

neoficiální sbírky, knihy, odborné časopisy a jednotlivé 

dokumenty uložené v archivech daných institucí) . Dále 

postihuje vztah dokumentu k původnímu znění (dokumenty 

původní, upravené, obohacené a metadokumenty či adresy) . 

Při hledání textu k excerpci jsem svou pozornost zaměřila 

na právní předpisy z oficiálních sbírek, které j sou podle F. 

Cvrčka nejzávažnějšími právními reáliemi v zemích 

kontinentální právní kultury (KOŘENSKÝ, J.; CVRČEK, F.; NOVÁK, 

F.: 1999, s. 19), konkrétně na zákony ve Sbírce zákonů. 

("Sbírka zákonů byla zavedena v roce 1918 a trvá až dodnes.") 

Podstatným důvodem výběru tohoto typu právního dokumentu byl 

také jejich rozsah. K vytvoření souboru 3000 slov podle zásad 

Marie Těšitelové a kol. bylo třeba, aby měl text alespoň 7 

stran, a takového minimálního rozsahu zejména v době první 

republiky dosahovaly jen zákony. 

Vyhledala jsem tři trojice zákonů. Každá troj ice se skládá 

z textů, které se zabývaly podobným tématem v různých 
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časových obdobích: nej starší zhruba kolem roku 192 O, střední 

kolem roku 1960 a nejmladší kolem roku 2000. 

První skupinu tvoří zákony zabývající se služebním poměrem 

příslušníků bezpečnostních sil: 

Zákon ze dne 4. července 1923, kterým se upravují některé 

služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména 

odpočivné a zaopatřovací. 

(Sbírka zákonů a nařízení, č. 153) 

Zákon ze dne 18. prosince 1959 o některých služebních poměrech 

vojáků 

(Sbírka zákonů, č. 76/1959) 

(doplněn úsek ze Zákona o placené dovolené na zotavenou. 

Sbírka zákonů, č. 81/1959) 

Zákon ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. 

(Sbírka zákonů č. 361/2003) 

Druhou skupinu tvoří zákony ustanovující pravidla voleb do 

výborů nebo zastupitelstev obcí: 

Zákon ze dne 14. dubna 1920 o volbách župních zastupitelstev a 

okresních výborů (řád volební) 

(Sbírka zákonů a nařízení, č. 330) 

Zákon ze dne 26. února 1964 o volbách do Národního shromáždění 

a do národních výborů 

(Sbírka zákonů č. 34/1964) 

Zákon ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů 

(Sbírka zákonů č. 491/2001) 
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Třetí triáda zákonů se zabývá soudy: 

Zákon ze dne 19. března 1923 o státním soudě 

(Sbírka zákonů a nařízení, č. 51) 

Zákon ze dne 18. dubna 1961 o místních lidových soudech 

(Sbírka zákonů č. 38/1961) 

Zákon ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o soudech a soudcích) 

(Sbírka zákonů č. 6/2002) 

5.2. Rozsah zkoumaných souborů 

V našem výzkumu pracujeme se souborem devíti textů v celkovém 

rozsahu 27 000 SlOV. 14 

Analyzovaný 

Těšitelové a 

soubor 

kol. má 

textů 

rozsah 

věcného stylu v pracích 

540 000 slov, z něhož na 

administrativní styl připadá 60 000 slov 20 souvislých textů 

z let 1972 - 1974 (1985b, s. 2) a na odborný styl 300 000 slov 

z let 1972 - 1975 (1983a, s. 1). 

Časové určení textů se nejvíce přibližuje textům B našeho 

výzkumu (texty pocházející z roku 1959, 1961 a 1964), proto 

budeme porovnávat výzkum M. Těšitelové právě s nimi. 

Výzkum E. Hošnové (1994, s. 22) se zabývá 32 vědeckými 

texty v celkovém rozsahu 96 000 slov v období 1877 1905. 

Data budeme (pouze orientačně) porovnávat s texty A. 

14V souladu s M. Těšitelovou a kol. jsme excerpovali texty v rozsahu 3 000 

slov 
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5.3. Stanovení jednotky souboru 

Při stanovení statistických jednotek jsme se řídili 

vymezením M. Těšitelové a kol. 

5.3.1 Slovo 

"Jako slovo se v podstatě chápe tvar slova (slovoforma). Proto 

např. i složené tvary slovesné se po čí taj í jako jedno slovo." 

(1983a, s. 1) 

Co se týče počítání slov v zákonících, je třeba navíc vymezit 

náš postup zohledňující specifika právního textu, tedy hlavně 

jeho podrobné členění. 

Jako slovo jsme nezapočítávali 

členění částí (Hlava první, část 

textové orientátory 

první), dílů (Díl 

pro 

I) , 

odstavců (§ 1), jednotlivých bodů v odstavci (1, a). Za dvě 

slova počítáme spojení § 48 tr. ř. 

tak číslo zákona č. 278 Sb. z. 

nařízení) . 

5.3.2. Věta 

(= trestního řádu), stejně 

a n. (= Sbírky zákonů a 

Opět se řídíme vymezením M. Těšitelové a kol. 15 

15 "Celkem ve shodě s respektovánim grafické jednotky "slova" chápe se někdy 

"věta" jako slovo nebo skupina slov "od tečky k tečce", resp. od velkého 

pismena na začátku ke koncovému znaménku. Je to pojeti mechanické, nesené 

snahou po homogennosti jednotky souboru bez zřetele k organizaci věty, a to 

jak vnějši, tak i vnitřni. Právě aspekt k strukturovanosti věty chápe větu 

jako predikačni jednotku; termin klauze, který se někdy pro tento poj em 

podle angličtiny zavádi, neni vhodný, protože se jim tam rozumi věta jako 

součást souvěti, i kdyby vyplnil důležitou terminologickou mezeru, že 

v daném kontextu chybi označeni pro větu "vůbec", větu samostatnou i větu 

v souvěti. Někdy v takovém připadě - pro jasnost výkladu - mluvim o "větě 
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I v této problematice se v zákonících vyskytují specifické 

jevy. 

Do celkové délky věty nezapočítáváme výrazy uvedené v 

závorce, které odkazuj í k jinému právnímu textu nebo v rámci 

téhož textu (vždy obsahují znak §). Např. Pro vojíny podmínka 

tříměsíčního bydliště nepla tí (§ 4). V tomto případě se jedná 

o dvě syntaktické jednotky, větu jednoduchou dvoučlennou 

v délce šesti 

substantivní (ve 

slov a 

Šmilauerově 

větu jednoduchou jednočlennou 

poj etí) v délce dvou slov. Do 

celkové délky věty též nezapočítáváme výrazy v závorce, které 

pro konkrétní situaci určují termín, s nímž se v průběhu textu 

pracuje. Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, 

které v bezpečnostním sboru vykonávají službu (dále jen 

"příslušník"), jejich odměňování, řízení ve věcech služebního 

poměru a organizační věci služby (dále jen "služební vztahy"). 

Tuto větu určujeme jako souvětí podřadné v rozsahu 24 slov 

a dvě jednočlenné věty substantivní v rozsahu 3 a 4 slov. 

Co se týče výrazů obsažených v závorkách uvnitř textu, 

nelze je automaticky všechny řadit do jednočlenných vět 

substantivních. tasto se totiž v závorkách nabízí buď 

alternativní možnosti platnosti předpisu Četnické osoby 

mohou býti dány do výslužby (mohou obdržeti odbytné podle § 4) 

bez superarbi tračního řízení a bez vlastní žádosti... P1923 

bližší určení nebo vysvětlení Do služební doby se 

započí tá: a) Doba činné sl užby v československém voj sku podle 

norem platných pro vojsko, a doba činné služby v četnictvu 

včetně služby na zkoušku podle ustanovení tohoto zákona 

(vyjímajíc dobu uvedenou v § 12). P1923. 

V těchto případech závorky chápeme jako členicí znaménko 

rovnocenné čárce a slova započítáváme do celkové délky věty. 

jako syntaktické jednotce"; je to však přiliš složitý výraz a nepracuje se 

s nim dobře." (1980, s. 11-12) 
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V souladu s výzkumy M . Těšitelové a kol. a E. Hošnové 

přijímáme za mluvnický základ 

Novočeskou skladbu (1966). 

svého výzkumu Šmilauerovu 

5.4. Vymezení základních pojmů 

Pro vymezení základních pojmů (věta jednoduchá, souvětí 

souřadné, podřadné, větný ekvivalent, větný celek jednoduchý a 

složený) přihlížíme k závěrům E. Hošnové uvedeným v monografii 

K vývoji české syntaxe(1994) v kapitole 8.1 16 (s. 79). Toto 

poj etí jsme vybrali mj. proto, že E. Hošnová ve své práci 

16 Pracujeme s těmito pojmy, které E. Hošnová na s. 81 výše zmíněné 

monografie definovala takto: 

"Věta jednoduchá je formou pro výpovědi větné 

ekvivalent). Buďto sama vytváří jednoduchý větný celek, 

(popř. větný 

nebo může být 

komponentem větného celku složeného. 

Souvětí chápeme v souladu s poj etím Mluvnice češtiny 3. To znamená, 

že pod tento poj em nebudeme zařazovat volné asociační spoj ení vět nebo 

případy, kdy 

vedle sebe 

( středníkem, 

věty budou v rámci složeného 

(bez jakéhokoliv syntaktického 

popř. dvojtečkou). (pozn. M. 

větného celku položeny prostě 

vztahu) a odděleny graficky 

Těšitelová a kol. považuje 

pravděpodobně tento typ větného celku za souvětí, viz Lingvistica IV, s. 

113). Zároveň budeme počítat s možností parcelace do několika grafických 

celků. Při posuzování vět a několikanásobných přísudků vycházíme z pojetí 

V. Šmilauera (1966, 372). Za komponenty souvětí považujeme i větné 

ekvivalenty. V našem rozboru tedy považujeme větný ekvivalent rozvitý větou 

vedlejší za souvětí (např. Doba, která se nezapočítá) . 

Vzhledem ke srovnání našich údajů s údaji z výzkumu M. Těšitelové a 

kol. zachováváme také pojmy souvětí souřadné a souvětí podřadné ve smyslu 

podaném V. Šmilauerem. 

Složený větný celek je mechanicky vymezená jednotka skládaj ící se 

z několika vět (nebo větných ekvivalentů), která je signalizována graficky 

(od velkého písmena k tečce)." 
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porovnávala výsledky výzkumu také s pracemi M. Těšitelové a 

kol. a tomu terminologii částečně přizpůsobila. 

Specifický problém pro nás představovalo syntaktické 

zařazení dvou tabulek obsažených v textu P2003. 

§8, odst. 1 Příslušníkovi ve služební hodnosti ná~eží 

hodnostní označení: 

Služební hodnost 

a) referent 

b)vrchní referent 

c)asistent 

d)vrchní asistent 

e)inspektor 

f)vrchní inspektor 

g) komisař 

h)vrchní komisař 

i) rada 

j) vrchní rada 

k)vrchní státní rada 

Hodnostní označení r 

rotnÝr 

strážmistr r 

nadstrážmistr r 

podpraporčík r 

praporčík nebo nadpraporčík r 

nadpraporčík nebo podporučík r 

poručík nebo nadporučík r 

kapitán nebo majorr 

podplukovník nebo plukovník r 

plukovník r 

plukovník. 

(l)pro příslušníky se stanovují tyto služební hodnosti, 

minimální stupně vzdělání, minimální doby trvání služebního 

poměru pro služební hodnost a tarifní třídy: 

Služeb.hodnost Minim. stupeň vzdělání Doba trvání služebního poměru Tarif.třída 

a) referent střední odborné 

b)vrchní referent úplné střední, úplné střední odborné 

c)asistent úplné střední, úplné střední odborné 

d)vrchní asistent úplné střední, úplné střední odborné 

e)inspektor úplné střední, úplné střední odborné 

f)vrchní inspektor úplné střední, úplné střední odborné/vyšší odborné 

g)komisař vysokoškolské v bakalářském studijním programu 

h)vrchní komisař vysokoškolské v bakalářském studijním programu 

i) rada vysokoškolské v magisterském studijním programu 

j)vrchní rada vysokoškolské v magisterském studijním programu 

k)vrchní státní rada vysokoškolské v magisterském studijním programu 

l. 

2. 

3. 

2 roky 4. 

3 roky 5. 

5 let 6. 

6 let 7. 

7 let 8. 

9 let 9. 

10 let 10. 

12 let ll. 
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Tabulku jako komunikát popisuje např. Mistrík17 (1985, 

s.377-380) . 

Specifickým charakterem tabulky jako komunikátu, který "v 

odborných textech není oj edinělý", se zabývá i J. V. Bečka 

(1992, s. 324). 

(zvukových) a 

(optickým) . Je 

"Autor upouští od prostředk~ čistě jazykových 

přechází k prostředk~m mimo jazykovým 

to sklon opouštět jednorozměrný lineární 

postup, charakteristický 

dvojrozměrného, plošného, 

pro řeč, a využívat 

charakteristického 

(ilustraci, fotografii, schéma)." 

l 

pro 

postupu 

obraz 

V těchto tabulkách jsou zachyceny vztahy meZl jednotlivými 

členy současně na vertikální i horizontální rovině, ale nejsou 

syntakticky vyjádřeny. Obě tabulky chápeme (vyjímajíc větu 

uvozovací) vždy jako jeden větný celek složený, který obsahuje 

v prvním případě 24 jednočlenných vět substantivních a 

v druhém případě 48 jednočlenných vět. Mezi jednočlennými 

větami uvedenými ve společném řádku jsou uspořádáním do formy 

tabulky nejazykově vyjádřeny vztahy kauzální. 

V analyzovaném souboru 

specifickým syntaktickým jevem. 

ze souvětí souřadného nebo 

inkorporována věta jednoduchá. 

Uvádíme příklad z textu V2001. 

jsme se setkali s dalším 

Jedná se o větný celek složený 

podřadného, do něhož je 

17 "Tabulku považuje za "špecifický sémiotický útvar, v ktorom sa kombinujú 

jazykové znaky s vizuálními prvkami... Špecifickosť tabulky ako komunikátu 

je, že sa dá čítať všetkýrni smermi a že adresátovi umožňuje tvořit obrovské 

množstvo syntagiem alebo celých viet... Pre tabulky ako komunikáty je 

z jazykového hladiska príznačná strohost, úspornost a koncíznost výrazu, 

inkohéznosť textu, bohatost potenciálnych viet, atrofia konektorov i 

sloves, z hladiska psychologického je príznačná výpovedná komplexnost, 

zrozumitelnosť, názornosť a ďalšie." 
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Ministerstvo vnitra na úseku voleb do zastupitelstev obcí, 

nových, dodatečných nebo opakovaných voleb 

a) metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou 

přípravu, průběh a provedení voleb, 

b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb 

na úrovni kraj e, 

c) vydává seznam registrovaných politických stran a 

politických hnutí a poskytuje ho krajským úřadům, 

d) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro 

zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu s výjimkou 

Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku 

voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném 

výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření 

způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní 

odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, 

e) poskytuje informace z evidence pobytu osob a z evidence 

pobytu cizinců pro účely vedení stálého seznamu voličů a 

dodatku stálého seznamu voličů, 

f) zaj išťuj e tisk volebních materiálů a organizačně zaj išťuj e 

tisk hlasovacích lístků. 

Jde o větný celek složený ze souvětí souřadného a dvou 

inkorporovaných jednoduchých vět. Jednoduché věty maj í funkci 

doplňuj ících informací, které j sou relevantní pouze pro daný 

bod v tomto případě graficky vymezený písmenem d) . 

6. Věta jednoduchá 

6.1. K pojmu "věta jednoduchá" v pracích M. Těšitelové a kol. 
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Termín "věta jednoduchá" jev pracích M . Těšitelové a kol. 

uží ván ve dvou významech. Jedná 

jednoduchou, která obsahuj e pouze 

se v prvním případě o větu 

jednotku (nebo jednočlennou větu 

jednu větu jako predikační 

neslovesnou v pojetí V. 

Šmilauera), která má funkci výpovědi. S tímto pojmem autorský 

kolektiv M. Těšitelové pracuje například při zjišťování poměru 

věty jednoduché a souvětí. Pro tento význam používáme termín 

věta jednoduchá. 

V druhém případě je používán termín "věta jednoduchá" pro 

větu jako predikační jednotku (nebo jednočlennou větu 

neslovesnou v pojetí V. Šmilauera) "ať stojící samostatně mimo 

souvětí, nebo tvořící jednu jeho složku /klauzi/,,18. Tento 

význam jev pracích M . Těšitelové a kol. často specifikován 

výrazem "věta jako predikační jednotka", kterého se držíme 

v naší práci. 

6.2. Rozložení počtu dvoučlenných a jednočlenných vět 19 

M. Těšitelová (1985a, s. 116) upozorňuje na to, že "mezi 

j ednotli vými funkčními styly l mezi j ednotli vými texty jsou 

výrazné rozdíly, 

jednočlenných vět, 

jimiž je vyj ádřen 

jsou i v užívání 

Z neslovesných vět 

týkající se jak celkové frekvence 

tak frekvenčního zastoupení slovních druhů, 

základ věty jednočlenné... Podstatné rozdíly 

j ednotli vých druhů jednočlenných vět. 

jednočlenných je nejnápadnější vysoká 

frekvence vokativních a citoslovečných vět v uměleckém stylu 

na rozdíl od vysoké frekvence vět substantivních ve sféře 

věcného vyjadřování." 

18 "Délka věty jednoduché, ať stoj ící samostatně mimo souvětí, nebo tvořící 

jednu jeho složku (klauzi), dosahuje v administrativě 9,4 slova." 

(TĚŠITELOVÁ, M. a kol. 1985b, s. 64). 

19 V následující kapitole pracujeme s pojmem "věta jako predika6ní jednotka" 

25 



M. Těšitelová v tab. 79 (1985a, s. 217) dokládá rozdíly ve 

frekvencích jednotlivých druhů jednočlenných uvnitř 

věcného stylu. "Nejnápadnější 

vět 

je vysoká frekvence vět 

substantivních v administrativním stylu, dosahující tu 69% 

z celkové frekvence všech jednočlenných vět, a dále vysoká 

frekvence (53%) vět slovesných (mimo infinitivní věty) ve 

stylu odborném. V publicistice jsou frekvence jednočlenných 

vět substantivních a slovesných téměř vyrovnány (30% a 27%). 

Tyto rozdíly ukazuj í, že využití jednočlenných vět do urči té 

míry může na funkčním stylu záviset." (1985a, s. 116-117) 

Poměrné zastoupení jednočlenných vět v jednotlivých 

složkách věcného stylu uvádí M. Těšitelová a kol. v tab. č. 77 

(1985a, s. 216). Část této tabulky týkající se jednočlenných 

vět na tomto místě přetiskujeme. 

Tabulka č. 1 (TĚŠITELOVÁ, M. a kol. 1985a, s. 216, Tab. č. 77) 

VI. O A Texty B 

%vět 4,35 23,26 15,04 

j ednočlenných3 

-substantivních q 29,68 69,28 77,04 

-slovesných4 52,73 10,56 22,96 

-infinitivních4 6,10 11,28 O 

-slovesně 0,16 6,55 O 

jmenných4 

Pozn. k tabulce: 

3V poměru k větám dvojčlenným 

4Relat.podíl nejčetnějších typů jednočlenných vět vzhledem 

k frekvenci všech typů jednočlenných vět. 

Srovnáme-li s výzkumem M. Těšitelové a kol. naše údaje 

uvedené v tab. č. 1, zjistíme opět, že se právní text 
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charakteristickými rysy nejvíce přibližuje administrativní 

složce věcného stylu v jejím pojetí. O tom svědčí zejména 

vysoký podíl jednočlenných vět substantivních 69,28% 

v kontrastu s výrazně menším zastoupením jednočlenných vět 

substantivních v odborném stylu 29,68% zároveň s vysokým 

podílem jednočlenných vět slovesných - 52,73%. 

Tabulka č. 2 

Texty A B C 

Počet vět 

celkem 1006 911 877 
Počet vět 

jednočlenných 

substantivních 
140 104 240 

Počet vět 

jednočlenných 

slovesných 47 31 23 
Součet VJČ 187 137 263 
9-o 18,58 15,04 29,99 
Počet vět 

dvoučlenných 

819 774 614 
9-o 81,41 84,96 70,01 

Při zkoumání výsledků uvedených v této tabulce zjišťujeme 

celkově výrazně nižší počet jednočlenných vět v textech B, 

který narušuje linearitu předpokládaného vývoje. Tento stav je 

mj. způsoben menším poznámkovým aparátem, tedy nižší 

propojeností s jinými judikáty. 
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6.2. Délka věty jako predikační jednotky 

Délka věty patří k nejčastěji užívaným a nejstarším 

kvantitativním stylovým parametrům. 

Hypotéza založená na tom, že délka věty je výraznou 

stylovou (a individuální) charakteristikou, byla již ověřena 

četnými výzkumy (M. Těšitelová a kol.: 1980, s. 13, 135; 

1983a, s.73). 

Při kvantitativní analýze vývoje délky věty jsme zkoumali 

délku větného celku a délku věty jako predikační jednotky. 

Pro komplexnější pohled na strukturu vět jsme zjišťovali 

délku j ednotli vých typů syntaktických jednotek. Zaj ímalo nás, 

zda došlo k posunu u vět jednoduchých dvoučlenných i 

jednočlenných (větných ekvivalentů), zjišťovali jsme vliv typu 

souvětí (souřadné či podřadné) na délku věty hlavní a 

vedlejší, dále celkovou délku souvětí souřadného a podřadného. 

Tabulka č. 3 

Prům.délka 

věty jako 

predikační 

TEXTY CELKEM Počet slov Počet vět jednotky 

A 8995 1028 8,75 

B 8994 922 9,75 

C 8996 891 10,10 

Těši telová 1 

O 300.000 9,34 

A 60.000 9,43 
1 ~ ~ , , ~ M. Tesltelova a kol.1985a, s. 220, Tabulka c. 82. 

Průměrné hodnoty délek věty jako predikační jednotky v 

jednotlivých textech nabízíme k porovnání v Příloze č. 2. 
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Z tabulky je zřejmé, že došlo k nárůstu délky věty jako 

predikační jednotky (o 1,4 slova). 

Rozdíl 

predikační 

1994, s. 

jednoho slova v gramatické struktuře věty jako 

jednotky je považován za závažný (HOŠNOVÁ, E., 

27), proto je naším úkolem ptát se po příčinách 

tohoto jevu. 

Na možné 

upozorňuj e M. 

vlivy délky věty jako predikační jednotky 

Těšitelová např. v publikaci Kvantitativní 

charakteristiky současné češtiny.2o 

Zajímavá data, pokud jde o linearitu vývoje, poskytují 

texty B. Zatímco se dokonce zkracuje délka větného celku (k 

tomuto jevu podrobněji u nominalizace, 

struktury), délka věty jako predikační 

přibližuje textům C. Ke zhodnocení 

kondenzace a větné 

jednotky se výrazněj i 

tohoto stavu by měl 

přispět následující pokus o komplexnější pohled ve světle dvou 

parametrů, délky a zastoupení j ednotli vých typů vět v našem 

korpusu textů. 

Při srovnání s M. Těšitelovou a kol. zjišťujeme, že délka 

věty jako predikační jednotky se 

charakteristikám administrativnímu stylU. 21 
více přibližuje 

Další otázky nás napadnou při orientačním srovnání s daty 

získanými E. Hošnovou, které se týkaj í odborného (vědeckého) 

stylu období 1877 - 1905 (časově nejblíže textům A) 

W"V neposledni řadě se v délce věty odráži aspekt gramatický; o tom, jak je 

věta dlouhá, spolurozhoduje typ syntaktické struktury, valenčni vlastnosti 

větných elementů, schopnosti syntagmatického rozvijeni věty apod." 1985a, 

s. 82. 

21 O relevanci nestej ně rozměrných analyzovaných souborů v připadě větných 

celků jsem se zminila výše. 
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Tabulka č. 4 (HOŠNOVÁ, E., 1994, s. 25, Tabulka č. 3) 

Texty Počet Počet v. Průměrná Počet vět Průměrná 

slov celků délka délka 

v.celků věty 

1877-1905 96.000 3.989 24,06 11.862 8,09 

Je rozdíl 0,66 slova v délce věty jako predikační jednotky 

v údaji textů A a období zkoumaného E. Hošnovou (8,09 vs. 

8,75) již svědectvím o charakteristickém stylovém vyčlenění 

právního stylu?22 Nebo je údaj 8,09 jen počátečním bodem 

postupného nárůstu délky věty jako predikační jednotky obecně 

ve věcném stylu v období politicky a kulturně výrazně 

odlišném, přestože časově nepříliš vzdáleném?23 

22 E. Hošnová (1994, s.19-20, s.70-71) upozorňuje na různorodost stylových 

postupů ve vědeckém stylu, která je zřejmá hlavně z části výzkumu podrobně 

analyzujícího texty společenskovědní vs. "ustálenější" matematicko-

fyzikální. Vědecké texty z poslední čtvrtiny minulého století jsou tedy do 

urči té míry unifikované. Nej sou omezeny pouze na úzký okruh vědců daného 

oboru, nýbrž jsou určeny širšímu okruhu adresátů a mají i "osvětové" 

poslání - snaží se získat co nejvíce posluchačů. Texty společensko-vědní 

si začínají uvědomovat specifikum předmětu svého zkoumání a užitých metod, 

i když se omezují především na jedinečné. (K termínu viz poznámka 90 na s. 

71 ze studie J. Popelové, 1936: ., zde právě počíná historická metoda, zde 

musí pojmové vyjádření býti podepřeno obrazy, názorným vylíčením, podobným 

uměleckému.) Tím je umožněna i větší pestrost ve výběru stylových postupů a 

prostředků uplatňující se v textech během celého zkoumaného období (odtud i 

větší variabilita ve výběru stylových postupů a prostředků) Přiblížení 

výkladových stylových postupů postupům uměleckým se odráží na délce věty 

jako predikační jednotky jejím zkrácením. 

23 Podle M. Těšitelové se "průměrná délka v češtině pohybuj e od čtyř do 

devíti slov, opět v závislosti na funkčním stylu. V oblasti věcného stylu 

jsou věty v průměru delší než ve stylu uměleckém." 
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K relevantnímu zodpovězení těchto otázek by bylo třeba 

analyzovat texty různých stylů časově blízké našim textům A. 

To však přesahuje rámec této práce. 

6.3.1. Vliv typu větné struktury na délku věty jako predikační 

jednotky 

6.3.2. Délka věty jednoduché 

6.3.2. 1. Vliv počtu jednočlenných vět na celkovou délku věty 

j ednoduché24 

Zkoumali jsme, do jaké míry ovlivnil počet vět 

jednočlenných celkovou délku věty jednoduché. 

Tabulka č. 5 

Průměrná Průměrná délka věty jednoduché Průměrná 

délka věty Jednočlenné délka VJ 

jednoduché Celkem Subst. Odkazy Slovesné celkem 

dvoučlenné 

A 11,41 (125) 4,27(144) 3,69(136) O 14,13(8) 7,59(269) 

B 14,25(207) 3,73 (106) 3,23(101) 9 (1) 11,75(4) 10,85(313) 

C 14,95(152) 4,56(242) 2,45(190) 12,24(50) 13,5 (2) 8,57(394) 

Poznámky k tabulce Č. 5: 

IV závorce uvádíme pro zjištění relevance údajů počet vět, 

z kterých je vypočítána průměrná délka. 

2Pouze v této tabulce jsme vydělili zvlášť "odkazy" mimo 

soubor jednočlenných vět substantivních kvůli tomu, abychom 

postihli možný vliv počtu poznámek na celkovou průměrnou délku 

věty jednočlenné. 

24V tomto oddíle pracujeme s pojmem věta jednoduchá definovaným v naší práci 

na s. 25. 
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Zatímco v textech A počet jednoduchých vět jednočlenných 

jen o málo převyšoval počet jednoduchých vět dvoučlenných (144 

vs. 125), v textech BaC je tomu zcela jinak. 

V textech B zachycujeme téměř dvojnásobek dvoučlenných vět 

oproti větám jednočlenným (méně poznámkového aparátu a odkazů 

k jiným textům). To se výrazně promítne do celkové průměrné 

délky věty jednoduché (10,85 slov), zvážíme-li, že průměrná 

délka věty jednoduché dvoučlenné jev tomto souboru 14,25 a 

délka věty jednoduché jednočlenné 3,73. 

V textech C počet jednoduchých vět jednočlenných výrazně 

převyšuje počet vět jednoduchých dvoučlenných (242 vět 

jednoduchých jednočlenných oproti 152 větám jednoduchým 

dvoučlenným). I tento stav se projeví na celkové průměrné 

délce věty jednoduché; vysoký počet vět jednoduchých 

jednočlenných průměrnou délku věty jednoznačně zkracuje. I 

přesto je věta jednoduchá v textech C oproti textům A 

v průměru o 1 slovo delší (7,59 vs. 8,57 slov). 

Zaměříme-li se však na sloupec vypovídaj ící o průměrné 

délce věty jednoduché dvoučlenné, zjišťujeme, že narůstá 

v textech C oproti textům A o 3, 5 slova. (Za pozornost též 

stojí, že rozdíl průměrné délky věty jednoduché dvoučlenné 

v textech B činí již jen 0,5 slova, k nárůstu dochází tedy 

hlavně mezi texty A a B.) 

Pro snazší orientaci uvádíme data z tabulky č. 3 převedená 

do grafů. 
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Sloupec 1 představuje počet dvoučlenných vět, sloupec 2 počet 

jednočlenných vět substantivních, mimo něž jsou vyčleněny 

jednočlenné věty substantivní ve formě odkazů (sloupec 3). 

Sloupec 4 zachycuje jednočlenné věty slovesné ve větě 

jednoduché. 
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6.3.3 Délka věty jako predikační jednotky v souvětí podřadném 

Tabulka č.6 

Celkem Texty A Texty B Texty C 

Počet SP 203 172 105 

Počet slov 5655 4202 3682 

PrŮIn.délka SP 27,86 24,43 35,07 

Počet vět 

hlavních 203 172 105 

Počet slov 2146 1862 1714 

PrŮIn.délka VH 10,57 10,83 16,32 

Počet vět 

vedlejších 423 298 219 

Počet slov 3509 2340 1968 

PrŮIn.délka VV 8,30 7,85 8,99 

Poč. vět jako 

pred.jedn.v SP 626 470 324 

Počet slov 5655 4202 3682 

PrŮIn.délka 

věty jako 

pred.jedn. 9,03 8,94 11,36 

Poměr vět hlavních ku vedlej ším v souvětí podřadném se 

nezměnil (v textech Al: 2,1, v textech Bl: 1, 7, v textech C 

1: 2,1), pouze v druhé etapě jsme zaznamenali méně vedlej ších 

vět. Zato ubývá téměř na polovinu počet výskytů tohoto typu 

souvětí. (V textech A 203 souvětí podřadných, v textech B 172 

a v textech C pouze 105). 

Z tabulky č. 6 je patrný výrazný nárůst délky věty hlavní 

v textech C ve srovnání s texty A - téměř o 6 slov (10,57 vs. 

16,32). Pro srovnání významu této změny si připomeňme, že 

např. průměrná délka věty jednoduché v textech A má hodnotu 
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7,59 slova. Věta vedlejší se také prodlužuje, avšak méně 

výrazně než věta hlavní (o 0,7 slova). 

Výrazný nárůst délky věty hlavní v souvětí podřadném si 

vysvětlujeme větším uplatněním syntaktických pozic jmenných 

složek ve větě, zvláště kondenzačních prostředků. 

V textech B je průměrná délka věty jako predikační 

jednotky téměř stejná jako v textech A. Věta hlavní je 

v průměru o 0,2 slova delší než v textech A a věta vedlej ší 

naopak o 0,5 slova kratší než v textech A. Zkracuj e se však 

průměrná délka souvětí podřadného (o 3,4 slova). 

Hodnoty délek věty v konkrétních textech je možno porovnat 

v Příloze č. 4. 

6.3.4 Délka věty jako predikační jednotky v souvětí souřadném 

V souvětí souřadném jsme zaznamenali posun v poměru vět 

hlavních ku vedlejším a v počtu vět jako predikačních jednotek 

obsažených v jednom větném celku. Zatímco v textech A se 

vyskytuje nejvíce vět vedlejších v souvětí souřadném (vět 

hlavních ku vedlejším v poměru cca 7:5), v textech BaC jsme 

shodně zaznamenali výrazně nižší počet vedlejších vět (v 

poměru 3:1). 

Co se týče počtu vět obsažených v jednom souvětí 

souřadném, shodně se projevují texty A (3,5 věty) a B (3,4 

věty), výrazný nárůst počtu vět průměrně v jednom souvětí (5 

vět) se ukazuje v textech C. Se zvýšeným počtem vět v souvětí 

v textech C souvisí i výrazně vyšší celková délka souvětí 

souřadného. (Průměrná délka souvětí souřadného v textech A 

činí 37,35 slov, v textech B 35,11 a v textech C až 59,60 

slov. ) 

V textech B oproti textům A se souvětí souřadné skládá 

přibližně ze stejného počtu vět, ale výrazně přibývá vět 
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hlavních na úkor vět vedlej Ších. Tento poměr v textech C ve 

srovnání s texty B zůstává stabilní, ale dochází k celkovému 

zvýšení počtu vět v souvětí souřadném. 

Tab. č. 7 

Celkem TEXTY A TEXTY B TEXTY C 

Počet SS 34 45 30 

Počet slov 1270 1580 1788 

PrŮIn.délka SS 37,35 35,11 59,60 

Počet vět 

hlavních 78 117 122 

Počet slov 824 1297 1420 

PrŮIn.délka VH 10,56 11,09 11,64 

Počet vět 

vedlejších 55 32 48 

Počet slov 446 283 368 

PrŮIn.délka VV 8,11 8,84 7,67 

Poč. vět jako 

pred.jedn.v SS 133 149 170 

Počet slov 1270 1580 1788 

PrŮIn.délka 

věty jako 

pred. jedno 9,55 10,60 10,52 

Hodnoty délek věty v souvětí souřadném se neliší tak 

zásadně jako např. u délky věty hlavní souvětí podřadného, 

nicméně můžeme z tabulky č. 7 předpokládat jisté vývojové 

tendence. Délka věty hlavní se navyšuj e přibližně o 1 slovo, 

délka věty vedlejší se po prodloužení v textech B (8,11 

v textech A vs. 8,84 v textech B) překvapivě zkracuje 

v textech C (7,67). 
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Rozdílný pohyb v délce souvětí souřadného a podřadného si 

vysvětlujeme jejich odlišným charakterem; s ohledem na 

představené údaje můžeme vyslovit hypotézu, že délka věty 

hlavní se ve zkoumaném souboru zvětšuje v závislosti na typu 

souvětí: U větných celků složených obsahujících jednu výpověď 

dochází k výrazněj šímu růstu věty hlavní než u větných celků 

obsahujících 2 a více výpovědí. 25 

Celkový počet souvětí souřadných se v textech C od textů A 

příliš neliší (C: 30 souvětí souřadných, A: 34 souvětí 

souřadných) , pouze v textech B jsme zaznamenali významný 

rozdíl (B: 45 souvětí souřadných, tedy o polovinu více než 

v textech C) . 

Hodnoty délek věty v konkrétních textech je možno porovnat 

v Příloze č. 5. 

6.3.5 Délka větného celku složeného 

Tabulka č. 8 

Počet Počet Prům.délka 

TEXTY CELKEM slov v.celků v.c. 

A 8995 490 18,36 

B 8994 501 17,95 

C 8996 437 20,56 

Těši telovál. 

O 300.000 19,97 

A 60.000 14,34 

Poznámka k tabulce Č. 8 

1M. Těšitelová a kol.1985a, s. 220, Tabulka Č. 82. 

25 Nepravé věty vedlejší řadíme do vět vedlejších, v celém souboru se jich 

však vyskytlo nepatrné množství, proto na vyslovenou hypotézu nemohou mít 

vliv. 
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Z tabulky je zřejmé, že došlo k nárůstu délky větného 

celku složeného (o 2, 2 slova). 

Zachytili jsme významné rozdíly mezi délkami větného celku 

složeného v konkrétních textech. Proto se domníváme, že 

k posouzení významu nárůstu délky větného celku by bylo třeba 

analyzovat rozsáhlejší soubor textů. 26 

Délku větného celku v textech C výrazně ovlivňuj e text 

V2001, kde se vyskytuje velký počet velmi dlouhých větných 

celků (hodnoty dosahují např. 277, 152, 147, 130 a 116 slov). 

6.4. Jednočlenné věty 

6.4.1. Rozložení počtu jednočlenných vět podle druhu 

Tabulka č. 9 

Celkem Celkem Celkem 

Texty A Texty B Texty C 

slovesné Subst. slovesné Subst. slovesné Subst. 

47 140 31 106 23 240 

(25,13%) (74,87%) (22,96%) (77,04%) (8,75%) (91,25%) 

Z tabulky č. 9 vyplývá, že došlo v průběhu námi zkoumaného 

období k úbytku počtu jednočlenných vět slovesných a nárůstu 

jednočlenných vět substantivních (další druhy jednočlenných 

vět, např. infinitivní, se v textech vůbec nevyskytly) . 

Počet jednočlenných vět substantivních (ve Šmilauerově 

pojetí) ovlivňuje míru nominálnosti vyjadřování. V právních 

textech se jedná hlavně o nadpisy jednotlivých kapitol a 

podkapi tol a o odkazy k jinému právnímu předpisu . Dříve byly 

26 Průměrné hodnoty délek větného celku složeného v j ednotli vých textech 

nabízíme k porovnání v Příloze č. 6. 
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odkazy obsaženy přímo v textu a hierarchizovány závorkou, dnes 

jsou odkazy k bodům v rámci jednoho textu přímo v textu a 

odkazy k jinému právnímu textu vyděleny pod čarou. 

Strmý nárůst zastoupení jednočlenných vět substantivních 

ovlivňuje zejména text P2003, kde se vyskytují dvě tabulky 

v celkovém rozsahu 74 slov. 27 

6.4.1.1. Repertoár jednočlenných vět slovesných 

Při zkoumání slovníku tohoto typu vět máme na paměti, že 

počet dokladů je velmi nízký, takže výsledky nemohou být 

reprezentativní, ale domníváme se, že i z tak malého souboru 

příkladů je možno zj isti t urči té tendence vývoj e z hlediska 

užitých typů vět, a proto tuto kapitolu do práce zařazujeme. 

Můžeme konstatovat, že se v naší v textech C v kontrastu 

s texty A slovník jednočlenných vět výrazně zužuje. V textech 

A jsme zachytili jednočlenné věty se slovesným základem typu 

jest (je) + infinitiv (jest započítati, bylo by užíti), 

predikativa dlužno, možno, nutno, lze + infinitiv, jest (je) 

potřebí (i jest třeba), imperativ + příčestí trpné (budiž 

postupováno podle .. .), některé pasivní tvary sloves opisné l 

zvratné (např. bylo započato s ... , mluví se o ... , není-li v tomto 

zákoně stanoveno jinak ... ). Zatímco v textech B se setkáváme 

důsledně ještě s predikativy možno, nutno (a už pouze je 

třeba) , v textech C jsme 

transformovalo v adjektivum 

jednočlenných vět nepatří. 

se predikativum (je) možno 

(je) možné, proto už do 

Ve slovníku jednočlenných vět se stabilně po celou dobu 

vyskytuj í věty se slovesným základem jde o ... , jedná se o ... , 

došlo k a predikativum lze + infinitiv a sekundárně 

27 K zastoupení jednočlenných vět v jednotlivých textech viz Příloha Č. la

lc. 
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bezpodmětové věty28, jej ichž základem j e pasivní tvar slovesa 

(v textech C kromě ustáleného opisného pasiva není stanoveno 

jinak jsme zaznamenali pasivum pouze zvratné) Ostatní typy 

běžné v textech A jsme v textech C nenalezli. 

V textu P2003 jsme zachytili participiální konstrukci 

nedokonavého slovesa s děj ovým významem (je rozhodováno O ... r § 

227 r 1). 

6.5. Modalita 

Modali tu v právních textech jsme zkoumali na vzorku tří 

tematicky blízkých textů: P1923, P1959 a P2003. Za východisko 

k tomuto zkoumání jsme zvolili koncepci Miroslava Grepla 

(Příruční mluvnice češtiny, s. 533 a n.). 

V našem materiálu jsme 

možnosti a nutnosti, které 

voluntati vní 29. M. Grepl 

zaznamenali 

Grepl řadí 

( PMČ, s. 537 ) 

věty s významem 

do tzv. modality 

rozlišuje v rámci 

kategorie nutnosti tři základní modální významy: nezbytnost, 

očekávanost (povinnost , náležitost, neplánovanost) a záhodnost 

(žádoucnost, náležitost, vhodnost); v rámci kategorie možnosti 

rozlišuj e tři základní modální významy: prostou (obj ekti vní) 

možnost, dovolení a schopnost. 

Ve všech textech jsme zaznamenali věty 

vyj adřuj ící modální hodnotu nezbytnosti, očekávanosti, prosté 

(objektivní) možnosti, dovolení a schopnosti. 

V následujícím oddíle se budeme zabývat prostředky, 

kterými jsou v textech P1923, P1959 a P2003 vyjadřovány 

jednotlivé odstíny modálních významů nutnosti a možnosti. 

28 "u sloves intranzitivnich nebo neobjektových derivované struktury pozici 

podmětu neobsahuj i, a j de tedy o sekundárně bezpodmětové věty". Přiručni 

mluvnice češtiny, 1996, s. 523. 

29 "Vyjádřeni vztahu činitele (původce) děje k jeho realizaci z hlediska 

nutnosti, možnosti či záměru daný děj realizovat." Encyklopedický slovnik 

češtiny, s. 268. 
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6.5.1. Modální kategorie nutnosti 

6.5.1.1. Modální hodnota nezbytnosti 

Modální hodnota nezbytnosti jev textu P1923 vyj ádřena 

modálním slovesem muset (Povolání na toto vyšší místo musí 

být nařízeno a písemným rozkazem od oprávněných činitelů 

prohlášeno) a záporným nesmět (Výslužné nesmí převyšovati 

pensijní základny), modálními predikativy nutno (Výslužné 

nutno znovu vyměři ti též gážistovi ve výslužbě .. ) a dlužno 

(Která období dlužno počítati za léta válečná r určí se 

vládním nařízením.). Nejvíce zastoupené bylo vyjádření 

nezbytnosti pomocí syntaktické konstrukce "j est + infini ti v" 

(Služební doba počítá se podle počtu kalendářních měsíců r při 

čemž neúplný měsíc jest počítati za celý.). Jedenkrát byla 

modální kategorie nezbytnosti vyjádřena plnovýznamovým 

slovesem vyžadovat (Požívání odpočivných a zaopatřovacích 

požitků v cizině vyžaduje zvláštního povolení ministerstva 

vni tra v dohodě s ministerstvem financí a věcí zahraničních.). 

Zachytili jsme jeden doklad vyjádření hodnoty nezbytnosti 

pomocí slovotvorného prostředku, a to adjektivem se sufixem -

telný s významem negace (Výslužné přísluší předem v měsíčních 

nedělitelných částkách r počínajíc prvním dnem měsíce 

následujícího po dni r kterým byly zastaveny aktivní požitky.). 

Dále jsme zaznamenali v textu P1923 modální hodnotu 

nezbytnosti s odstínem "neschopností", vyj ádřenou výrazy 

"nebýt schopen, stát se neschopným, nevládnout, pozbýt 

způsobilosti" (např. Gážistům r kteří mají méně než 10 

služebních let započítatelných r přísluší nárok na trvalé 

výslužné pouze tehdYr když bylo superarbitračním řízením 

zjištěno r že pozbyli způsobilosti k četnickému povolání: a)bez 

vlastní viny při výkonu služby nebo v souvislosti s ní a jsou 

navždy neschopni výdělku nebo b) trvalou poruchou (poškozením) 
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zdraví, kterou utrpěli bez vlastní úmyslné viny při vykonávání 

četnické (vojenské) služby nebo v souvislosti s ní, 

zvláštnostmi povolání, epidemickými nemocemi, řádícími ve 

služebním místě (stálém neb přechodném), nebo 

c)choromyslností, oslepnutím na obě oči, zeslábnutím zraku, 

takže mohou rozeznávati pouze velké předměty z nejbližší 

vzdálenosti nebo rozlišovati světlo od tmy, úplnou ztrátou 

sluchu nebo řeči, ochrnutím, takže nemohou tělem vládnouti, 

nebo jinou těžkou poruchou zdraví stejného stupně, nebo 

konečně d) nemocí nebo tělesným úrazem nikoli v úmyslně od nich 

způsobeným, mají-li alespoň 5 let skutečné služby). 

V textu P1959 je modální hodnota nezbytnosti vyjádřena 

nejvíce modálním slovesem muset (Požádá -li však o to 

zaměstnanec, musí mu být tyto náhrady vyplaceny při nastoupení 

dovolené. ) . Dále je vyj ádřena modálním slovesem nesmět 

(Zaměstnavatel nesmí určit nástup dovolené na dobu, kdy je 

zaměstnanec uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz, ani na 

dobu mateřské dovolené), modálními predikativy nutno (Při 

stanovení plánu dovolených je nutno brát zřetel na úkoly 

vyplývající pro podnik ze státního plánu rozvoje národního 

hospodářství a přihlížet přitom v mezích provozních potřeb 

k oprávněným zájmům zaměstnance.) a nelze (Z rozhodnutí 

nadřízeného o odvolání se nelze dále odvolat) a 

plnovýznamovými slovesy nedovolit (Vojákům z povolání není 

dovoleno uzavří t vedlejší pracovní poměr) a nestrpět (Vojáci 

mohou být v případech, které nestrpí odkladu, zproštěni výkonu 

funkce nadřízenými nejméně o dva stupně vyššími.) 

V textu P2003 jsme zaznamenali pouze dvě věty vyjadřující 

modální kategorii nezbytnosti, a to pomocí plnovýznamového 

slovesa vyžadovat (Ředi tel bezpečnostního sboru je oprávněn 

stanovit služebním předpisem pro služební místo výjimečně 
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vyšší stupeň vzdělání, než je stanoven pro služební hodnost, 

jestliže to vyžadují služební činnosti vykonávané na služebním 

místě. Do služebního poměru může být přijat státní občan České 

republiky (dále jen "občan"), který: h) je oprávněný 

seznamovat se s utajovanými skutečnostmi podle zvláštního 

právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro 

které se tato způsobilost vyžaduje.). 

6.5.1.2. Modální hodnota očekávanosti 

Modální hodnota očekávanosti (povinnosti, náležitosti, 

neplánovanosti) je v textu P1923 zastoupena pouze v jednom 

dokladu. (Osobám daným na odpočinek dnem, kterého jim měly 

býti přiznány požitky vyššího platového stupně téže, nebo 

vyšší hodnostní třídy, bude vyměřeno výslužné 

stupně) . 

podle tohoto 

Zato v textu P1959 je počet 

hodnotu očekávanosti poměrně vysoký 

vět vyjadřujících modální 

(16 výskytů). Nejvíce je 

zastoupena hodnota očekávanosti vyjadřující odstín 

"povinnosti" (14 výskytů). (Vojáci v činné službě jsou povinni 

nosit vojenský stejnokroj, odznaky, jakož i jinou předepsanou 

výstroj, pokud ministr národní obrany nebo ministr vnitra 

nestanoví jinak.) Dále byla modální hodnota očekávanosti 

vyjádřena slovesem mít + infinitiv (Voják z povolání, který má 

být propuštěn ze sl užebního poměru podle odstavce 2 písm. A) 

až e), musí být o propuštění vyrozuměn nejméně 3 měsíce 

předem, není -li oboustrannou dohodou stanoveno jinak.). 

V textu P2003 jsme zaznamenali pouze 3 věty vyj adřuj ící 

modální hodnotu očekávanosti; všechny vyjadřují odstín 

"povinnosti", dvě z nich pomocí výrazu "j e povinen" (Sl užební 

funkcionář je povinen zajistit vedení přehledu platných 

služebních předpisů a tento přehled průběžně aktualizovat.), 
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třetí pomocí výrazu "j e závazný" (Služební předpis je pro 

příslušníky závazný.). 

Pro zajímavost jsme zjistili, kolikrát se v celém souboru 

text6 vyskytuje výraz "je povinen". V textech A jsme 

zaznamenali 7 výskyt6, v textech B 25 výskyt6 a v textech C 5 

výskyt6. 

6.5.2. Modální kategorie možnosti 

V rámci kategorie možnosti je modální hodnota prosté 

(objektivní) možnosti v textu P1923 vyjadřována převážně 

pomocí modálního slovesa moci (Četnické osoby mohou býti dány 

do výslužby (mohou obdržeti odbytné podle § 4) bez 

superarbitračního řízení a bez vlastní žádosti: 1.jestliže 

dovršily 60. rok svého věku a pokud nejde o osoby na 

dočasném odpočinku - nabyly nároku na plné výslužné, nebo 2. 

jsou -li trvale neschopny své služební místo řádně zastávati.) 

a pomocí predikativa lze (Služební doba, po kterou gážista ve 

vlastnosti důstojníka zastával funkci velitele četnického 

oddělení, započítá se mu, žádá -li za to, zvýšeně, a to čtyři 

měsíce za tři, příznivěji lze však ji započítati nejvýše 

úhrnem dvěma roky, a to jen potud, pokud s dobou, která byla 

důstojníku, o nějž jde, započtena podle bodu h) § 26 zákona ze 

dne 17.2. 1922, č. 76Sb. z. a n., nepřesahuje doby 2 let.) 

Zachytili jsme 14 výskyt6 vyj ádření hodnoty prosté možnosti 

pomocí slovotvorného prostředku, a to adjektivem se sufixem -

telný: "započítatelný" (Započítatelná doba služební). 

6.5.2.1. Modální hodnota prosté (objektivní) možnosti 

Modální hodnota prosté (objektivní) možnosti v textu 

P1959 je vyj adřována převážně pomocí modálního 

(Za vojáky z povolání mohou být přijati 

slovesa moci 

jen občané 
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Československé republiky bezvýhradně oddaní pracujícímu lidu a 

socialistickému zřízení, s potřebnou tělesnou zdatností, kteří 

splňují morálně politické a odborné požadavky stanovené 

prováděcími předpisy.), dále predikativy lze (ze služebního 

poměru lze propusti t příslušníky Státní bezpečnosti a 

příslušníky Veřejné bezpečnosti na jejich žádost podanou ze 

závažných důvodů.) a možno (Kázeňský trest je možno 

zahladi t. ) . 

Modální hodnota prosté (objektivní) možnosti v textu P2003 

je vyjadřována převážně pomocí modálního slovesa moci (Ředitel 

bezpečnostního sboru může pověři t rektora Policejní akademie 

České republiky rozhodováním o věcech služebního poměru 

příslušníků zařazených v záloze činné a vyslaných k výkonu 

služby v této organizační složce státu a v záloze pro 

studující.) a modálním predikativem lze (Služební zkoušku lze 

opakovat jen jednou.). 

6.5.2.2. Modální hodnota dovolení 

Modální hodnota dovolení jev textu P1923 vyj adřována 

těmito prostředky: spojením "mít nárok n (Četničtí gážisté, 

požívající 

nepřevyšuj í 

stupně IX. 

trvalého 

pensijní 

hodnostní 

výslužného, jichž 

základny gážisty 

odpočivné požitky 

nejvyššího platového 

invalidní, 

okolností 

když pozbyli 

uveden ých v § 

třídy, maj í nárok na zaopa tření 

nejméně 85 % schopnosti k výdělku za 

3, potřebuj í zvláštní péče a jsou 

nemajetni) a ve stejném významu plnovýznamovým slovesem 

"příslušet n (Nepřevyšují -li veškeré s novým místem služebním 

spojené příjmy (cenu naturálních požitků v to počítajíc) aspoň 

o 1/3 četnické výslužné, přísluší zaměstnanci příplatek ve 

výši rozdílu mezi příjmy výše zmíněnými a mezi výslužným, 

zvýšeným o jednu třetinu, na účet civilních pensí.). 

45 



Modální hodnota dovolení je v textu P1959 vyjadřována 

těmi to prostředky: spoj ením "mít nárok" (Vojáci v základní 

sl užbě maj í nárok na řádnou dovolenou ve výměře deseti dnů 

v každém roce základní sl užby) a "být oprávněn" (Jsou 

oprávněny podávat návrhy na kázeňské potrestání a kádrová či 

jiná opatření.), v kterém je obsažen i odstín kompetence. 

V textu P2003 je modální hodnota dovolení vyjadřována 

podobnými prostředky jako v ostatních textech, tedy: spojeními 

"mít nárok" (Příslušník má nárok na vykonání služební zkoušky) 

a v modálním odstínu kompetence "být oprávněn" (K vydání 

služebního předpisu je oprávněn služební funkcionář) a "mít 

právo" (Přísl ušník r který nevykonal sl užební zkoušku úspěšně r 

má právo na její opakování.). 

V textu P2003 

kterých výpověď 

jsme zachytili velký počet 

získává modální obsah až 

dokladů, v 

zakotvením 

v konkrétní komunikační situaci (v našem případě umístěním 

v zákoníku, který má v první řadě preskriptivní funkci). 

Jedná se hlavně o modální odstín kompetence (Ředitel 

bezpečnostního sboru jedná a rozhoduje jménem státu ve věcech 

služebního poměru. Evidenci volných služebních míst 

v bezpečnostních sborech a evidenci osobních údajů o 

příslušnících bezpečnostních sborů zařazených v záloze pro 

přechodně nezařazené r s výjimkou zpravodajských služeb r vede 

ministerstvo.) . 

46 



6.5.3. Vyj ádření komunikační funkce direktivní ve zkoumaných 

textech 

V textu jsou obsaženy výpovědi s komunikační funkcí 

direktivní (výzvovou) 30 

K vyjádření všech odstínů výzvové funkce je možno užít 

imperativ. M. Grepl (PMČ, s. 603 a n.) si všímá v kapitole 

Specifické způsoby a formy indikace některých druhů výzev 

uži tí jiných modů pro vyj ádření výzvy. Společné pro právní 

texty je vyjádření výzvové funkce pomocí indikativu, které 

zmiňuje v bodu (2) Návod, recept, instrukce. 3l 

Zkoumáme-li užití slovesného modu v našem souboru textů, 

zjišťujeme, 

k unifikaci 

textů. 

že se v tomto bodě 

výrazových prostředků 

opět projevuje tendence 

a standardizaci těchto 

Zatímco v textech A zachycuj eme vedle indikativu (Osobám 

daným na odpočinek dnem, kterého jim měly býti přiznány 

poži tky vyššího pla tového stupně téže, nebo vyšší hodnostní 

třídy, bude vyměřeno výslužné podle tohoto stupně. P1923) též 

v mnohých případech imperativ (V případech výj imečných, 

zvláštního zřetele hodných, budiž postupováno podle §u 14 

tohoto zákona. P1923. Jde -li o případy, kde jsou obžalovány 

výlučně osoby podřízené pravomoci soudů vojenských, budiž na 

místo jednoho soudce z povolání přibrán náhradník ze soudců 

znalých vojenského trestního práva (§ 2, odst. 4) Tato 

rozhodnutí (§§ 211 - 214) buďtež odůvodněna tak, aby se jimi 

30 "Jejich záměrem je způsobit (autoritativně/neautoritativně, s různou 

mírou naléhavosti nebo zainteresovanosti, závaznosti), aby adresát vykonal 

to, co mluvčí zpravidla jako obsah výpovědi říká. Z hlediska vztahu "slov 

k světu" jde o snahu přizpůsobit svět slovům. Patří sem např. rozkaz, 

příkaz, výzva, prosba, instrukce, připomenutí, 

doporučení aj. (PMČ, s. 588) 

návod, návrh, rada, 

31 "Je třeba zdůraznit, že u těchto výpovědí nejde o funkci oznámení, 

sdělení, nýbrž o jistý druh výzvy, tedy - školsky řečeno - o věty funkčně 

"rozkazovací" (výzvové). 
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nepředbíhalo rozhodnutí soudu ve věci hlavní rozhoduj ícího. 

51923. Tvoří -li obec několik osad, budiž volba vyhlášena také 

ve všech osadách. V1920) , již v textech B (Vyšší hodnost 

a)bude odňata vojákovi, který svým jednáním prokázal 

nepřátelský poměr k socialistickému zřízení; b)může být odňata 

vojákovi, jenž se dopustil takového jednání, které je v 

příkrém rozporu s morálně poli tickými požadavky kladenými na 

příslušníky veli telského sboru ozbrojených sil. P1959) a též 

v textech C tuto funkci plní pouze indikativ. (Do vydání 

vyhlášky k provedení § 104 odst. 2 se postupuje podle vyhlášky 

č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

upla tnění . Do sl užebního poměru na dobu neurči tou se zařadí 

při přijetí do služebního poměru též příslušník, který již byl 

ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru na dobu 

neurči tou nebo ve služebním poměru vojáka z povolání po dobu 

alespoň 3 roky a od jeho skončení uplynulo méně než 5 let. O 

úspěšném vykonání služební zkoušky vystaví předseda volební 

komise příslušníkovi písemné osvědčení. P2003). 

6.6. Větné členy 

6.6.1. Syntaktické uplatnění slovních druhů 

M . Těšitelová 

slovních druhů na 

uplatnění slovních 

zkoumala vliv syntaktického uplatnění 

funkční styl. Zjišťuje, že "syntaktické 

druhů je ve své podstatě nezávislé na 

funkčním 

funkcí u 

stylu. Proto 

jednotlivých 

hodnotami na diagonále 

stylech... Mohou se však 

v uplatnění některých 

sekundárních." 

se převaha primárních syntaktických 

slovních druhů proj evuj e vysokými 

tabulky 

projevit 

slovních 

shodně v různých funkčních 

j ednotli vé významné rozdíly 

druhů v jejich funkcích 
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Zaměříme-li pozornost na syntaktické uplatnění slovních 

druhů z hlediska diachronního (k tomu viz tabulky č. 11, 12 a 

13), zjistíme opět rozdíly v uplatnění substantiva v jeho 

sekundární funkci, tedy funkci atributivní. 

Pozoruhodné je syntaktické uplatnění substantiva v textech 

C (v kontrastu s texty B a A). Zatímco poměr počtu slov ve 

funkci "s/o" vs. počtu slov ve funkci "at" je v textech A 

1 : 1,1 a v textech Bl: 1,2, v textech C zj išťuj eme výraznou 

změnu (1:2,2). V textech C je tedy více než dvojnásobný počet 

substantiv ve funkci atributu ve srovnání s počtem substantiv 

v jejich primární syntaktické funkci. 

V průběhu zkoumaného období se snižuj e i relativní podíl 

substantiv ve funkci "ad/atv". 

Tato tendence podporuje naši tezi o zvýšení počtu 

substantiv v rámci jedné nominální skupiny. 

Tabulka č. 11 (Texty A) 

~ 
s/o At P Ad/atv 2: 

Sl. 

Druh 

Substantivum 1187 1316 44 686 3233 

(36,71%) (40,70%) (1,36%) (21,22%) (100%) 

Adjektivum 1753 41 37 1831 

O (95,74%) (2,24%) (2,02%) (100% ) 

Verbum 23 18 862 12 915 

(2,51%) (1,97%) (94,21%) (1,31%) (100%) 

Adverbium 1 O 5 185 191 

(0,52%) (2,62%) (96,86%) (100%) 
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Tabulka Č. 12 (Texty B) 

~ 
s/o At p Ad/atv 2:: 

Sl. 

Druh 

Substantivum 1357 1579 27 594 3557 

(38,15%) (44,39%) (0,76%) (16,70%) (100%) 

Adjektivum O 1884 51 22 1957 

(96,27%) (2,61%) (1,12%) (100%) 

Verbum 50 21 797 1 869 

(5,75%) (2,42%) (91,7%) (0,12%) (100%) 

Adverbium 1 4 15 126 146 

(0,68%) (2,74%) (10,27%) (86,30%) (100%) 

Tabulka Č. 13 (texty C) 

~ 
s/o At P Ad/atv 2:: 

Sl. 

Druh 

Substantivum 1050 2281 30 569 3960 

(26,72%) (58,04%) (0,76%) (14,48%) (100%) 

Adjektivum O 1841 41 27 1950 

(96,44%) (2,15%) (1,41%) (100%) 

Verbum 35 II 679 O 725 

(4,83%) (1,52%) (93,66%) (100%) 

Adverbium O O O 108 108 

(100%) (100%) 
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6.6.2. Zastoupení větných členů32 

Tabulka č. 10 

TEXTY A TEXTY B TEXTY C 

Celkový 

počet 

větných 5993 6175 6336 

členů (100%) (100%) (100%) 

Atribut 1222 1427 2042 

neshodný (20,4%) (23,1%) (32,2%) 

Atribut 1737 1899 1866 

shodný (29%) (30,8%) (29,5%) 

573 575 463 

Subjekt (9, 6%) (9,3% ) (7,3% ) 

624 757 520 

Objekt (10,4%) (12,3%) (8,2%) 

843 780 646 

Predikát (14,1%) (%12,6) (10,2%) 

834 625 617 

Adverbiále (%13,9) (10,1%) (9,7% ) 

35 15 18 

Doplněk (%0,6) (%0,2) (0,3% ) 

Základ 

jednočlenné 

věty 125 97 164 

neslovesné (2,1%) (1,6% ) (2,6% ) 

Z tabulky č. 10 je zřejmý výrazný nárůst výskytu atributu 

neshodného v našich textech C. Zatímco v textech A jsme 

zaznamenali 1222 atributů neshodných, což je 20,4% z celkového 

počtu větných členů v textu, v textech B je počet atributů 

neshodného vyšší (1427, tedy 23,1% z celkového počtu větných 

32 Několikanásobný větný člen započítáváme jako jednu jednotku. 
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členů v textu) . V textech C je počet výskytů atributů 

neshodného opět výrazně vyšší než v textech B (2042, tedy 

32,2% z celkového počtu větných členů v textu). 

Pozoruhodné je, že relativní 

přibližně stejná ve všech 

frekvence 

textech (v 

atributu 

textech 

v textech B - 30,8% a v textech C - 29,5%). 

shodného je 

A 29%, 

Sledujeme li poměr frekvence atributu shodného vůči 

neshodnému, zjistíme, že zatímco v textech A a B počet 

atributů shodných vždy převyšoval hodnotu počtu atributů 

neshodných (atributy shodné vůči neshodným v textech A 

1737 1222, v textech B 1899 1427), v textech C počet 

atributů neshodných převažuje nad počtem atributů shodných 

(atributy shodné vůči neshodným 1866 : 2042). 

Tyto údaje naznačují, že patrně dochází ke širšímu využití 

syntaktických pozic substantiv. 

Co se týče faktoru využití syntaktických pozic ve větě, 

klademe si otázku, do jaké míry je tento jev stylově 

charakteristický. Další výzkum by mohl prověřit, do jaké míry 

by relativní zvýšení počtu atributů neshodných mohlo souviset 

s obecnou tendencí vývoje jazyka. 

Domníváme se, že dalším faktorem ovlivňujícím užívání 

atributů neshodných je jejich pozice vůči svému řídícímu 

členu. Postponování atributu umožňuje jeho další rozvití. 

V textu C se častěji vyskytují genitivní řetězce s vysokým 

stupněm závislosti. Uvádíme příklady z textů C: Příslušník, 

jehož služební poměr skončí do 3 let po nabytí účinnosti 

tohoto zákona a který nesplnil podmínku doby služby pro nárok 

na výsluhový příspěvek, s výjimkou příslušníka propuštěného 

podle § 42 odst. 1 písm. a) nebo podle § 42 odst. 1 písm. d), 

byl -li následně na základě jednání, které vedlo k jeho 

propuštění, pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 

úmyslně, má nárok na příspěvek za službu podle právních 
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předpisů platných do 31. prosince 2004, jestliže by podle nich 

splnil podmínku doby služby pro nárok na příspěvek za 

službu.P2003. Překážkami výkonu volebního práva jsou a)zákonem 

stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 

svobody, b)zbavení způsobilosti k právním úkonům, c)zákonem 

stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 

nebo d)výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje 

-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo 

služba vojáka z povolání v zahraničí. V2001. 

Relativní zvýšení počtu atributu (v textech A se vyskytuje 

1959 atributů, což je 49,4% všech větných členů; v textech B 

3326 atributů, což je 53,1% všech větných členů; v textech C 

3908, což je 61,7% všech větných členů) se projeví na snížení 

poměrného zastoupení ostatních větných členů. 

Menší poměrné zastoupení predikátu ve zkoumaných textech 

(texty A:14,1%, texty B:12,6%, texty C: 10,2%) souvisí 

s menším poměrným zastoupením subjektu (texty A: 9, 6%, texty 

B: 9,3%, texty C: 7,3%), následně l obj ektu a příslovečného 

určení. 

6.6.2.1. Druhy příslovečného určení 

Při zkoumání údajů o výskytu jednotlivých druhů 

příslovečného určení zobrazených v tabulce č. 11 považujeme za 

zásadní nárůst poměrného zastoupení příslovečného určení 

zřetele a původce děje v textech C. 

Tuto tendenci si vysvětlujeme snahou o explicitnější popis 

významových vztahů ve výpovědi. Příslovečného určení původce 

děje se užívá v pasivních konstrukcích; v hloubkové struktuře 

označuj e agens děj e. Zřetelové určení "vyj adřuj e, se zřením 

k čemu platí něj aký děj, stav či vlastnost, a tím platnost 

toho, co je označeno přísudkovým výrazem nebo adjektivním 

přívlastkem, relativizuje." (Příruční mluvnice češtiny, s. 463) 
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Uvádíme příklady z textu S2001: V řízení před soudem 

rozhoduje senát nebo samosoudce; obsazení soudu stanoví zákony 

o řízení před soudy. Soudy ... c) rozhodují v dalších případech 

stanovených zákonem nebo mezínárodní smlouvou, s níž vyslovil 

souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla 

vyhlášena. 

Tabulka č. 11 

Adverbiale TEXTY A TEXTY B TEXTY C 
Místa 218 148 148 
Času 180 91 78 
Způsobu 134 112 77 
Srovnání 16 11 11 
Průvodních 

okolností 36 22 9 
Míry 36 23 23 
Měřítka 56 24 51 
Prostředku 

13 7 15 
Zřetele 59 55 92 
Podmínky 14 7 7 
Přípustky O 2 1 
Důvodu 1 27 9 
Nástroje 4 1 O 
Účelu 8 42 24 
Příčiny 17 17 13 
Exkluze 10 O 7 
Původce 

děje 23 27 43 
Původu 

6 8 9 
celkem 825 625 617 
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6.6.3. Syntaktické uplatnění slovních druhů 

Syntaktickým uplatněním slovních druhů se zabývala M. 

Těšitelová a kol. (TĚŠITELOVÁ, M. a kol., 1985a, s. 103). 

M. Těšitelová zkoumala vliv syntaktického uplatnění 

slovních druhů na funk6ní styl. Zjišťuje, že "syntaktické 

uplatnění slovních druhů je ve své podstatě nezávislé na 

funk6ním stylu. Proto se převaha primárních syntaktických 

funkcí u jednotlivých slovních druhů projevuje vysokými 

hodnotami na diagonále tabulky 

stylech... Mohou se však proj evi t 

v uplatnění některých slovních 

sekundárních." 

shodně v různých funkčních 

j ednotli vé významné rozdíly 

druhů v jejich funkcích 

Zaměříme-li pozornost na 

druhů z hlediska diachronního 

syntaktické uplatnění 

(k tomu viz tabulky 6. 

slovních 

12, 13 a 

14), zjistíme opět rozdíly v uplatnění substantiva v jeho 

sekundární funkci, tedy funkci atributivní. 

Pozoruhodné je syntaktické uplatnění substantiva v textech 

C (v kontrastu s texty B a A). Zatímco poměr p06tu slov ve 

funkci "s/o" vs. po6tu slov ve funkci "at" je v textech A 

1: 1,1 a v textech Bl: 1,2, v textech C zj išťuj eme výraznou 

změnu (1:2,2). V textech C je tedy více než dvojnásobný p06et 

substantiv ve funkci atributu ve srovnání s po6tem substantiv 

v jejich primární syntaktické funkci. 

V průběhu zkoumaného období se snižuj e l relativní podíl 

substantiv ve funkci "ad/atv". 

Tato tendence podporuje naši tezi o 

substantiv v rámci jedné nominální skupiny. 

zvýšení po6tu 
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Tabulka č. 12 (Texty A) 

~ 
s/o At P Ad/atv I 

Sl. 

Druh 

Substantivum 1187 1316 44 686 3233 

(36,71%) (40,70%) (1,36%) (21,22%) (100%) 

Adjektivum 1753 41 37 1831 

O (95,74%) (2,24%) (2,02%) (100%) 

Verbum 23 18 862 12 915 

(2,51%) (1,97%) (94,21%) (1,31%) (100%) 

Adverbium 1 O 5 185 191 

(0,52%) (2,62%) (96,86%) (100%) 

Tabulka č. 13 (Texty B) 

~ 
s/o At P Ad/atv I 

Sl. 

Druh 

Substantivum 1357 1579 27 594 3557 

(38,15%) (44,39%) (0,76%) (16,70%) (100%) 

Adjektivum O 1884 51 22 1957 

(96,27%) (2,61%) (1,12%) (100%) 

Verbum 50 21 797 1 869 

(5,75%) (2,42%) (91,7%) (0,12%) (100%) 

Adverbium 1 4 15 126 146 

(0,68%) (2,74%) (10,27%) (86,30%) (100%) 
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Tabulka č. 14 (texty C) 

I~ 
s/o At P Ad/atv I: 

Sl. 

Druh 

Substantivum 1050 2281 30 569 3960 

(26,72%) (58,04%) (0,76%) (14,48%) (100%) 

Adjektivum O 1841 41 27 1950 

(96,44%) (2,15%) (1,41%) (100%) 

Verbum 35 11 679 O 725 

(4,83%) (1,52%) (93,66%) (100%) 

Adverbium O O O 108 108 

(100%) (100%) 

6.7 Stupeň nominálnosti vyjadřování 

Při zj išťování stupně nominálnosti vyj adřování vycházíme 

z výzkumu M. Těšitelové a kol. Data o nominálnosti soustředila 

do tabulky č. 77 (1985a, s. 216); s ní porovnáváme námi 

získané údaje. M. Těšitelová uvádí(1985a, s. 114), že "vysokou 

nominálnost vyj adřování lze měřit poměrem frekvence atributu 

vůči frekvenci predikátu (řádek IV., tab. 77), nebo frekvencí 

atributů samou (řádek III). S rostoucí frekvencí jména stoupá 

frekvence nominálních predikátů (řádek VII). Vzrůstá i 

frekvence větných členů vyjádřených nevětně v porovnání 

s větnými členy vyjádřenými vedlejší větou (řádek V), přičemž 

za nejvyšší stupně nominálnosti lze považovat vyjádření 

dějovým substantivem a dějovým adjektivem (řádek II). Spolu 

s tím stoupá také frekvence jednočlenných vět substantivních 

v relaci k jednočlenným větám slovesným (řádek VI) i celková 

frekvence vět jednočlenných v porovnání s větami dvoj člennými 
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(řádek VI) . V neposlední řadě narůstá i frekvence 

koordina~ních spojení (řádek VIII)". 

Tabulka ~. 15 

Syntaktická Texty Texty Texty Těšitelová Hošnová 

charakter. A B C Adm Odb. Věd.P 

I. 9-o substantiv 35,28 38,80 42,20 41,69 33,12 26,9 
o -o adjektiv 15,59 19,77 18,19 18,87 19,93 10,26 

9-o předložek 12,84 12,39 11,87 13,50 10,97 9,86 

~ o sloves 9,41 8,75 7,56 10,47 12,80 12,63 

II. ~ o substanti v~ 10,45 8,37 5,93 

verb.+ děj. 28,84 30,35 24,18 

9-o adj ekti Vl 13,39 10,87 2,23 

verb. + děj. 28,80 22,17 22,85 

III. % atributůL 49,37 53,86 61,68 48,11 42,90 23,46 

IV. fp : fAt 1:3,5 1: 4,3 1: 6 1:3,98 1:2,73 1:2,04 

V. ~ o vedlejších 6,61 

vět 

~ ~ , 
Poznámky k tabulce ~. 15 (TESITELOVA, M., 1985a, s. 216, 

Tabulka ~. 77) 

lRelativní podíl dějových jmen na celkové frekvenci příslušného 

slovního druhu; 

2Relativní podíl atributu vzhledem k frekvenci všech větných 

~lenů 

Pokusíme se podrobněji analyzovat pohyb v jednotlivých 

kategoriích, které podle M . Těšitelové a kol. o nominálnosti 

vyjadřování vypovídají. 

58 



6.7.1 Frekvence atributu 

V tabulce Č. 15 se jedná o charakteristiku v řádku 

označeném III. Zaznamenali jsme výrazné zvýšení poměrného 

zastoupení atributu vůči jiným větným členům. (v textech A 

atribut zahrnuje 49,37 % všech větných členů, v textech B 

53,86 % a v textech C dokonce 61,68 %). 

Zkoumáme-li vývoj j ednotli vých typů atributu, zj išťuj eme, 

že rostou především hodnoty atributu neshodného (20,39 % 

v textech A, 23,11 % v textech B a 32,23 % v textech C). O 

tom vypovídá tab. č. 16. Tento jev upozorňuje na zvyšující se 

využití potenciálních syntaktických pozic ve větě. Nabízí se 

zde souvislost s kondenzovaností vyjádření. K tomu blíže 

v kapitole 6.7.6. 

Tabulka Č. 16 

texty A B C A B C 

Celkem 

atribue 

abs.č. 2959 3326 3908 V 9-o 49,37 53,86 61,68 

At 

neshodný 1222 1427 2042 20,39 23,11 32,23 

At 

shodný 1737 1899 1866 28,98 30,75 29,45 

lAbsolutní a relativní podíl atributu a jeho druhů vzhledem 

k frekvenci všech větných členů 

59 



6.7.2 Frekvence predikátu vůči frekvenci atributu 

V souladu s M. Těšitelovou a kol. (1985a, s. 101) měříme 

nominálnost vyj adřování poměrem frekvence predikátu (fp) vůči 

frekvenci atributu (fat). 

Z uvedených údajů vyplývá, že v průběhu námi zkoumaného 

období dochází k výraznému nárůstu nominálnosti vyjadřování, a 

to radikálně hlavně v textech C (1:6). 

Tabulka č. 17 

TEXTY fp v 9- fat V 9- fp · fat o o · 
A 14,1 49,5 1 · 3,5 · 
B 12,6 53,9 1 · 4,3 · 
C 10,2 61,7 1 · 6 

Srovnáme-li dosažené výsledky s výzkumem M . Těšitelové a kol. 

(1985a, s. 101), zjišťujeme, že se v této otázce poměr fp:fat 

zkoumaných textů právního stylu přibližuj e administrativnímu 

stylu v jejím pojetí. 

Tabulka č. 18 (TĚŠITELOVÁ, M., 1985a, s. 101) 

Styl věcný fp v % fat V 9- fp . fat o . 

Odborný 17 43 1 · 2,5 · 
administrativní 12 48 1 · 4 · 

E. Hošnová (1994, s. 76) uvádí pro psané vědecké texty 

z let 1877-1905 poměr fp fat 1: 2, 04. Stále máme na zřeteli, 

že není možné relevantně porovnávat údaj e E. Hošnové získané 

z jiné stylové oblasti z období s časovým rozdílem 15-50 let 

od zkoumaných textů A, ale nemáme k dispozici žádné jiné 
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výzkumy, proto tyto výzkumy klademe vedle sebe pro orientační 

zjištění významu odchylek v datech. 

Tedy například údaje o poměru fp fat (1:2,04) psaných 

vědeckých textů z let 1877-1905 ve srovnání s údaji fp fat 

(1:2,50) v množině odborných textů z let 1972-1974 vymezené M. 

Těši telovou a kol. 33 poukazuj í na to, že počet atributů 

v poměru k predikátům v odborném textu rostl pomaleji než 

v našem výzkumu a ani v letech 1972-1974 nedosahoval hodnot 

zj ištěných v našem souboru A excerpovaných textů z let 1920-

1923 (v textech A jsme zachytili poměr fp:fat 1:3,5). 

Vzhledem k tomu, že frekvence atributu je považována za 

nejvíce stylově příznakovou (TĚŠITELOVÁ, M. , s. 101) , 

domníváme se, že psané texty právního stylu byly vůči textům 

odborného stylu stylově vymezené již na počátku námi 

zkoumaného období. K utvrzení této hypotézy by bylo třeba 

provést analogický výzkum v jiných stylech, popř. l v jiných 

typech textů právního stylu. 34 

6.7.3. Frekvence větných členů vyjádřených nevětně vůči 

frekvenci členů vyjádřených vedlejší větou 

Pro výpočet četnosti větných členů nepočítáme s čísly 

zvětšenými o koordinačně připojené členy, stejně postupujeme u 

souřadně spojených vedlejších vět. 

33 0 poměru fp : fat jsme ve 
údaje. V tabulce na s. 101 
publikace poměr 1:2,73. 
34 Stále máme na paměti, že 
stranou naší pozornosti 
Kořenského. 

výzkumu M. Těšitelové a kol. nalezli dva odlišné 
(1985a) poměr 1:2,5 a v tabulce na s. 216 téže 

zkoumáme jen zákony uvedené ve Sbírce 
zůstávaj í ostatní právní reálie 

zákonů; 

termín 
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Tabulka č. 19 

Poměr větného a nevětného vyjádření větných členů 

texty A B C 

Větný Nevětně vedlejší nevětně vedlejší Nevětně vedlejší 

člen větou větou větou 

vyjádřený 

Subjekt 573 20 575 9 463 3 

(%) (96,6) (3,4) (98,5) (1,5) (99,4) (0,6) 

Obj ekt 624 32 757 19 520 4 

(%) (95,1) (4,9) (97,6) (2,4) (99,2) (0,8) 

Atribut 2959 149 3326 143 3908 165 

(%) (95,2) ( 4 , 8 ) (95,9) (4,1) ( 96) (4 ) 

Adv. 834 161 625 101 617 63 

celkem (83,8) (16,2) (86,1) (13,9) (90,7) (9,3) 

(%) 

Adv. 14 107 7 65 7 37 

Podmínky (11,6) (88,4) (9,7) (90,3) (15,9) (84,1) 

(%) 

Adv. 134 9 112 II 77 4 

Způsobu (93,7) (6,3) (91) ( 9) (95 ) (5) 

(%) 

Z tabulky č. 19 je zřejmé, že v průběhu zkoumaného 

období dochází k prosazování větněčlenského vyj ádření oproti 

vyjádření pomocí vedlejší věty. Nejmenší relativní pohyb jsme 

zaznamenali u atributu (zvýšení tohoto poměru ve prospěch 

vyjádření větným členem pouze o 0,8%). Přestože jsme 

v nejmladších textech určili absolutním číslem téměř o tisíc 

atributů více (v souboru o devíti tisíci slovech), úměrně 

tomu se zvyšuje l počet vedlejších vět atributivních. 

Kontrastní údaj e oproti ostatním členům poskytuj e vyj ádření 
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podmínkového vztahu. Pouze necelých 12% vyjádření větným 

členem v etapě nám časově nejvzdálenější svědčí o výrazné 

preferenci vyj ádření tohoto vztahu vedlej ší větou. Vedlej ší 

věty podmínkové jsou v právních textech po větách 

atributivních v pořadí druhé nejfrekventovanější. K tomu dále 

v kapitole 7. 

Porovnáme-li data textů B s výzkumem M. Těšitelové a 

kol. (1985a, Tab. č. 78 s. 217)35, zjišťujeme, že naše 

výsledky týkající se subjektu a atributu přibližně odpovídají 

údajům o administrativnímu stylu; u objektu v právních 

textech jsme zaznamenali vyšší preferenci větněčlenského 

vyj ádření a u adverbiále způsobu jsme zachytili vyšší počet 

vedlejších vět. Tento stav může ovlivňovat výběr konkrétních 

textů souboru B, protože poměr vyjádření větněčlenského vůči 

vyjádření vedlejší větou v textech A a C je přibližně stejný 

a rovná se výsledkům získaným M. Těšitelovou a kol. 

6.7.4 Frekvence koordinačních spojení 

Podle M. Těšitelové a kol. (1985a, s. 102) "frekvence 

koordinačních syntagmat dosahuje v češtině jen asi 6-8% 

z celkového počtu syntagmat". Pro administrativní styl je 

typický vyšší podíl koordinačních syntagmat na jejich celkovém 

počtu. (Ve stylu administrativním se podle výsledků jejího 

výzkumu vyskytuje 8,20% z celkového počtu syntagmat, ve stylu 

publicistickém 6,23% a ve stylu odborném 6,20%.) 

V našem výzkumu jsme zachytili v textech B časově 

blízkých době výzkumu M. Těšitelové a kol. údaj 8,93%, který 

se nejvíce blíží údaji o administrativním stylu (8,20%). 

V administrativním stylu (vyjádření větným členem: vedlejší větou) 

subjekt 98:2, objekt 95:5, atribut 97:3, adverbiále způsobu 95:5. 

V odborném stylu subjekt 96:4, objekt 92:8, atribut 94:6 a adverbiále 

způsobu 95:5. 
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Sledujeme-li vývoj poměrného zastoupení koordinačních 

syntagmat, zjišťujeme, že v průběhu zkoumaného období dochází 

k nárůstu ve prospěch koordinačních spojení. Zatímco 

v textech A jsme zaznamenali 7,12% koordinačních spojení 

(absolutně v poměru 407: 5304), již v textech B je zastoupení 

koordinačních syntagmat téměř o dvě procenta vyšší 8, 93% 

(absolutně v poměru 538:6023) a v textech C je vyšší ještě o 

0,43% zaznamenali jsme 9,36% z celkového počtu syntagmat 

(absolutně v poměru 578:5597) .36 

M. Těšitelová nás upozornila na to, že "nej delší výčty 

byly nalezeny v administrativních textech" (1985a, s. 102). 

Délku koordinačních řetězců považujeme za jeden z parametrů, 

který ovlivňuj e celkovou délku věty. Zaj ímalo nás tedy, zda 

v textech došlo k pohybu, co se týče frekvence různě dlouhých 

koordinačních řetězců. 

Předkládáme dvě tabulky zachycující jejich počet a 

poměrné zastoupení. V první tabulce je zaznamenána relativní 

četnost různě dlouhých koordinačních řetězců, v druhé jejich 

relativní kumulativní četnost. 

36Koordinační spojení jsme počítali ve shodě s výzkumem M. Těšitelové a kol. 

Tedy např. koordinační řadu o 9 členech jsme započítali jako 8 

koordinačních syntagmat; při počítání všech typů syntagmat jsme 

započítávali i vedlejší věty v koordinačním vztahu. 
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Tab. č. 20 Relativní četnost koordinačních spojení podle 

počtu členů koordinačního řetězce 37 

Texty A Texty B Texty C 
Počet Počet Počet 

členů členů členů 

koord. koord. koord. 
Řetězce Abs.č. Rel. č. řetězce Abs.Č. Rel.č. řetězce Abs.Č. Rel.č. 

2 224 77,24 2 295 78,04 2 257 71,39 
3 46 15,86 3 43 11,38 3 60 16,67 
4 10 3,45 4 23 6,085 4 18 5 
5 2 0,69 5 7 1,85 5 9 2,5 
6 4 1,38 6 4 1,06 6 7 1,94 
7 2 0,69 7 3 0,79 7 5 1,39 
8 O O 8 2 0,53 8 1 0,28 
9 O O 9 1 0,26455 9 O O 
10 1 0,34 10 O O 10 1 0,28 
11 O O 11 O O 11 1 0,28 
12 O O 12 O O 12 O O 
13 1 0,34 13 O O 13 O O 
21 O O 21 O O 21 1 0,28 
Celk. 100 100 
počet 

koord. 
Spojení 290 378 360 100 

37 Pro snazší orientaci v tabulce č. 20 nabízíme tento příklad: v textech A 

se vyskytlo 224 koordinačních syntagmat o dvou členech (např. Výslužné 

vyměřuje se podle služební doby započítatelné a podle pensijní 

základny.P1923), což je 77, 24% z celkového počtu všech 290 nalezených 

koordinačních spojení, dále například 4 koordinační spojení o šesti 

členech, což je 1,38% z celkového počtu 290 koordinačních spojení. 
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Tabulka č. 21 Relativní kumulativní četnost koordinačních 

spojení podle počtu členů koordinačního řetězce 

Texty A 

Počet 

členů Rel. 
koord. kum.č. 

řetězce Abs.Č. 

2 224 77,24 
3 270 93,10 
4 280 96,55 
5 282 97,24 
6 286 98,62 
7 288 99,31 
8 288 99,31 
9 288 99,31 
10 289 99,66 
11 289 99,66 
12 289 99,66 
13 290 100 
21 

Z výše uvedených 

koordinačních řad 

Texty B Texty C 
Počet Počet 

členů Rel. členů Rel. 
koord. kum.č. koord. kum.č. 

Řetězce Abs.Č. řetězce Abs.č. 

2 295 78,04 2 257 71,39 
3 338 89,42 3 317 88,06 
4 361 95,50 4 335 93,06 
5 368 97,35 5 344 95,56 
6 372 98,41 6 351 97,5 
7 375 99,21 7 356 98,89 
8 377 99,74 8 357 99,17 
9 378 100 9 357 99,17 
10 10 358 99,44 
11 11 359 99,72 
12 12 359 99,72 
13 13 359 99,72 
21 21 360 100 

tabulek zjišťujeme, že se počet 

Zatímco v právních textech zvyšuje. 

v textech A jsme nalezli 290 souřadně spojených slovních 

skupin, v textech B jsme jich zachytili nejvyšší počet (378) a 

v textech C poněkud méně než ve druhé (360). 

Rozložení počtu různě dlouhých koordinačních řad vypovídá 

o pozoruhodné tendenci v textech B. 
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Jedná se o nej vyšší zastoupení koordinačních řad o dvou 

členech (78,04%) . Dále jsme v textech B zaznamenali 

koordinační řady v maximální délce pouze 9 členů. Oproti tomu 

v textech A jsme zachytili koordinační řadu v maximální délce 

13 členů a v textech C koordinační řadu v maximální délce až 

21 členů. 

Data zachycují zvláště v textech C nejdelší výčty. 

V textech A se vyskytuj í 4 koordinační řady o více než šesti 

členech, v druhé 6 a v třetí dokonce 9. 

Zatímco v textech A 93% všech koordinačních řad pokrývá 

počet koordinačních řad dohromady o dvou a třech členech (270 

z 290 koordinačních řad) , v textech C 93 ~ o všech 

koordinačních řad pokrývá počet koordinačních řad dohromady o 

dvou, třech a čtyřech členech. Tato tendence svědčí o tom, že 

se delší koordinační řady stávaj í v právních textech stále 

běžnějšími. 

Množství i délka koordinačních řetězců podle našeho názoru 

souvisí s funkcí právního stylu, tedy snahou o úplný výčet, 

např. všech právních subjektů, pro které dané ustanovení platí 

(Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, 

Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České 

republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní 

informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace 

P2003. Veškerá podání a zápisy, námitky, stížnosti ve věcech 

voleb župních zastupitelstev, župních výborů a komisí (§§ 54 a 

59) a okresních výborů a přílohy k nim, jakož ~ ověření 

podpisů voličů na kandidátních listinách (§§ 20 a 59) a 

okresních výborů a přílohy k nim, jakož i ověření podpisů 

voličů na kandidátních listinách (§§ 20 a 66) a kandidátů (§ 

25) jsou prosty kolků, a pokud nejde o ověření podpisů před 

notářem, i popla tků. ), výčet okolností, pro které ustanovení 

platí (provinění proti socialistickému souži tí se dopustí: a) 

kdo nepřístojným chováním, zejména výhrůžkami, urážlivými 
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výroky nebo skutky, pomlouváním, rvačkou, schválnostmi nebo 

jiným hrubým jednáním naruší soudružské soužití občanů nebo se 

dotkne jejich cti - V1920) 

Jejich výskyt není vázán na konkrétní pozici v textu 

(úvod, střed, závěr), jsou přítomny v celém textu. 

Nejdelší výčet (o 21 členech) jsme zachytili v textu V2001 

v Hlavě II: 

§ 6 Volebními orgány podle tohoto zákona jsou 

a) Státní volební komise, 

b) Ministerstvo vnitra, 

c) Český statistický úřad, 

d) krajský úřad magistrát hlavního města Prahy (dále jen 

Hkraj ský úřad), 

e) okresní úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního 

města Prahy, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty 

těchto měst (dále jen Hokresní úřad"), 

f) pověřený obecní úřad, v hlavním městě Praze Magistrát 

hlavního města Prahy, ve městech Brně, Ostravě a Plzni 

magistráty těchto měst (dále jen HPověřený obecní úřad"), 

g) obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 

odbory obecního úřadu, a v obcích, v nichž je pověřený obecní 

úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, v němž rada 

městské části zřídila alespoň 2 odbory, ve městě Brně, Ostravě 

a Plzni úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen 

Hobecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory"), 

h) obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného 

sta tutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu 

územně členěného statutárního města a úřad městské části 

hlavního města Prahy (dále jen Hobecní úřad"), 

i) starosta, primátor ve statutárním městě, které není územně 

členěno, a v hlavním městě Praze starosta městské části (dále 

jen "starosta"), 

j) okrsková volební komise. (V2001) 
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6.7.5 Relativní podíl dějových jmen na celkové frekvenci 

příslušného slovního druhu 

Jediná data svědčící o nominálnosti vyjadřování, která 

mají klesající tendenci, jsou data zkoumající zastoupení 

děj ových jmen v souboru příslušného slovního druhu. Jak jsme 

již výše uvedli, M. Těšitelová a kol. vyjádření dějovým 

substantivem a adj ekti vem považuj e "za nejvyšší stupeň 

(Předpokládáme, že soubor dějových jmen nominálnosti." 

v chápání M. Těšitelové a kol. souhlasí s naším pojetím 

dějových a verbálních jmen inspirovaném E. Hošnovou) . 

Z tabulky uvedené v našem textu na s. 57 (u M. Těšitelové Tab. 

č. 77, řádek II) můžeme vyvodit, že podíl dějových jmen na 

celkové frekvenci příslušného slovního druhu se v průběhu 

zkoumaného období zmenšuje. 

Relativní podíl substantiv dějových (v pojetí M. Těšitelové a 

kol. ) se po mírném nárůstu v textech B (v textech 

B:30,35 % vs. 28,84 % v textech A) v textech B zmenšuje 

(24,18%); též relativní podíl dějových adjektiv se zmenšuje, a 

to již v textech B (v textech A 28,80% vs. 22,17% 

B), v textech C zůstává přibližně stejný (22,85%). 

v textech 

Odtud je tedy zřejmé, že vývoj stupně nominálnosti 

v textech C nelze měřit "relati vním podílem děj ových jmen na 

celkové frekvenci příslušného slovního druhu". (TĚŠITELOVÁ, 

M.,1985a, s. 114). 

Uvedená hypotéza je ověřena pro právní texty, pro které je 

velké množství dějových a verbálních jmen charakteristické. 

Zaj ímavé by bylo zj isti t, jak by tomu bylo v jiném stylu, 

např. uměleckém, v němž předpokládáme mnohem nižší počet 

těchto jmen. 
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Samotný počet děj ových a verbálních jmen (kondenzačních 

prostředků) tedy nevypovídá ani o stupni kondenzovanosti 

vyj ádření . 38 

Jak poznamenala M. Těšitelová (1985a, s. 115), "při 

kvantitativním popisu věty záleží nejen na absolutních a 

relativních frekvencích jevů samých, ale především na vztazích 

(korelacích) mezi nimi". 

Kondenzovanosti vyjádření bude věnována následující 

kapitola. 

6.7.6. Stupeň kondenzace vyjádření 

Stupeň kondenzace podle F. Daneše (Věta a text) "lze určovat 

poměrem mezi celkovým počtem propozic obsažených v daném 

větném celku a počtem propozic zcela nebo zčásti 

neaktualizovaných (z celkového počtu propozic) čím vyšší je 

počet neaktualizovaných propozic, tím vyšší je stupeň 

kondenzovanosti) ".39 

Stupeň kondenzace zjišťujeme v souladu s postupem E. 

Hošnové. 40 Při určování kondenzátorů vycházíme ze VII. kapitoly 

jej í monografie (K vývoj i ... Název kapitoly: K j ednotli vým typům 

kondenzace zastoupených v excerpovaných textech, s. 40 a n.). 

Sem zařazuje infinitiv, příčestí trpné, přechodníky, 

substantiva a adjektiva verbální a dějová a jmenné predikátory 

nevětné povahy: apozici, přívlastek volný a atribut verbální. 

38 Srov. HOŠNOV Á, E. , 1994, s. 77: "Nominálnost vyj adřování v psaném proj evu stoupá 

také v souvislosti s vyšší frekvencí adjektiv verbálních a dějových. s. 75 

Podle kvantitativních údajů je v psaném projevu vyšší počet slovesných a 

dějových adjektiv a substantiv, který zajišťuje vyšší míru kondenzace 

vyjádření." 

39 HOŠNOVÁ, E. , 1994, s. 32 

40 Zaměříme se na poměr mezi predikacemi větnými (vyjádřenými Vf) a 

nevětnými. (HOŠNOVÁ, E., 1994, s. 32) 
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Mimoto zkoumáme též typ kondenzace vzniklý substantivizací 

predikati vního adj ekti va (např. vytrvalost) (Mluvnice češtiny 

3, s. 36). 

Souvislost kondenzace s nominálností vyjadřování popisuje 

např. E. Hošnová (1994, s. 75) .41 

Zatímco ve výzkumu E. Hošnové (1994, s. 75) zabývajícím se 

texty z poslední třetiny 19. století počet predikátů vždy 

převyšuje počet kondenzačních prostředků, v našem výzkumu tomu 

tak není již v textech z let 1920-1923. Tyto výsledky nás 

přibližuj í spíše k hypotéze založené na tom, že právní styl 

byl vůči jiným stylům vyhraněn již na počátku námi zkoumaného 

období. 

Poměr kondenzátorů vůči predikátům se v našem výzkumu jeví 

takto: 

V textech A 1325 843 

I 
i 

~~~~En-DJ 
o , ' . 

2 

I 

I v .1 
i lEl Rada1 : i 

I 
i 

V textech B 1451 780 

::~~[]-QJ 
o . , . 

I 
I 

I v I 'r 

IIEIRada1 II 
I 

2 

41 S problematikou vyšší míry kondenzace vyj ádření nepřímo souvisí tendence 

k vyšší nominálnosti. Nominálnost bývá chápána jako snaha po jmenném 

vyjadřování na úkor vyjadřování slovesného, tzn., že v komunikátech 

převládaj í dlouhé věty, v nichž j sou zastoupena především substantiva a 

rozvíjející atributy s hojným výskytem kondenzačních prostředků. 

71 



a v textech C 1441 646. 

1500 -rl --;==-------, 

1000 

500 

o, L 

2 

I 

I. jl 
.ORada1 I 
I I 

I 

6.7.6.1 Rozložení kondenzačních prostředků podle typu (v %)42 

Tabulka Č. 22 

texty A B C 

INF 2,7 4,6 3,0 
PART 0,0 4,3 0, ° 5,1 0,0 3,0 
TRANS 1,6 0,5 0,0 
S.VERB. 24,9 32,9 27,5 
D.SUBST. 

100 100 100 
37,8 62,8 34,2 67,1 39 66,5 

A.VERB. 12,9 29,5 9,4 26,2 11,4 
D.ADJ. 16,6 16,7 18,5 29,9 
AP 0,8 0,6 0,1 
AT.VOL. ° ° ° ATV 2,6 3,4 1, ° 1, 6 0,6 0,7 

Počet kondenzátorů v textech B stoupá (z 1371 na 1475) a 

v textech C mírně klesá (na 1450). Pokud ale měříme stupeň 

kondenzace poměrem kondenzátorů vůči predikátu, stupeň 

kondenzace se stále zvyšuje. 

Zastoupení j ednotli vých typů kondenzačních prostředků se 

v průběhu zkoumaného období radikálně neproměnilo. Podobné 

výsledky zachytila l E. Hošnová ve svém výzkumu. (1994, s. 

69) . 

Základ souboru kondenzačních prostředků tvoří substantiva 

dějová a verbální (63-67%) a adjektiva dějová a verbální (26-

30%) . (např. V jednacím řádu Nejvyšší soud upraví zejména 

podrobněji postup při výkonu soudnictví, při jednání kolegií a 

pléna, při společném jednání více kolegií, při vytváření 

42Abso1utní počty kondenzačních prostředků jsou k dispozici v Příloze č. 7. 

72 



senátu a velkých senátů r při tvorbě rozvrhu práce r při 

prověrkách rozhodovací činnosti soudců Nejvyššího soudu r při 

sledování a vyhodnocování pravomocných rozhodnutí soudů r při 

zaujímání stanovisek podle § 14 odst. 3 a při vydávání Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek a vnitřní organizaci soudu.) 

Přechodníky se v textech C již nevyskytují. Význam 

kondenzace založené na jmenných predikátorech nevětné povahy 

klesá na minimum. 

V textech B zjišťujeme vysoké 

funkci kondenzátoru a 

děj ových vs. verbálních 

přibližně 

(na rozdíl 

substantiv dějových asi o 12% více 

zastoupení infinitivu ve 

stejný poměr substantiv 

od textů A a C, kde je 

než verbálních) . 

Vysoký nárůst substantiv (a v souvislosti se substantivy i 

vyšší počet adjektiv), 

i délky věty jako 

výrazně stoupající délky větného celku 

predikační jednotky, vyšší stupeň 

kondenzovanosti vyjádření (měřen poměrem kondenzátorů vůči 

vyjadřování v kontrastu predikátům) , vyšší nominálnost 

s nižším poměrným zastoupením dějových jmen poukazuje na změnu 

využívání potenciálních syntaktických pozic ve větě. 

6.7.7. Analytické predikáty 

Predikáty dělí F. Daneš (MČ 3, 1987, s. 22-24) syntetické 

a analytické. 43 

43 "z hlediska sémantického je třeba lišit případy, kdy sémantický 

predikát představuje na rovině syntaktické formy sloveso samo, od případů, 

kdy k predikátu patří nej en význam slovesa, ale zároveň s ním i význam 

něj akého dalšího větného členu jmenné povahy. V prvním případě mluvíme o 

predikátu syntetickém (např. Prší. (Sl unce) sví tí. (Otec) píše dopis. 

(Učitel) vysvětluje (žákům ionizaci)), v druhém případě o sémantickém 

predikátu analytickém (rozloženém, 

dva rozdílné typy analytických 

slovesně-jmenném). Je třeba rozeznávat 

predikátů: (1) predikáty se slovesem 

být/bývat (a jeho fázovými a modálními modifikacemi, jako začít být, chtít 
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6.7.7.1. Vliv zastoupení analytických predikátů na stupeň 

nominálnosti vyjadřování 

J. Chloupek upozorňuje na "tendenci multiverbizační" jako 

na charakteristický rys vyjadřování odborného stylu. 

Nominalizaci podle J. Chloupka 1991, s. 184) "přispívá 

multiverbizační 

konkrétnějšího 

neplnovýznamového 

změřit provést 

tendence 

slovesa 

odborného vyjadřování 

se objevují spojení 

místo 

slovesa 

nebo s obecnějším významem a substantiva: 

měření, podobně provádět abstrakci, klást 

meze, být odrazem, mít odraz, mít k dispozici, přivodit zánik. 

"Multiverbálním jednotkám" v souvislosti s nominálností 

vyj adřování v odborném textu se věnuj e Alena Ptáčková ve své 

diplomové práci Syntax odborných textů se zaměřením na stavbu 

jednoduché věty. 

Zjišťuje, že "pro obecně vědní frazeologii jsou příznačné tzv. 

šablony, tj. ustálená pojmenování nebo konstrukce, které také 

posilují jmenný charakter vyjadřování, neboť nositelem 

významového jádra těchto šablon bývá jmenný prvek... Součástí 

obecně vědní frazeologie jsou i různé typy multiverbálních 

jednotek, které se rovněž podílejí na jmenném charakteru 

vyjadřování (1979, s. 11) " 

L. Uhlířová v rámci kvantitativního výzkumu 

administrativního stylu považuj e obsazení pozice "předmětu 

jako součásti analytického predikátoru" (M. Těšitelová a kol.: 

1985b, s. 73) za charakteristické pro administrativní 

vyjadřování. 

být), zvaným v těchto případech spona (kopula). (2) predikáty se slovesy 

kategoriálními (provádět, konat, dostat (se) ap.)." 
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6.7.7.2. Repertoár analytických predikátů v analyzovaném 

souboru textů 

V našem výzkumu představujeme soubor 

predikátů se slovesy kategoriálními, které 

v textech A, BaC; sledujeme také jejich četnost. 

analytických 

se vyskytly 

Tendenci k vyšší nominálnosti a schematičnosti vyjadřování 

potvrzuje počet výskytů analytických predikátů se slovesy 

kategoriálními v textech C (66 výskytů) oproti textům B (31 

výskytů) a textům A (24 výskytů). 

V textech A jsme zachytili hlavně spojení substantiva se 

slovesem (vy) konat, (u) činit (učinit oznámení, (u)činit 

rozhodnutí, vykonat slib, (u) činiti návrhy, činiti zjištění, 

učiniti opatření), vynésti usnesení, učiniti ohlášení, vykonat 

přípravy, vykonat volby). O terminologizaci jmenných částí 

svědčí tyto doklady: Soud zrušovací může usnesení v § 4 

uvedené vynésti také při poradě o stížnosti dle § 2 k němu 

došlé, jestliže provedení zmateční stížnosti bylo podáno nebo 

jestliže lhůta k tomu prošla. Žalobce má pak vyšetřujícímu 

soudci ve třech dnech učiniti své případné návrhy nebo podati 

znovu obžalobu. S1923. Předseda senátu, když uvědomuje 

obviněného o rozhodnutí podle § 15, vyzve ho zároveň, aby se 

prohlásil, chce -li, hledě na spis obžalovací, čini ti návrhy 

na provedení dalších průvodů nebo jiné zjištění. S1923 

Prohlášení to se musí státi nejdéle čtrnáctý den přede dnem 

volby.V1920. 

V textech B je soubor sloves pestřej Ší. Zaznamenali jsme 

též spoj ení substantiva se slovesem (vy) kona t, (sloveso 

(u) činit se již nevyskytlo) ( (vy) konat službu, vykonat 

přísahu, 

činnost) . 

vykonávat 

Často se 

dozor, vykonávat 

vyskytlo též 

zaměstnání nebo jinou 

spojení substanti va se 

slovesem podat (podat návrhy, podat vysvětlení, podat zprávu, 
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podat stížnost). Dále jsme zachytili tyto doklady analytického 

predikátu s kategoriálními slovesy: způsobit ublížení na 

zdraví, 

vynést 

zařídit opatření listin, 

rozhodnutí, dopustit se 

zařídit předvolání účastníků, 

jednání, předložit návrh, 

provozovat výdělečnou činnost, provést opravu. 

V textech c je soubor analytických predikátů opět 

pestřej ší než v textech B, doklady svědčí o silné tendenci k 

terminologizaci jmenných složek věty, schematičnosti textu a 

stereotypnosti vyjadřování. 

Ve velké míře se zde vyskytuje opět spojení substantiva se 

slovesem (vy) konat/vykonávat (vykonávat službu, vykonat 

zkoušku, vykonávat dohled často (hlavně v textu S2001) ve 

spoj ení se substantivem činnost r úkon (Do služebního poměru 

může být přijat státní občan České republiky (dále jen 

"občan ") r který... j) nevykonává živnostenskou nebo jinou 

výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních 

orgánů právnických osob r které vykonávají podnikatelskou 

činnost.P2003. Rozhodovací činnost Nejvyššího soudu vykonávají 

soudci. Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu vykonávají 

kromě rozhodovací činnosti také státní správu. Společné útvary 

vykonávají úkony pro celý soud. To neplatí r nebyl -li ve věci 

učiněn žádný úkon. S2001) nebo se substantivem působnost (V 

obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává 

Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají 

obvodní soudy.S2001). 

Dále jsme zaznamenali tyto doklady: 

vyjádření, dávat podněty ke sjednocení 

podat návrh, podat 

rozhodování soudů, 

zaujmout stanovisko, pořizovat zvukové záznamy, uskutečňovat 

obrazové nebo zvukové přenosy, pořizovat obrazové záznamy. 

Na závěr kapitoly o analytických predikátech uvádíme větu 

z textu V2001, v které se analytické predikáty vyskytují 

v hojné míře. 
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Český statistický úřad dále 

a) zabezpečuje 

zastupitelstev 

vytvářených u 

technicky systém zpracování 

obcí podle odstavce 1 

Státní volební komise, 

výsledků voleb do 

na pracovi~tích 

pověřených 

městských 

obecních úřadů, v 

částí a ve městech 

okresních úřadů, 

hlavním městě Praze u úřadů 

Brně, Ostravě a Plzni u úřadů 

městských částí a městských obvodů; při tom spolupracuje 

s Ministerstvem vnitra, okresními úřady a obecními úřady, 

b)vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí, 

c) zpracovává celkové údaje o výsledcích voleb do 

zastupitelstev obcí 

d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a 

celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí, 

e)pro jednotlivá pracoviště podle písmene a) zabezpečuje 

zaměstnance Českého sta tistického úřadu pověřené zj išťováním a 

zpracováním výsledků voleb do zastupi telstev obcí a potřebný 

počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování 

výsledků voleb a provádí jejich školení, 

f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí 

k systému zjištování a zpracování výsledku hlasování, 

g) vydává písemný doklad ve formě počí tačové sestavy, který 

osvědčuje okrskovým volebním komisím, že výsledek hlasování 

z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat 

bezchybně, 

h) na pracovišti u okresních úřadů zabezpečuj e předání 

souhrnných informací o výsledku voleb na úrovni obcí v písemné 

formě volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla pro 

volby do zastupitelstva obce zaregistrována; v rámci 

technického řešení podle odstavce 1 také zabezpečuje předávání 

informací v elektronické formě, 

i)vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran, 

j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného 

programového vybavení použi tých při zpracování výsledků voleb 

do zastupitelstev obcí, 
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k)po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí 

Státní volební komisí na vyžádání poskytuje informace o 

výsledcích voleb do zastupitelstev obcí, 

1) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převza tých od 

okrskových volební ch komisí do úschovy nejpozděj i 10 dn ů po 

ukončení zpracování příslušnému obecnímu úřadu. 

6.7.8 Syntaktická složitost souvětí 

M. Těšitelová a kol. (1983a, s . 103) měří syntaktickou 

složitost souvětí "poměrem počtu vedlej ších vět k počtu 

souvětí; jeho hodnota se zvyšuj e především narůstáním počtu 

vedlejších vět". 

Tabulka č. 23 

celkem 

Texty A Texty B Texty C 

počet 

souvětí 
237 217 135 

počet 

vedlejších 

vět 
478 330 267 

syntaktická 

složitost 

souvětí 
2,02 1,52 1,98 

Syntaktická složitost jednotlivých textů je zachycena 

v Příloze č. 8. 

V analyzovaném souboru textů zjišťujeme, že hodnoty 

syntaktické složitosti souvětí v textech A a C jsou téměř 

stej né (A: 2,01 vs. C: 1,98), syntaktická složitost souvětí je 

však v textech B výrazně nižší (1,52). 
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E. Hošnová ve své monografii (1994, s. 96) vyslovuje 

hypotézu poukazující na souvislost syntaktické složitosti 

souvětí s kondenzací vyjadřování. 

"Domníváme se, že mezi syntaktickou složitostí souvětí a 

mezi stupněm kondenzace vyjádření je možno konstatovat určitou 

nepřímou úměrnost. V humanitních textech je stupeň kondenzace 

ve srovnání s texty přírodovědnými a matematicko-fyzikálními 

nižší, avšak vzrůstá hodnota syntaktické složitosti (autoři 

dávali přednost vyjádření pomocí věty vedlejší před 

větněčlenskými) ." 

Tato hypotéza byla potvrzena v textech A a B, pro texty C 

(kolem roku 2000) zjišťujeme v našem souboru odlišný vývoj. 

V textech C jsme zaznamenali vysokou hodnotu syntaktické 

složitosti souvětí (1,98) současně s nárůstem nominálnosti (i 

kondenzovanosti) vyjádření. 44 

Na tomto místě je nutné si položit otázku, do jaké míry 

je tato tendence zachycená v textech kolem roku 2000 stylově 

charakteristická, tedy typická pouze pro právní texty. Bylo by 

možno vysledovat podobné tendence i v jiných stylech? V této 

otázce se ukazuje cesta k pokračování výzkumu v jiných stylech 

pro zjištění obecných tendencí vývoje jazyka. 

Podobně E. Hošnová poukazuje na vztah kondenzace vyjádření 

a délky věty na s. 78 své monografie (1994): "Jak již bylo 

uvedeno, jsme toho názoru, že stupeň kondenzace (nominálnosti) 

vyj ádření a s tím souvisej ící kratší délka věty nemusej í být 

ovlivněny pouze faktory stylovými, nýbrž může jít o 

problematiku spjatou s vývojem jazyka." 

44Stupni nominálnosti vyjadřování se věnujeme v kapitole 6.7. 
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7. Závěr 

Cílem této práce je popsat ze syntaktického hlediska 

vývojové tendence v oblasti právních textů v období od r. 1918 

do současnosti. 

Analyzovali jsme soubor 9 textů v celkovém rozsahu 27000 

slov podle zásad M. Těšitelové a kol. 

Právní texty jsou v českých stylistikách chápány buď 

v rámci stylu právně-administrativního, nebo jako specifické 

komunikáty stylu odborného. Náš výzkum poukazuje na to, že byl 

právní text stylově vyhraněn už na počátku zkoumaného období. 

Jedná se o komplexní styl založený na funkci teoreticky 

odborné, prakticky odborné a direktivní. 

V syntaktické stavbě jsme zkoumali vývoj délky věty jako 

predikační jednotky (v textech C oproti textům A dochází 

k prodloužení o 1,4 slova). Zjistili jsme rozdíl v délce věty 

mezi naším výzkumem a výzkumem E. Hošnové. Délka věty jako 

predikační jednotky v našich textech A je delší o 0,6 slova. 

Důvody rozdílné délky věty mohou být dva: Vliv na tuto hodnotu 

může mít nesourodost výzkumů (E. Hošnová se zabývá vědeckými 

texty z let 1877-1905). Nebo může tato hodnota vypovídat o 

charakteristickém stylovém vyčlenění již na počátku námi 

zkoumaného období. 

Dále jsme zkoumali vývoj délky věty jako predikační 

jednotky ve větě jednoduché, souvětí souřadném a podřadném. 

Ve větě jednoduché jsme zkoumali vliv počtu jednočlenných 

vět na průměrnou délku věty jako predikační jednotky. Zjistili 

jsme, že počet jednočlenných vět substantivních (v poj etí V. 

Šmilauera) narůstá radikálně v textech C. Tento j ev si 

vysvětlujeme uplatněním poznámkového aparátu. Slovník 

jednočlenných vět slovesných se v textech C výrazně zužuje. 
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Dále jsme se zabývali růstem délky věty hlavní a vedlejší 

v souvětí souřadném a podřadném. Zj istili jsme, že délka věty 

hlavní v souvětí podřadném narostla mnohem výrazněji než 

v souvětí souřadném (zatímco v souvětí podřadném délka věty 

hlavní roste téměř o 6 slov, v souvětí souřadném délka věty 

hlavní roste o 1 slovo). Rozdílný pohyb v délce souvětí 

souřadného a podřadného si vysvětlujeme jejich odlišným 

charakterem; v práci jsme vyslovili hypotézu, že délka věty 

hlavní se ve zkoumaném souboru zvětšuj e v závislosti na typu 

souvětí: U větných celků složených obsahujících jednu výpověď 

dochází k výrazněj šímu růstu věty hlavní než u větných celků 

obsahujících 2 a více výpovědí. 

V souvětí podřadném poměr věty hlavní a vedlejší je téměř 

konstantní, ale počet výskytů souvětí podřadného ubývá téměř 

na polovinu. 

Celkový počet souvětí souřadných se v textech C od textů A 

příliš neliší. 

Rozdílný pohyb v délce souvětí souřadného a podřadného si 

vysvětlujeme jejich odlišným charakterem; zjištěné výsledky 

nás vedly k vyslovení hypotézy, že délka věty hlavní se ve 

zkoumaném souboru zvětšuje v závislosti na typu souvětí: U 

větných celků složených obsahujících jednu výpověď dochází 

k výraznějšímu růstu věty hlavní než u větných celků 

obsahujících 2 a více výpovědí. 

V práci přinášíme přehled prostředků vyj ádření modality 

"voluntativní" v textech P1923, P1959 a P2003. 

V textech C upozorňuj eme na převažuj ící užití indikativu 

pro vyjádření komunikační funkce direktivní. 
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V textech C dochází k výraznému nárůstu zastoupení 

frekvence atributu neshodného. Oproti tomu relativní frekvence 

atributu shodného je přibližně stejná ve všech textech. 

Zatímco v textech A a B počet atributů shodných vždy 

převyšoval hodnotu počtu atributů neshodných, (atributy shodné 

vůči neshodným - v textech A 1737: 1222, v textech B 1899 : 

1427), v textech C počet atributů neshodných převažuje nad 

počtem atributů shodných (atributy shodné vůči neshodným 1866 

2042) . 

Tyto údaje naznačují, že patrně dochází ke širšímu využití 

syntaktických pozic substantiv. Co se týče faktoru zvýšeného 

využití syntaktických pozic ve větě, klademe si otázku, do 

jaké míry je tento jev stylově charakteristický. Další výzkum 

by mohl prověřit hypotézu, do jaké míry by relativní zvýšení 

počtu atributů neshodných mohlo souviset s obecnou tendencí 

vývoje jazyka. 

Zaměříme-li pozornost na syntaktické uplatnění slovních 

druhů z hlediska diachronního (k tomu viz tabulky č. 12, 13 a 

14), zjistíme opět rozdíly v uplatnění substantiva v jeho 

sekundární funkci, tedy funkci atributivní. Tato tendence 

podporuj e naši tezi o zvýšení počt u substantiv v rámci jedné 

nominální skupiny. 

V kapitole o nominálnosti vyj adřování jsme zaměřili 

pozornost na charakteristiky, kterými M. Těšitelová a kol. 

měří stupeň nominálnosti vyjadřování. Jedná se o frekvenci 

atributů, frekvenci predikátů vůči frekvenci atributů, 

frekvenci větných členů vyjádřených nevětně vůči frekvenci 

členů vyjádřených vedlejší větou, frekvenci koordinačních 

spoj ení , relativní podíl děj ových jmen na celkové frekvenci 

příslušného slovního druhu, stupeň kondenzace vyjádření, dále 

se jedná o syntaktickou složitost souvětí. 

Všechny charakteristiky kromě jedné maj í vzestupnou 

tendenci ve 

charakteristika 

prospěch 

"podíl 

vysoké 

dějových 

míry 

jmen 

nominálnosti. Pouze 

na celkové frekvenci 
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příslušného slovního druhu" klesá. Proto se domníváme, že výši 

nominálnosti (hlavně v textech C) nelze měřit pomocí této 

charakteristiky. 

Z našeho výzkumu vyplývá, že na texty C již nelze uplatnit 

hypotézu E. Hošnové: "Domníváme se, že mezi syntaktickou 

složitostí souvětí a mezi stupněm kondenzace vyjádření je 

možno konstatovat ur6itou nepřímou óměrnost." (Hypotéza 

v právním stylu je platná pro texty A a B). V textech C se 

zvyšuje stupeň kondenzace vyjádření zároveň s vysokou 

syntaktickou složitostí souvětí. 

Se stupněm nominálnosti vyjadřování souvisí l zastoupení 

analytických predikátů v právních textech. Předkládáme soubor 

analytických predikátů v našem korpusu textů. Texty z roku 

2000 užívají pestřejší škálu analytických predikátů. 

Výzkumem bylo prokázáno, že právní styl byl vůči ostatním 

funkčním stylům vymezen již na počátku námi zkoumaného období. 

Typické charakteristiky (stupeň nominálnosti vyjadřování, 

ustavování textových vzorců, atd.) se v průběhu námi 

zkoumaného období více profilují. 
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9. Resumé 

The thesis deals with the language of legal documents and 

i t provides i ts readers wi th a description of i ts syntactic 

::levelopment since 1918 up to now. On the background of the 

nethod by M . Těšitelová et al. Three text form three periods 

~re analysed (about the years 1920, 1960 and 2000); their 

total range being 27000 word. The research results in the 

finding that the style of legal texts had its specific 

features at the beginning of the examined period allready. The 

sentences as a unit of predication gets longer. Further, the 

1umber of nominal construction grows as one of the basic 

:haracteristics of the legal language. In the texts dated 2000 

3. wider scale of analytic predicates is used. The vocabulary 

)f nonverbal clauses is impowerished. On the other hand, the 

1umber of uses of postponed adj ecti ves grows considerabely, 

Lnfluencing the length of nominal groups. The thesis also 

)ffers a surwey of means of expressing intrinsic modality. 
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Příloha č. 1a Rozložení počtu dvojčlenných a jednočlenných vět 
(Policie) 

P1923 P1959 P2003 
Celkem 278 275 322 
Věta jednočlenná subst. 

32 41 127 
Věta jednočlenná 

sloves. 16 17 9 
Věta jednočlenná celkem 48 58 136 
~ o 17,27 21,10 42,24 
Věta dvoučlenná 

230 217 186 
~ o 82,73 78,90 57,76 

Příloha č. lb Rozložení počtu dvojčlenných a jednočlenných vět 

(Soudy) 

S1923 S1961 S2001 
Celkem 365 308 294 
Věta jednočlenná subst. 47 14 32 
Věta jednočlenná 

sloves. 17 6 11 
Věta jednočlenná celkem 64 20 43 
~ o 17,53 6,49 14,63 
Věta dvoučlenná 301 288 251 
~ o 82,47 93,51 85,37 

Příloha č. 1c Rozložení počtu dvojčlenných a jednočlenných vět 

(Volby) 

P1923 P1959 P2003 
Celkem V1920 V1964 V2001 
Věta jednočlenná subst. 363 328 261 
Věta jednočlenná 

sloves. 61 51 81 
Věta jednočlenná celkem 14 8 3 
~ o 75 59 84 
Věta dvoučlenná 20,66 17,99 32,18 

~ o 288 269 177 
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Příloha č. 2 Délka věty (jako predikační jednotky) a větného 
celku 

Text, Počet Prům.délka Počet Prům.délka 

rok v.celků v.celku vět věty 

vydání 
P1923 118 25,38 286 10,47 
P1959 158 18,99 286 10,49 
P2003 140 21,43 333 9,01 
81923 178 16,84 373 8,03 
81961 144 20,79 313 9,57 
82001 177 16,95 304 9,87 
V1920 194 15,48 369 8,14 
V1964 198 15,15 323 9,28 
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Příloha č. 3 Průměrná délka věty jednoduché 

Texty Průměrná Průměrná délka věty jednoduché Průměrná 

délka Jednočlenné l délka VJ 
věty celkem subst. L odkazyL slovesné celkeml 

jednod. 
Dvoučl. l 

P1923 13,7 4,35 3,11 O 16 8,61 
(26) (31 ) (28 ) (3) (57 ) 

P1959 14,8 4,39 3,32 O 14,33 10,87 
(70) (44 ) (37 ) (3) (117) 

P2003 15,56 3,44 1,28 15,39 13,5 6,47 
(43 ) (129) ( 109) (18 ) (2 ) (172) 

31923 11,41 5,06 4,21 O 15 8,17 
( 49) (51) (47) (4 ) (100) 

31961 13,27 3,93 3,92 O O 11,19 
( 49) (14 ) (14 ) (63) 

32001 12,69 4,41 4,41 O O 10,52 
(90 ) (32) (32) (122) 

V1920 10,22 3,59 3,56 O 5 6,54 
(50) (62 ) (61 ) (1) (112) 

V1964 14,36 3,10 2,98 9 4 10,23 
(88 ) (51) (50 ) (1) ( 1) (139) 

V2002 24,26 6,41 3,75 10,47 O 9,8 
( 19) (81 ) ( 49) (32) (100) 

lV závorce uvádíme pro zjištění relevance údajů počet vět, 
z kterých je vypočítána průměrná délka. 

2Pouze v této tabulce jsme oddělili jednočlenné věty 
substantivní (bez poznámek) a jejich podmnožinu - poznámky, pro 
zachycení možných vlivů na celkovou průměrnou délku věty. 
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Příloha Č. 4a Délka věty jako predikační jednotky v souvětí 

podřadném (POLICIE) 

TEXTY P1923 P1959 P2003 

Počet SP 51 53 34 

Počet slov 1889 1327 1413 

PrŮ1n.délka SP 37,04 25,04 41,56 

Počet vět 

hlavních 51 53 34 

Počet slov 695 569 534 

PrŮ1n.délka VH 13,63 10,74 15,71 

Počet vět 

vedlejších 127 95 99 

Počet slov 1194 758 879 

PrŮ1n.délka VV 9,40 7,98 8,88 

Poč. vět jako 

pred.jedn.v SP 178 148 133 

Počet slov 1889 1327 1413 

PrŮ1n.délka 

věty jako 

pred. jedno 10,61 8,97 10,62 
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Příloha č. 4b Délka věty jako predikační jednotky v souvětí 

podřadném (SOUDY) 

TEXTY S1923 S1961 S2001 

Počet SP 76 74 49 

Počet slov 1841 1999 1234 

PrŮIn.délka SP 24,22 27,01 25,18 

Počet vět 

hlavních 76 74 49 

Počet slov 721 814 576 

PrŮIn.délka VH 9,49 11,00 11,76 

Počet vět 

vedlejších 155 142 78 

Počet slov 1120 1185 658 

PrŮIn.délka VV 7,23 8,35 8,44 

Poč. vět jako 

pred.jedn.v SP 231 216 127 

Počet slov 1841 1999 1234 

PrŮIn.délka 

věty jako 

pred.jedn. 7,97 9,25 9,72 
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Příloha č. 4c Délka věty jako predikační jednotky v souvětí 

podřadném (VOLBY) 

TEXTY V1920 V1964 V2001 

Počet SP 76 45 22 

Počet slov 1925 876 1035 

PrŮIn.délka SP 25,33 19,47 47,05 

Počet vět 

hlavních 76 45 22 

Počet slov 730 479 604 

PrŮIn.délka VH 9,61 10,64 27,45 

Počet vět 

vedlejších 141 61 42 

Počet slov 1195 397 431 

PrŮIn.délka VV 8,48 6,51 10,26 

Poč. vět jako 

pred.jedn.v SP 217 106 64 

Počet slov 1925 876 1035 

PrŮIn.délka 

věty jako 

pred.jedn. 8,87 8,26 16,17 
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Příloha č. 5a Délka věty jako predikační jednotky v souvětí 

souřadném (POLICIE) 

TEXTY P1923 P1959 P2003 

Počet SS 15 11 5 

Počet slov 620 477 276 

PrŮIn.délka SS 41,33 43,36 55,20 

Počet vět 

hlavních 33 22 14 

Počet slov 456 353 171 

PrŮIn.délka VH 13,82 16,05 12,21 

Počet vět 

vedlejších 20 8 10 

Počet slov 164 124 105 

PrŮIn.délka VV 8,20 15,50 10,50 

Poč. vět jako 

pred.jedn.v SS 53 30 24 

Počet slov 620 477 276 

PrŮIn.délka 

věty jako 

pred.jedn. 11,70 15,90 11,50 
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Příloha č. 5b Délka věty jako predikační jednotky v souvětí 

souřadném (SOUDY) 

TEXTY S1923 S1961 S2001 

Počet SS 9 12 11 

Počet slov 348 307 481 

PrŮ1n.délka SS 38,67 25,58 43,73 

Počet vět 

hlavních 20 26 31 

Počet slov 151 243 348 

PrŮ1n.délka VH 7,55 9,35 11,23 

Počet vět 

vedlejších 24 10 21 

Počet slov 197 64 133 

PrŮ1n.délka VV 8,21 6,40 6,33 

Poč. vět jako 

pred.jedn.v SS 44 36 52 

Počet slov 348 307 481 

PrŮ1n.délka 

věty jako 

pred.jedn. 7,91 8,53 9,25 
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Příloha č. 5c Délka věty jako predikační jednotky v souvětí 

souřadném (VOLBY) 

TEXTY V1920 V1964 V2001 

Počet SS 10 22 14 

Počet slov 302 796 1031 

PrŮIn.délka SS 30,20 36,18 73,64 

Počet vět 

hlavních 25 69 77 

Počet slov 217 701 901 

PrŮIn.délka VH 8,68 10,16 11,70 

Počet vět 

vedlejších 11 14 17 

Počet slov 85 95 130 

PrŮIn.délka VV 7,73 6,79 7,65 

Poč. vět jako 

pred.jedn.v SS 36 83 94 

Počet slov 302 796 1031 

PrŮIn.délka 

věty jako 

pred. jedno 8,39 9,59 10,97 
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Příloha č. 6 Rozložení počtu jednočlenných vět podle druhu 

slovesnélSubst. slovesné ISubst. slovesné ISubst. 
P1923 (V %) P1959 (V %) P2003 (V %) 

17

1 

32 17

1 

39 (6,62%~1 127 
(34,70%) (65,31%) (30,36%) (69,64%) (93,38%) 
S1923 (V %) S1961 (V %) S2001 (V %) 

161 47 (30%~1 14 111 32 
(%25,40) (74,60%) (70%) (25,58%) (74,42%) 

V1920 (V %) V1964 (V %) V2001 (V %) 

14

1 

61 (13,56%~1 51 (3,57%~1 81 
(18,67%) (81,33%) (86,44%) (96,43%) 
Celkem Celkem Celkem 
TEXTY A (V %) TEXTY B (V %) TEXTY C (V %) 

47

1 

140 31

1 

104 231 240 
(25,13%) (74,87%) (22,96%) (77,04%) (8,75%) (91,25%) 

Příloha č. 7 Rozložení kondenzačních prostředků podle typu 

ČASOVÉ TEXTY A TEXTY B TEXTY C 
OBDOBÍ 
VF 843 780 646 

INF 37 68 44 
PART O 59 O 75 O 44 
TRANS 22 7 O 
S.VERB. 342 485 399 
D.SUBST. 519 505 565 

861 1371 990 1475 964 1450 

A.VERB. 177 405 139 386 165 433 
D.ADJ. 228 247 268 
AP 11 9 1 
AT.VOL. ? 46 ? 24 ? 9 
ATV 35 15 8 
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Příloha č. 8 Syntaktická složitost 

Text Syntaktická složitost 
(absolutně) (v poměru) 

P1923 143 : 61 2,34 
P1959 94 58 1, 62 
P2003 104 : 38 2,74 
S1923 168 · 83 2,02 · 
S1961 149 : 82 1,82 
S2001 98 · 62 1,58 · 
V1920 143 · 82 1,74 · 
V1964 73 · 64 1,14 
V2002 58 32 1,81 
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