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Disertační práce Analytická verbonominální spojení v humanistické češtině ověřuje na 

rozsáhlém korpusu textů humanistické češtiny i v dalších materiálových zdrojích 

předpokládané vlastnosti analytických verbonominálních spojení (AVNS, něm. 

Funktionsverbgefüge, FVG), tj. spojení významově vyprázdněného (kategoriálního, 

desémantizovaného) slovesa s abstraktním substantivem, popř. s předložkou a takovým 

substantivem. Taková spojení vymezuje volně a nechápe je nutně jako jednotku syntaktickou 

(větný predikát), ale především lexikální, odlišnou jak od volných spojení, tak od frazémů. 

Zvláštní pozornost při vymezování AVNS opakovaně věnuje přechodným případům s 

neprototypickými vlastnostmi jednotlivých komponentů těchto spojení, tj. slovesa nebo 

jména. Takový postup je nutný už proto, že při popisu starších etap jazykového vývoje se 

nelze spoléhat na termíny a postupy užívané při popisu jazyka současného. 

Práce přitom vychází jak z mé diplomové práce (Martínek, 2008), tak z mých dalších článků a 

jiných textů věnovaných dílčím otázkám a publikovaných v průběhu jeho doktorského studia 

(jejich seznam je v disertaci). Nejen o diplomovou práci, ale především o sekundární 

literaturu vyšlou po jejím obhájení (především Radimský, 2010) resp. mně v té době 

neznámou (např. Seifert, 2004) se opírá jak při volbě kritérií pro vymezení AVNS a jejich 

členění do dílčích skupin (např. s tzv. specifickými a rozšiřujícími kategoriálními slovesy, 

která spojením zajišťují např. určitou míru expresivity), tak především při vytipovávání 

dalších oblastí, které je nutno v souvislosti s AVNS podrobit analýze. 

Co se týče užívaných metod, zůstává práce především u strukturalistické lexikální sémantiky 

a valenční syntaxe, přičemž se ale inspiruje také např. teorií gramatikalizace atd. Celkový 

přístup k AVNS je především lexikologický a frazeologický, méně je akcentována jejich 

syntaktická stránka. Spíše než o aplikaci robustních teoretických přístupů se práce snaží o 

detailní popis dílčích, specifických výseků jazykových prostředků, o induktivní postup a 

zobecňování drobných poznatků získaných při práci s materiálem. Z tohoto důvodu také 

upřednostňuje kvalitativní výzkum před kvantitativním a nepouští se do zobecňujících 

statistických popisů získaných dat, protože by jimi získaný obraz příslušných stavů jazyka 

mohl podle mého názoru s sebou nést velká rizika zkreslení a simplifikace. 

V 1. kapitole práce velice stručně shrnuje svá teoretická východiska, věnuje se vybraným 

nejasnostem při vymezování AVNS a nejdůležitějším terminologickým otázkám. 
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Ve 2. kapitole jsou představeny vybrané monografie a stati týkající se dané problematiky. 

Nejde pochopitelně o úplný výčet dostupných textů, protože o daném jazykovém jevu byly 

publikovány (přinejmenším) stovky prací. Pozornost je věnována několika oblastem. První z 

nich jsou nepříliš známá díla germanistická, která mohou svým teoretickým zaměřením 

pomoci při řešení důležitých teoretických otázek diskutovaných v českých pracích o AVNS 

(především Starke, 1989). Zadruhé se velice stručně připomínají české a slovenské texty k 

dané problematice, shrnuté jak v mé diplomové práci, tak u Radimského (2010), popř. u 

Kralčáka (2005). Dále jsou připomenuty texty porovnávající zastoupení a role AVNS v 

různých jazycích. Jde o Gregorovu rusistickou monografii (2008), článek Rytel-Kucové 

(2003) o českých a polských AVNS, jehož zpracování i výsledky jsou podrobeny značné 

kritice, a kapitolu v monografii Clancyho (2010), kde se autor vyjadřuje o roli němčiny při 

formování českých AVNS (a dalších obdobných spojení). V oddíle věnovaném diachronnímu 

zkoumání AVNS jsou také představeny relevantní práce, např. již zmíněná Seifertova (2004). 

Analýze a kritice je podroben text Načevy-Marvanové (2011), vyznačující se nepřesnostmi a 

nezohledněním staročeského jazykového stavu při zkoumání AVNS v humanistické češtině. 

Dále je zde nabídnuta a diskutována definice AVNS ze specifické oblasti diachronního 

zkoumání, a sice pidginizace, konkrétně ze zkoumání němčiny tureckých přistěhovalců 

(Wiese, 2009). V posledním oddíle se probírají práce zkoumající nějaký historický jazykový 

stav a nezaměřené přímo na AVNS, avšak přinášející poznatky relevantní pro jejich 

zkoumání. 

3. kapitola je věnována periodizaci starší češtiny, postižení jejich vybraných specifik, jakož i 

specifik práce s historickým jazykem obecně, a představení zdrojů, z kterých jsem při 

vypracovávání disertace čerpal jazyková data. 

Další tři kapitoly se věnují jednotlivým sporným otázkám souvisejícím s komponenty AVNS.  

tzn. s kategoriálním slovesem a abstraktním (nebo okrajově jiným) substantivem. Jsou v nich 

diskutovány sémantické a syntaktické vlastnosti kategoriálních sloves a slovotvorné vlastnosti 

jmen vstupujících do AVNS. První z nich, 4. kapitola, se věnuje slovesné sémantice. 

Kategoriální slovesa nehodnotí jako samostatnou třídu, ale vidí kategoriálnost jako funkci 

(prakticky jakéhokoliv) slovesa při jeho užití. Dále vysvětluje, proč je výhodné (a při 

diachronním zkoumání dvojnásob) pracovat i s necentrálními kategoriálními slovesy, u nichž 

nenastává zásadní významové vyprázdnění, a naopak dochází k obohacení textu např. o 

expresivní rysy, vyplývající z jejich necentrálního postavení. 
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Následující, 5. kapitola se naproti tomu zaměřuje na formální stránku AVNS. Nejprve uvádí 

vybraná slovesa a jejich významové či formální skupiny, která Radimský (2010) vyřazuje 

z kategoriálních na základě různých, především syntaktických vlastností. Protože navrhované 

testy přinejmenším zčásti nelze na starším jazyce provést (nedisponujeme totiž kompetencí 

rodilého mluvčího), rozhodl jsem se analogická spojení ve svých dokladech ponechat a v 

rámci AVNS je zkoumat. Dále se kapitola věnuje statutu AVNS jako (analytického) predikátu 

a upozorňuje na Gregorovo (2008) zkoumání AVNS i v jiných větněčlenských funkcích. 

Nakonec probírá valenci AVNS, kterou hodnotí jako kombinaci valence slovesa a jména, aniž 

by ať na základě vlastních příkladů, ať po kritickém rozboru údajných (avšak neudržitelných) 

valenčních modelů AVNS stanovených Kralčákem (2005) mohla nabídnout vlastní teoreticky 

přijatelné řešení. 

V 6. kapitole se probírají vybrané vlastnosti jmenných komponentů AVNS. Nejprve se mluví 

o několika problematických typech výrazů na místě jmenného komponentu. Jsou to 

především zpodstatnělá adjektiva (viz výše) a příslovečné spřežky. Dále jsou představena 

slovotvorná třídění sybstantiv, která potenciálně mohou do AVNS vstupovat (Buzássyová, 

1974; HMČ, 1986), a zevrubně jsou diskutovány jednotlivé možnosti tzv. významového 

odvozování, tzn. významové iradiace abstrakt, především jejich konkretizace, apod. Dále se 

zkoumá chování vybraných substantiv přímo v AVNS a jednak na základě shrnutých 

poznatků, jednak na základě slovníkového zpracování vybraného výseku lexémů ve 

Staročeském slovníku se stanovují obecné významové třídy abstrakt coby alternativa k třídám 

prezentovaným v HMČ a u Buzássyové. 

Další tři kapitoly už jsou zaměřeny přímo na humanistickou češtinu. 7. kapitola stručně 

charakterizuje toto období a odůvodňuje volbu termínu humanistická čeština. Dále poskytuje 

informace o textech zapojených do tzv. Korpusu českých humanistických textů, z nichž jsou 

čerpány doklady v následující kapitole. 

Osmá kapitola pak analyzuje několik vybraných aspektů AVNS v humanistické češtině na 

základě téměř 6700 korpusových dokladů z anotované databáze. Zobrazuje nejčastější 

kategoriální slovesa a věnuje se možnostem užití přejatých slov ve FVG. Jádrem vlastní 

analýzy pak jsou předložková spojení, na něž práce aplikuje kritéria vymezení AVNS, 

ukazuje na nich ustalování významů spojení od prostorových (pohybových) po abstraktní a 

ověřuje využívání alternativních pojmenovacích možností v textech, jakož i AVNS vzájemně 

si konkurujících.   
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Závěrečná, 9. kapitola je věnována jazykovým kontaktům v období humanistické češtiny. 

Nejprve vyhodnocuje relevantní sekundární literaturu (především Tlustá, 1957; Zemenová, 

2012) a upozorňuje na substantivizaci adjektiv (jež také vstupují do AVNS) jako na možný 

vliv latiny na češtinu. Pak na základě excerpce několika kronikářských textů (Husitské 

kroniky Vavřince z Březové, Historie české Eneáše Silvia a Hájkovy Kroniky české) a 

jednoho polemického právního spisu agitujícího pro Fridricha Falckého shromažďuje 

paralelní AVNS a obdobná spojení ze soudobé latiny, němčiny a češtiny. V nich 

charakterizuje gramatické a sémantické vlastnosti kategoriálních sloves, role AVNS při 

výstavbě textu a možnosti jejich stylistického využití. V repertoáru AVNS v jednotlivých 

jazycích pak nachází v první řadě rozsáhlé paralely při jejich tvoření a užívání, avšak také 

některé nevyrovnanosti v jejich užívání. Ty zčásti vysvětluje jako tendence jednotlivých 

jazyků k určitým způsobům vyjadřování (němčina – sevřenější jmenné vyjadřování), zčásti 

jako důsledek autorových osobních preferencí, stylistických snah, případně překladatelského 

neumění, a zčásti absencí příslušných vyjadřovacích prostředků v daném jazyce, a tedy 

nutností použít prostředky stejného významu, ale jiných syntaktických, morfologických apod. 

vlastností. Práce tak na jednu stranu popisuje působení německých a latinských vzorů při 

utváření repertoáru českých AVNS, na druhou stranu zároveň prokazuje svébytnost některých 

pojmenovacích typů v uvedených jazycích. Výsledky těchto sond by však bylo třeba zpřesnit 

podrobnějším výzkumem primárních textů a opřít o dosud nedostupný soustavnější 

gramatický popis středověké latiny. 

 

 

 

  



6 

 

Citovaná literatura 

 

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1974): Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. Bratislava: Veda. 

CLANCY, Steven J. (2010): The chain of being and having in Slavic. University of Chicago. 

GREGOR, Jan (2008): Verbonominální spojení v ruštině (v částečné konfrontaci s češtinou). 

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. 

HMČ: LAMPRECHT, Arnošt – Dušan ŠLOSAR – Jaroslav BAUER (1986): Historická mluvnice 

češtiny. Praha: SPN. 

KRALČÁK, Ľubomír (2005): Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-

diachrónny pohľad. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 

MARTÍNEK, F. (2008): Analytická verbonominální spojení v Hájkově Kronice české (1541). 

Praha: FF UK. Nepublikovaná diplomová práce. 

NAČEVA-MARVANOVÁ, Mira (2011/v tisku): Česká Bible kralická a další soudobé překlady 

nového zákona z hlediska výskytu kvazifrazémových jednotek typu verbum – substantivum 

abstractum. Přednáška. 

RADIMSKÝ, Jan (2010). Verbo-nominální predikát s kategoriálním slovesem. České 

Budějovice: Jihočeská univerzita. 

RYTEL-KUC, Danuta (2003): Tendenzen in der Bildung von analytischen Konstruktionen im 

Polnischen und Tschechischen (ein Vergleich). In: Berger, T.; Gutschmidt, K. (eds.): 

Funktionale Beschreibung slavischer Sprachen. Beiträge zum XIII. Internationalen 

Slavistenkongress in Ljubljana. München: Otto Sagner, 187–197.  

SEIFERT, Jan (2004): Funktionsverbgefüge in der deutschen Gesetzessprache (18.–20. 

Jahrhundert). Hildesheim – Zürich – New York: Olms. 

STARKE, Ingrid (1989): Untersuchungen zur syntaktisch-semantischen Leistung von 

Funktionsverbgefügen im Deutschen (als Grundlage für eine automatische Analyse). In: 

Gerda Klimonow – Ingrid Starke – Vladimir M. Grigorjan – Robert L. Urutjan: Zur Syntax 

und Semantik prädikativer Strukturen, Berlin: Akademie-Verlag (Studia grammatica XXX), 

78–114. 

STČS (on-line, knižně 1968–2008): Staročeský slovník [zpracována hesla na–při]. Praha: 

Academia. Dostupný na http://vokabular.ujc.cas.cz. 

TLUSTÁ, Eva (1957): K substantivisaci adjektiv v češtině, zvláště v starším období spisovného 

jazyka. Slovo a slovesnost, 18, 3, 158–164. 

WIESE, Heike (2009): Grammatical innovation in multiethnic urban Europe: New linguistic 

practices among adolescents. Lingua, 119, 782–806. 

ZEMENOVÁ, Markéta (2012): Doslovný překlad, nebo adaptace? Způsoby překladu v období 

raného novověku v kontaktu německo-českém. Listy filologické, 135, 1–2, 125–151. 

 

 

http://vokabular.ujc.cas.cz/

