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I. ÚVODEM 

I. 1. KONTEXT 

Slovosled slovanských jazyků se těší pozornosti lingvistů již delší dobu. Pokud 

jde o současnou češtinu, existuje několik domácích vědeckých osobností a skupin, které 

se dlouho přímo či nepřímo zabývají slovosledem. Patří k nim např. L. Uhlířová, dále 

pražská škola aktuálního členění (P. Sgall, E. Hajičová, E. Buráňová) a škola moravská 

(J. Firbas, A. Svoboda). 

Nově se začali věnovat slovosledu slovanských jazyků také západní lingvisté, 

srov. např. práce o postavení příklonek či přísudkového slovesa (Franks - King 2000, 

Zybatow a kol. 2001). Tyto práce, vycházející zpravidla z Chomského generativní 

gramatiky, předpokládají, že ve slovosledu se odráží řada restrikcí a pravidel, které se 

uplatnily při tvoření věty, a slovosled tak může pomoci odhalit jisté univerzální principy 

syntaktické stavby. Po výzkumech založených na angličtině se nyní řada závěrů 

verifikuje na dalších jazycích; značný zájem je přitom věnován právě slovanským 

jazykům jako jazykům s relativně volným slovosledem. 

Na základě slovosledu, přesněji řečeno vzájemného uspořádání přísudku, 

podmětu a předmětu ve větě, byla vytvořena slovosledná typologie jazyků. Jazyky jsou 

v ní přiřazovány k typům jako SVO (subjekt- verbum- objekt), SOV ad. (ESČ, 2002: 

503). Z tohoto pohledu patří čeština k jazykům se slovosledem typu SVO: přísudek 

v něm typicky následuje za podmětem, předmět stává za přísudkem (srov. v české 

lingvistické tradici pojem systémového uspořádání, Sgall - Hajičová - Buráňová, 1980: 

77). 

Jak vyplývá ze základních příruček o historii českého jazyka, existovala v jeho 

vývoji fáze, kdy se přísudkové sloveso poměrně často umisťovalo na konec větyl. Tento 

rys se v odborné literatuře obvykle spojuje s obdobím humanismu (s počátky ve 14.-15. 

století), ale je doložen až do národního obrozene, kdy se slovosled přibližuje dnešnímu 

úzu, umisťujícímu přísudkové sloveso spíše v souladu s aktuálním členěním (dále AČV 

-aktuální členění věty), a tedy často doprostřed věty. Ve světle slovosledné typologické 

teorie by tato změna mohla vést k domněnce, že v několika posledních staletích se 

slovosledný typ češtiny proměnil, z typu sov na SV03
• 

Je však pravda, že tvrzení o koncovém postavení přísudkového slovesa ve starší 

češtině není závěrem podrobnější práce, např. monografie, ani nevychází z rozsáhlejšího 

1 "Charakteristické je rozšíření syntaktických latin ismů: vedle koncového postavení verba finita [podtrhla 

Š. Z.], v překladové literatuře běžného už dříve, a častějšího užívání přechodníkových vazeb ... je to 

interpoziční způsob rozvíjení větných členů ... " (ESČ, heslo Čeština humanistická, 2002: 79). Podobně 

Havránek ( 1979: 58-60), Lamprecht- Šlosar- Bauer ( 1986: 371-372), Cuřín ( 1985: 49), Gebauer ( 1929: 

88)- pouze o větě vedlejší. 
2 Např. Lamprecht- Šlosar- Bauer (1986: 371-372), Grepl (1959: 248-253). 
3 Meyer (2005a): " ... see a development from verb-second (14th/15th century) to verb-final (16th_181h 

century) in Old Czech and back to verb-second in the 19th century. " 

13 



materiálu. Nejsou k dispozici kvantitativní údaje o tom, jak často se sloveso umisťovalo 

do které pozice, a proto nelze tvrdit s jistotou, že koncové postavení slovesa ve starší 

češtině přímo převažovalo, jak to dělá Havránek4
• 

Souhrnné práce zabývající se syntaxí starší češtiny se v souladu s tradicí věnují 

zejména výkladu o stavbě věty jednoduché a souvětí, dále např. pádosloví, užití 

jednotlivých morfologických tvarů v syntaktické stavbě věty a vyjádření negace. 

Nejnápadnější odchylky ve slovosledu zachycují obvykle na několika málo stránkách5
• 

Shody s novočeským slovosledem se v nich většinou neuvádějí ani nekvantifikují. 

V monografiích komplexně rozebírajících jazyk jednotlivých autorů slovosled 

ani podrobně rozebrán být nemůže, tyto práce podávají pouze stručný přehled hlavních 

slovosledných rysů, zejména odlišností od nové češtiny (např. Kučera 1980, David 

1998). Studií a článků zabývajících se přímo slovosledem není mnoho; věnují se často 

úzu jediného autora, nikoli celé epochy v průřezu (Šmilauer 1930, Grepl 1959, 

Lešnerová 2001, Rydlová 2004). 

I. 2. CíLE PRÁCE 

V uvedeném kontextu má tato práce vyplnit jednu mezeru v popisu vývoje 

českého jazyka a poskytnout přesné údaje ověřující Havránkovo tvrzení o většinovém 

koncovém umístění přísudkového slovesa v humanistické češtině (viz výše). Jejím 

cílem není přímo zasahovat do diskusí o typologii, nýbrž poskytnout případným 

zájemcům z řad typologů podrobnou analýzu založenou na reprezentativním, 

průřezovém materiálu z jednoho období. 

Současně by měla přispět alespoň k částečnému osvětlení české historické 

stylistiky a vůbec k poznání jazyka zvoleného období, neboť bohemistické výzkumy 

ponechávají tuto fázi spíše stranou. Každý, kdo se dnes zabývá stylistikou starší češtiny, 

např. stylem konkrétního autora či díla, nutně směšuje bezpříznakové rysy starší češtiny 

s příznakovými rysy díla či autora, protože i bezpříznakové jevy starší češtiny vypadají 

jako příznakové, vycházíme-li z novočeského jazykového povědomí. Tato práce 

zachycuje základní slovosledné poměry ve starší češtině, přičemž vychází z různých 

autorů a žánrů; podává tak souhrnnou informaci o "průměru, stavu nula" - o obecné, 

bezpříznakové podobě starší češtiny. Na pozadí těchto údajů je pak možné lépe hodnotit 

jednotlivé jazykové projevy dané doby a najít v nich to, co je pro ně skutečně typické. 

V praxi by bylo možné využít uvedeného srovnání jiných dat s našimi výsledky např. 

při výzkumu vysokého a nízkého stylu či jako pomocné metody při určování autorství. 

Tato analýza by měla být jakýmsi východiskem, základem popisu staršího 

českého slovosledu, na který případně bude možné později navázat (viz VII. 1.). Z toho 

důvodu se zaměřuje na centrální bod větného slovosledu, totiž postavení přísudku -

4 Havránek (1979: 58): "Podle latinského vzoru převládá [podtrhla Š. Z.] také postavení slovesa na konci 

vět ... " 
5 Např. Gebauer (1929: 83-94), Trávníček (1956: 147-163), Lamprecht- Šlosar- Bauer (1986: 371-

373), Dobrovský (1809: 393-399), Zikmund (1863: 680-698). 
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nejdůležitějšího členu ve větě, na němž jsou ostatní členy přímo či nepřímo závislé. 
Z téhož důvodu byly omezeny také zkoumané syntaktické struktury a formy 

přísudkového slovesa na základní, jednoduché případy: zabýváme se pouze 

syntetickými (jednoslovnými) tvary sloves a jejich postavením ve větách hlavních 

oznamovacích6
• 

Konkrétně s1 tato práce klade za cíl na základě dokladů z korpusu starších 

českých textů (z období mezi lety 1500-1620) charakterizovat postavení syntetického 

přísudku: 

popsat z kvantitativního hlediska postavení přísudkového slovesa v jednotlivých 

pozicích s ohledem na aktuální členění věty a v hrubých rysech je porovnat s novou 

češtinou na základě dat z Pražského závislostního korpusu; 

obecně porovnat rozdělení jednoho z nejdůležitějších slovosledných znaků starší 

češtiny, přechodového slovesa na konci, podle žánrů, období a jednotlivých děl; 

popsat typy větných struktur, u nichž se projevuje výrazná tendence k jistému 

slovoslednému uspořádání; 

stanovit, zda v některých strukturách Je postavení přísudkového slovesa 

gramatikalizováno; 

prakticky aplikovat zjištěné závěry při stylistické analýze konkrétních děl (Hájkova 

Kronika, Lukášovo evangelium v Bibli kralické); provést podrobnější srovnání 

jejich slovosledného úzu se zjištěnými základními hodnotami. 

Celkově by jedním z hlavních přínosů práce mělo být propracování exaktní 

metodiky, kterou bude možné použít pro další výzkum slovosledu. 

I. 3. RANÁ STŘEDNÍ ČEŠTINA 

Při vymezení jazykového období (1500-1620), na něž se náš výzkum zaměřuje, 

jsme vyšli z několika periodizací historického vývoje češtiny, které se pro daný úsek 

víceméně shodují (viz níže) v tom, že popisují vývoj českého jazyka v 16. století 

s přesahem do stol. 17. (do bitvy na Bílé hoře) jako jednu fázi. Zatímco počátek tohoto 

období je dán nezávisle na historickém a literárním dění, jeho konec je mezníkem 

především politickým a historickým, který má důsledky také pro vývoj literatury 

a jazyka. Začlenění počátku 17. století do vývoje v předchozí fázi má své opodstatnění 

v kulturní historii, neboť v poslední části 16. století a na počátku 17. století dochází 

v českých zemích k rychlému a plynulému rozvoji tištěné produkce, a proto by se jevilo 

jako poněkud neústrojné stanovit v tomto kontextu hranici také nezávisle, např. 

v r. 1600. 
Uvedenou fázi (1500-1620) spojuje odborná literatura s humanismem: ESČ 

(2002: 78) ji nazývá "čeština humanistická", Cuřín (1985: 38) "český jazyk za 

6 Podrobnější vymezení termínů viz III. 2. A. a. 
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humanismu", Křístek (1979: 12) "jazyk století 16. a první čtvrtiny stol. 17. (tzv. 

humanistické období)", Havránek (1979: 53) "spisovná čeština v období humanistickém 
a českobratrském", Porák (1979- v titulu knihy) "humanistická čeština". Spojení fáze 

vývoje češtiny přímo s humanismem neodpovídá dobře skutečnosti. Za prvé se 

v literární historii období humanismu chápe šířeji než v jazykovědě - jeho počátek se 

klade do 15. či dokonce 14. stol. 7 Navíc je sporné, zda všechny projevy češtiny v daném 

období lze zahrnout pod označení "humanistická čeština". Většina dosavadních popisů 

"humanistické češtiny" se soustřeďuje téměř výhradně na češtinu spisovnou, implicitně 

na češtinu vyššího stylu8 Qak je vidět z ukázek zařazovaných v sekundární literatuře, 

kam bývá zahrnut např. Viktorín Kornel ze Všehrd či Jan Blahoslav), tj. na češtinu 

autorů, kteří mají humanistické vzdělání. 

V této práci se zaměřujeme na slovosledné poměry v češtině uvedeného období 

celkově. Neomezujeme se na vzdělané autory a neklademe důraz na sepětí 

s humanismem. Nejlépe by nám pro časový úsek 1500-1620 vyhovoval Křístkův termín 

"jazyk století 16. a první čtvrtiny stol. 17." (viz výše). Bohužel je toto označení příliš 

dlouhé, proto užíváme ve stejném smyslu pojmu "starší čeština". Přesnější by bylo 

označení "raná čeština střední doby", ale pro častější užívání v textu by bylo pro svou 

délku značně nevhodné, nehledě na to, že od něj nelze utvořit adjektivum či adjektivní 

spojení, zatímco termín "starší čeština" umožňuje mluvit o "starších českých textech" 

apod. 9 

I. 4. CIZOJAZYČNÉ VLIVY: KLASICKÝ EVROPSKÝ STYLISTICKÝ ÚZUS 

Není sporu o tom, že v češtině se v daném období projevují cizojazyčné vlivy. 

Právě koncové postavení přísudkového slovesa se někdy hodnotí jako odraz těchto 

vlivů, zejména latiny, případně němčiny. Pouhé označení nějakého jevu za výsledek 

vlivu z cizího jazyka však nemůže nahradit jeho popis či vysvětlení. Popis vlivu by měl 

být podrobnější a neměl by ponechávat bez odpovědi (nebo alespoň komentáře) takové 

otázky, jako např. zda se klade přísudkové sloveso ve starší češtině na konec věty za 

stejných podmínek a se stejnou frekvencí jako v latině; kam se vůbec umisťuje 

přísudkové sloveso v latině, 10 jak často a ve kterých konstrukcích stojí na konci. Je také 

například možné, že v přijímajícím jazyce, češtině, existuje oblast, kde se z nějakého 

důvodu daný cizojazyčný vliv neuplatňuje, jakási odolná "zavřená komora" - ta by také 

měla být zahrnuta do popisu daného vlivu, jako podstatná informace o omezení 

sledovaného vlivu. V současnosti tyto otázky nelze zodpovědět, protože neexistuje 

7 Srov. např. Truhlář (1966: ll), podle nějž humanistické období trvá "od vladislavské doby po Bílou 

horu", či Kopecký (1978: 144-155), který klade první fázi humanismu na počátek 15. století. 
8 O humanistické češtině nižšího stylu se zmiňuje pouze Kopecký ve své literárněhistorické práci (1988: 

129), jazykovědná literatura se nižšímu humanistickému stylu nevěnuje. 
9 Někdy se pojmu "starší čeština" užívá v širším významu, rozumí se jím čeština stará a střední, tj. nikoli 

nová. Jak jsme naznačili, naše pojetí "starší češtiny" je užší. 
10 Aby bylo možné hovořit o latinském vlivu, bylo by třeba také upřesnit, o jakou latinu jde -

o klasickou? O latinu 16. století? Po slovosledné stránce mezi nimi může existovat rozdíl. 
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dostatečně podrobný popis obou jazyků zaměřený na slovosled, nicméně je třeba je brát 

v úvahu a v předběžných charakteristikách cizojazyčných vlivů se vyhnout přílišným 

generalizacím. 

V této práci nezpochybňujeme tvrzení, že koncové umístění přísudkového 

slovesa bylo podpořeno latinou, nicméně považujeme za důležité nejprve spolehlivě 

a co nejexaktněji popsat skutečný úzus češtiny daného období doložený v textech, tedy 

(chceme-li zdůrazňovat vliv latiny) popsat konkrétní projevy a rozsah tohoto vlivu. 

V další fázi je možné na tuto práci navázat, stejnou metodou stanovit úzus latiny 

(klasické či soudobé) a výsledky porovnat (viz VII. 1.). Do té doby podle našeho názoru 

nelze považovat tvrzení o latinském vlivu za dostatečně prokázané vysvětlení, a proto se 

k němu již nebudeme vracet. 

V koncovém umístění přísudkového slovesa je možné spatřovat také vliv 

němčiny. Kromě výhrad uvedených výše zde platí ještě dvě další. Za prvé, v němčině 

uvedeného období se sloveso neumisťovalo do jednotlivých pozic tak pravidelně jako 

dnes, a to ani ve větách hlavních, ani ve větách vedlejších (srov. Behaghel, 1932: 10-

46); bylo by tedy třeba nejprve prozkoumat postavení slovesa ve starší němčině. Za 

druhé, také němčina podléhala latinským vlivům, prostřednictvím němčiny mohly na 

češtinu působit vlastně latinské vlivy. Možná by bylo vhodné - alespoň v otázkách 

slovosledu- nehledat v daném období původ jednotlivých jevů v konkrétních jazycích, 

ale spíše v širším pojetí v klasickém evropském stylistickém úzu. K vytvoření 

společného evropského stylistického úzu přispěla církev, univerzity, státní správa apod. 

Součástí společného stylistického úzu je např. skutečnost, že kazatelé měli za sebou 

podobná školení v rétorice, i když kázali v různých jazycích. Listy se psaly po celé 

Evropě podobně, na základě listářů, které se překládaly z jednoho jazyka do druhého. 

Také administrativa se vyjadřovala v obdobných ustálených formulích, někdy přímo 

kalkovaných. Tento obecný evropský stylistický úzus nepochybně ovlivňoval podobu 

projevů v národních jazycích. 

Jak již bylo uvedeno výše, jsme si vědomi toho, že tyto vlivy mohly působit na 

český slovosled, ale v této fázi výzkumu, před mezijazykovým srovnáním, na ně 

nebudeme brát ohled. S jazykovými projevy češtiny daného období pracujeme jako 

s projevy samostatnými. Předpokládáme, že pokud jde o syntax a slovosled, byly tyto 

texty srozumitelné samy o sobě, že např. nebylo třeba, aby čtenář uměl latinsky, chtěl-li 

porozumět určitému česky psanému listu. Stejně tak u překladu nebylo třeba znát 

původní verzi, aby byl překlad srozumitelný. Pokud se tedy někde projevuje cizí vliv, 

jde obvykle už o vliv internalizovaný, začleněný do systému českého jazyka a českých 

stylistických zvyklostí, který může v češtině vytvořit zvláštní podsystém (např. biblický 

slovosled). 

Prozatím nebereme v rozborech ohled ani na klasickou rétoriku, která bez

pochyby ovlivňovala podobu textů alespoň v některých žánrech. (Tato problematika by 

byla poměrně obtížná pro kvantifikaci, a proto ji v této analýze ponecháváme stranou.) 
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ll. TEORETICKÉ VÝCHODISKO 

Tato část je věnována teoretickým základům, z nichž vychází naše analýza 

umístění přísudku ve starší češtině. Vycházíme z předpokladu, že pozice přísudku je 

ovlivněna především jeho funkcí (kap. II. 1. A.). Jednotlivé funkce přísudku (např. 

přísudek jako nositel větné negace) mohou být v různých větách aktualizovány, 

zdůrazněny, a právě toto zdůraznění může mít za následek umístění přísudku do jisté 

pozice. Druhým faktorem, který ovlivňuje pozici přísudku a který působí v souhře 

s přísudkovými funkcemi, je morfologický tvar přísudku (syntetický tvar, různé tvary 

analytické). Jednotlivé funkce se totiž vyjadřují v různých složkách přísudku a aktuali

zace určité funkce nemusí primárně ovlivnit umístění celého přísudku, ale jen jeho 

jedné části (kap. II. 1. B.). Syntetický přísudek, na nějž jsme se zaměřili v této práci, 

představuje z hlediska vztahu mezi funkcemi a formou nejjednodušší, základní případ -

bez členění, všechny jeho funkce se vyjadřují v jediné složce. 

Pokud je nám známo, není při popisování umístění přísudkového slovesa 

uvedený přístup založený na funkcích a formách běžný. Umístění slovesa či jeho části 

se obvykle vysvětluje slovosledným činitelem významovým (aktuální členění), 

slovosledným činitelem gramatickým (např. v případech, kdy pomocné slovesné tvary 

stojí těsně u forem plnovýznamových) a slovosledným činitelem rytmickým (příklonné 

tvary slovesY 1• Takové dělení je pro naše účely nezřídka příliš hrubé, v uvedené 

klasifikaci nabízíme diferencovanější přístup k popisu umístění přísudkového slovesa ve 

větě. Za použití stejného přístupu by bylo možné dobře popsat také umístění 

analytických tvarů přísudků, a proto jsme tomuto tématu věnovali větší prostor. 

Další část teoretického úvodu se zabývá slovosledem a zejména aktuálním 

členěním (část II. 2.). Jsou v ní definovány základní pojmy slovosledu, jako např. 

slovosledné pozice (II. 2. A.). Oddíl II. 2. B. podává základy teorie aktuálního členění 

jako součásti funkčně-generativního popisu jazyka a podrobněji se pak zabývá 

aktuálním členěním u přísudkových sloves (II. 2. B. b., II. 2. B. c.). Zvláštní pozornost 

je věnována metodám rozboru aktuálního členění v konkrétních větách a možnostem 

užití těchto metod při výzkumu staršího českého materiálu (oddíl II. 2. B. d. ). Také pro 

toto téma jsme vyhradili větší prostor, za prvé proto, že uvedené metody lze aplikovat 

při dalších výzkumech a naše hodnocení daných metod by mohlo mít jistou váhu 

(vzhledem k tomu, že v uvedeném hodnocení vycházíme z vlastních zkušeností 

získaných při anotování aktuálního členění v Pražském závislostním korpusu; viz 

uvedené části). Druhým důvodem pro obšírnější výklad daného tématu je skutečnost, že 

u žádné ze starších fází vývoje češtiny, pokud víme, aktuální členění doposud 

zkoumáno nebylo. V závěru teoretického úvodu je na ukázku detailněji rozebrán 

zvláštní typ starších českých vět, u nichž analýza aktuálního členění činí potíže - jde 

o věty s přísudkovým slovesem na konci, u nichž může být sporné, zda je sloveso 

vlastním ohniskem či přechodovým členem (II. 2. B. d.). 

11 Uhlířová (1987); MČ 3 ( 1987); PMČ (I 995); Veselá- Havelka (2003). 
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ll. 1. VZTAH FUNKCÍ A FOREM PŘÍSUDKU 

Přísudek, základní stavební prvek věty, plní ve větné struktuře několik funkcí 

současně. Některé z nich jsou charakteristické pouze pro přísudek (II. 1. A. a.), jiné má 

přísudek společné s dalšími větnými členy (II. 1. A. b. ). Každá z těchto funkcí 

jednotlivě může být v konkrétní větě aktualizována, podtržena. Zdůraznění určité 

funkce se může projevit na formě věty, a to ve slovosledu: přísudkové sloveso se 

umisťuje do určité pozice právě proto, že plní jednu konkrétní funkci ze souboru svých 

mnoha funkcí (ostatní funkce, které by také mohly ovlivnit slovosled, pak v daném 

konkrétním případě ustupují do pozadí). Např. bývá sloveso využito pro rytmickou 

výstavbu věty: může mít vhodný počet slabik, kterým by se ve starší češtině hodilo 

uzavřít delší souvětí, a proto bude umístěno na konec, bez ohledu na aktuální členění, na 

menší srozumitelnost věty, na přítomnost (nepřítomnost) podmětu atd. Následující 

celkový přehled funkcí, které plní přísudek ve větě, umožňuje porozumět důvodům, 

které vedly k tomu, že se přísudkové sloveso nachází právě v daném postavení. 

ll. 1. A. Funkce přísudku 

ll. 1. A. a. Specifické funkce přísudku 

Na základě funkcí charakteristických pouze pro přísudek lze tento větný člen 

charakterizovat jako výraz, který: 

• vyjadřuje aktualizační kategorie (způsob, čas a osobu), 

• vyjadřuje shodu s podmětem, 

• přináší do věty valenční rámec, 

• je nositelem kategorie větné afirmativnosti I negativnosti. 

ll. 1. A. a. i. Aktualizační kategorie 

Mezi základní rysy klauze 12 patří vyjádření jejích aktualizačních kategorií 

(způsobu a času 13 ). Tyto kategorie se vyjadřují v každé klauzi pouze jednou, a to ve 

12 V souladu s ESČ (2002: 215, heslo klauze) rozumíme klauzí členy, které stojí v dosahu jednoho 

určitého slovesa, v tradiční terminologii věta hlavní či věta vedlejší. 
13 K aktualizačním kategoriím bývá řazena také osoba (MČ 3, 1987: 8) a druh věty podle postoje 

mluvčího (MČ 3, 1987: ll). V této práci považujeme osobu za kategorii kongruenční, tj. kategorii 

primárně vyjádřenou podmětem, která se v tvaru slovesa pouze opakuje. 

Druh věty podle postoje mluvčího je složenou funkcí, již lze- ve vztahu k přísudku- rozdělit na funkce 

základní. Věty oznamovací jsou z tohoto pohledu nepříznakové, ve větách rozkazovacích bývá přítomen 

rozkazovací způsob (příznaková aktualizační kategorie), ve větách tázacích zjišťovacích je zdůrazněna 

funkce větné afirmativnosti I negativnosti, která může způsobit změnu postavení slovesa. Ostatní druhy 

vět podle postoje mluvčího na jednotlivé základní funkce pro účely této práce dále neanalyzujeme, 

protože se formálně nevyjadřují tvarem slovesa ani jeho postavením, nýbrž pomocí jiných prostředků 

(tázací výrazy, přací částice, příznaková intonace). 
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formě přísudku (ponecháváme stranou přísudky koordinované). Přísudek ve své 

jedinečnosti tak funguje jako mezivětný členicí prvek: pokud se v textu objevují dva 

přísudky za sebou (nemusejí stát přímo bezprostředně za sebou), musí někde mezi nimi 

probíhat hranice mezi klauzemi, každý přísudek stojí ve své klauzi. Srov. následující 

příklady: 

Na lukách bzučely včely a v lesích zněl zpěv ptáků. 

Přišla maminka a tatínek šel postavit na kávu. 

Povrchový slovosled může být touto funkcí přísudku ovlivněn v tom 

směru, že přísudku lze využít - bez ohledu na ostatní funkce, např. AČV -

k výraznějšímu mezivětnému členění textu. Důsledkem této funkce může být např. 

posunutí přísudku co nejblíže k začátku, aby se signalizovalo, že začala nová klauze. 

Takovéto umístění je příznačné např. pro přísudkové sloveso ve větě řídící po větě 

vedlejší se spojkou když: 

Když se rozednilo, vyrazil Petr do práce. 

ll. 1. A. a. ii. Shoda s podmětem 

Další z důležitých vlastností přísudku je jeho shoda s podmětem. Tím, že 

přísudek odkazuje určitými kategoriemi na podmět (osoba, číslo, jmenný rod), dokáže 

ho ve větě signalizovat. Samotný podmět ani nemusí být explicitně vyjádřen. Přitom ale 

je osa podmět- přísudek důležitá pro porozumění textu: čím dříve je ve větě vyjádřena, 

tím je text srozumitelnější (lépe se interpretují homonymní tvary apod.). Proto lze 

vyslovit předpoklad, že ve větách s nevyjádřeným podmětem bude stát přísudkové 

sloveso spíše na počátku či blízko počátku, aby recipient včas získal představu o stavbě 

věty. Tento předpoklad formuloval A. Svoboda (1984: 88): 

"Není-li ve větě subjektové diatéma, má tendenci obsadit iniciální pozici takový 

nositel vlastního tranzitu (určitý slovesný tvar), který zároveň signalizuje či 

spolusignalizuje subjekt: 

(iniciální) 

Vysvětlila 

(vlastní tranzit, 

tranzit, subjektové 

vlastní téma) 

(postiniciální) 

to 

(mediální) 

Karlovi 

(finální) 

během pěti minut. 

Ve výše uvedeném příkladě jde o výlučnou signalizaci subjektu nesamostatným 

vlastním tématem (personálně numerickým exponentem) v rámci určitého slovesného 

tvaru. V následujícím příkladě jde o spolusignalizaci, protože primárním nositelem 
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subjektového vlastního tématu je tvar jsem, který pak obligatorně obsazuje první místo 

v pozici postiniciální ( ... ): 

(iniciální) 

Vysvětlila 

(Podtrhl A. S.) 

(postiniciální) 

jsem to 

(mediální) 

Karlovi 

(finální) 

během pěti minut." 

S uvedenou hypotézou A. Svobody nesouhlasí P. Sgall (1986: 201 ), podle Sgalla 

se v materiálu češtiny neukazuje, že by nepřítomnost podmětu přímo vedla k tomu, aby 

se přísudkové sloveso octlo na počátku věty. 14 V naší práci ověřujeme tuto hypotézu na 

materiále starší češtiny v oddíle V. 3. C. g. 

ll. 1. A. a. iii. Valenční rámec věty 

Přísudkové sloveso plní ve větě funkci usouvztažňovací -vnáší do věty valenční 

rámec, prázdné pozice, které se obsazují jinými lexikálními jednotkami. Tento rys 

přísudku může mít podobný vliv na slovosled jako shoda s podmětem. Jakmile je ve 

větě vysloveno přísudkové sloveso, je zřejmý její celkový valenční rámec. Je možné 

náležitě interpretovat homonymní tvary a správně stanovit závislosti ve větě. To 

znamená, že pokud stojí přísudek na počátku, získá recipient brzy náčrt stavby celé 

věty. Lineárně přicházející jednotky pak vřazuje do připravené valenční struktury. 

Naopak, jestliže stojí sloveso dále vpravo, je nutné si přicházející jednotky pamatovat, 

odhadovat podle jejich tvaru, jaké sloveso přijde a jaký bude mít valenční rámec. 

Teprve při vyslovení (přečtení) slovesa se odhadovaná struktura verifikuje, případně je 

nutná reinterpretace celé věty. Tento proces je dobře patrný v následujícím příkladu: 15
' 

16 

Potý doktor Faustus z pouhé opovážlivosti a zoufalství spravil duchu svému obligací, revers a přiznání 

své v spisu, <kterýžto spis hrozný a strašlivý skutek sepsaný potomně také po smrti jeho 

hrozné a bídné v příbytku jeho vlastním při přehledávání věcíjeho nalezen jest byl.> 

(Faust) 

Při čtení uvedené věty vedlejší odleva doprava nelze jednoznačně interpretovat 

homonymní tvary kterýžto spis hrozný a strašlivý skutek sepsaný, dokud se ve větě 

neobjeví přísudkové sloveso (tvary kterýžto spis... mohou být podmětem či 

předmětem). 

Dále, dokud není uvedeno přísudkové sloveso, není možné jasně určit, který člen 

je závislý na kterém: skupina v příbytku jeho vlastním může záviset jak na jiné jmenné 

14 Sgall uvádí dva příklady slovosledu ve větě s nevyjádřeným podmětem: (a) Matce dáváme dvě knížky. 

(b) Dáváme matce dvě knížky. Obě slovosledná uspořádání jsou podle něj v češtině běžná. 
15 Citovaný příklad byl převzat z článku Zikánové (2004: 107); podle něj též parafrázujeme vysvětlení 

příkladu. 
16 Vlastní doklad je uveden ve špičatých závorkách, jeho kontext je vytištěn menším písmem. Přísudek ve 

větě hlavní je vyznačen tučně. Tato konvence platí pro celou práci. 
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skupině (falešná skladební dvojice po smrti jeho hrozné a bídné - v příbytku jeho 

vlastním), tak přímo na slovesu (náležitý závislostní vztah v příbytku jeho vlastním -
nalezen jest byl). 

Poloha přísudku tak může ovlivnit přehlednost věty. Lze očekávat, že ve 

složitějších konstrukcích může být přísudkové sloveso v zájmu přehlednosti (přesněji: 

v zájmu naznačení valenčního rámce) umístěno ve větě dále vlevo, než by odpovídalo 

např. aktuálnímu členění. 

U všech tří funkcí přísudku, které jsme doposud uvedli, existuje důvod pro to, 

aby se přísudkové sloveso umístilo ve větě doleva. Předpokládáme, že právě tyto funkce 

se podílejí na častém umisťování českého slovesa do druhé pozice ve větě, v rozporu 

s aktuálním členěním, podle něhož by u řady vět mělo stát přísudkové sloveso dále 

vpravo. 17 

ll. 1. A. a. iv. Větná afirmativnost I negativnost 

Ve tvaru přísudku se vyjadřuje, zda věta celkově je negativní nebo afirmativní. 

Větná negace se vyjadřuje záporkou ne-, která se klade před slovesný tvar; větná 

afirmace se formálně nevyjadřuje, resp. jejím vyjádřením je nepřítomnost záporky před 

přísudkovým slovesem. 18 Pokud se v určité větě zdůrazňuje právě její negativnost I 
afirmativnost, umisťuje se do zvláštní polohy (např. na konci věty) nejen záporka či 

nulový morfém, ale celý slovesný tvar. 19 Srov. následující novočeské příklady: 

Michal byl včera ve škole. -Ba ne, Michal včera ve škole nebyl. 

-*Ba ne, Michal byl včera ve škole ne-. 

ll. 1. A. b. Nespecifické funkce přísudku 

Další funkce, které mohou mít vliv na umístění přísudku, nejsou typické 

výhradně pro přísudek. Přísudek v tomto smyslu plní stejné funkce jako jakékoli jiné 

plnovýznamové slovo: 

• je nositelem pojmového lexikálního významu, 

• nese určitý stupeň výpovědní dynamičnosti, 

• slouží jako prostředek lokálního oddělení dvou členů (projektivita), 

• bývá prostředkem rytmické a eufonické organizace textu. 

17 Srov. Veselá - Havelka (2003: 9). Tento slovosledný rys češtiny, umístění slovesa v druhé pozici 

v rozporu s aktuálním členěním, se také často projevil při rozborech aktuálního členění v Pražském 

závislostním korpusu. 
18 Ponecháváme stranou zvláštní formy vyjádření větné negace, kde se užívá sloves v afirmativním tvaru, 

např. věty s expresivními částicemi (Ten se houby vyspí.) či věty v ironickém užití (Ještě ho chval!). 
19 O koncovém umístění slovesa v souvislosti s větnou negací se zmiňuje Uhlířová ( 1987: 69-70). 
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ll. 1. A. b. i. Lexikální význam 

Přísudek jako celek je plnovýznamová jednotka. Jeho lexikální význam, resp. 

lexikální význam plnovýznamových částí, může být uváděn do různých vztahů 

s ostatními lexikálními jednotkami ve větě (antonymie, synonymie, příčinný vztah 

apod.). Pro zdůraznění tohoto vztahu lze využít právě slovosledu: např. obě jednotky 

mohou být umístěny ve větě v kontaktním postavení, mohou být užity pro paralelní 

výstavbu ve dvou větách apod. Paralelní výstavbu ve větě vedlejší a větě hlavní ilustruje 

následující příklad, v němž mezi oběma přísudkovými slovesy existuje příčinný vztah. 

Slovosledně byla významová sounáležitost vyjádřena tím, že obě slovesa stojí na konci 

klauze. 

Kdo se moc ptá, moc se dovi 

ll. 1. A. b. ii. Výpovědní dynamičnost 

Přísudkové sloveso je členem na stupnici výpovědní dynamičnosti, jeho 

výpovědní dynamičnost může být v různých větách různě vysoká. Přísudkové sloveso 

bývá kontextově zapojené (vyvoditelné z kontextu) či nezapojené (obsahující zcela 

novou, z kontextu nevyvoditelnou informaci). Ve větách, jejichž slovosled je uspořádán 

v souladu s výpovědní dynamičností, stojí přísudek na hranici mezi kontextově 

zapojenou a kontextově nezapojenou částí, srov. 

Byljednoujeden král a <ten král I měl tři dcery.> 

kontextově zapojená část věty I kontextově nezapojená část věty, 

kontextově nezapojený přísudek stojí u hranice mezi oběma částmi. 

Výpovědní dynamičnost má v takovýchto větách přímý vliv na slovosled. 

O výpovědní dynamičnosti a aktuálním členění viz podrobněji v kap. II. 2. B. 

ll. 1. A. b. iii. Lokální oddělení dvou členů - projektivita 

Přísudek brání vzniku falešných skladebních dvojic (přesněji řečeno chybné 

interpretaci závislostí) nejen tím, že vnáší do věty valenční rámec vylučující takovou 

interpretaci (viz výše). Přísudek v sobě navíc nese ještě lokální strukturační informaci, 

která se vztahuje pouze na členy s přísudkem bezprostředně sousedící a která vyplývá 

z pravidla projektivity. Toto pravidlo říká, že členy, mezi nimiž se přísudek nachází, na 

sobě nejsou závislé. 20 Projektivnost a neprojektivnost je dobře patrná z grafického 

závislostního zobrazení: 

20 MČ3 definuje podmínku projektivnosti takto (1987: 61 0): "Libovolné dvě větné složky ve vztahu 

syntaktické dominace buď ve větě následují bezprostředně po sobě, nebo jsou od sebe odděleny takovými 

větnými složkami, které jsou přímo nebo nepřímo dominovány jednou z nich." 
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Projektivní konstrukce Neprojektivní konstrukce 

vyždímal 

/~ 
vyždímal 

/ 
hadr na podlahu ha~ 

na podlahu hadr vyždímal na podlahu 

*hadr vyždímal na podlahu 

Při interpretaci závislostí ve větě "hadr vyždímal na podlahu" nemůžeme 

považovat člen "na podlahu" za závislý na členu "hadr" (tj. nejde tu o skladební dvojici 

hadr- na podlahu), neboť oba členy jsou od sebe odděleny prvkem, který není závislý 

na žádném z nich (vyždímal). Při takové interpretaci by bylo porušeno pravidlo 

projektivity. Toto porušení je ve schématu neprojektivní konstrukce znázorněno tak, že 

svislá čára vedená z uzlu vyždímal ve stromě protíná jednu větev stromu (podle MČ3, 

1987: 610). Umístění přísudku tu tedy naznačuje, že uvedené dva členy nejsou na sobě 

navzájem závislé. 

V příkladu z Fausta, který jsme uváděli výše, přísudek pro lokální oddělení dvou 

členů využit nebyl. Bylo proto možné při zběžném čtení interpretovat členy po smrti 

jeho hrozné a bídné - v příbytku jeho vlastním jako skladební dvojici, která se při 

pečlivějším rozboru ukázala jako falešná: 

Potý doktor Faustus z pouhé opovážlivosti a zoufalství spravil duchu svému obligací, revers a přiznání 

své v spisu, <kterýžto spis hrozný a strašlivý skutek sepsaný potomně také po smrti jeho 

hrozné a bídné v příbytku jeho vlastním při přehledávání věci jeho nalezen jest byl.> 

(Faust) 

Kdyby stál přísudek mezi oběma zmíněnými členy, k chybné interpretaci by 

dojít nemohlo, členy po smrti jeho hrozné a bídné a v příbytku jeho vlastním by podle 

pravidla projektivity nebylo možné chápat jako navzájem závislé: 

kterýžto spis hrozný a strašlivý skutek sepsaný potomně také po smrti jeho hrozné 

a bídné nalezen jest byl v příbytku jeho vlastním při přehledávání věci jeho. 

V tomto smyslu přísudek zpřehledňuje stavbu věty, protože od sebe odděluje 

členy, které jsou po syntaktické stránce skutečně oddělené. Této vlastnosti přísudku se 

využívá nejen u možných falešných skladebních dvojic. Přísudek vystupuje jako 

výrazný předěl také u jiných členů, které bychom ani při zběžném čtení neinterpretovali 

jako navzájem závislé (např. v některých řadách nominálních skupin), kde pouze 

usnadňuje orientaci ve stavbě věty. V uvedeném příkladu tak mohl být použit hned na 
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dvou místech: ve dvojici (a) kterýžto 5pis hrozný a strašlivý skutek sepsaný- potomně 

také po smrti jeho hrozné a bídné a ve dvojici (b) v příbytku jeho vlastním - při 

přehledávání věcíjeho: 

(a) kterýžto spis hrozný a strašlivý skutek sepsaný nalezen jest byl potomně také po 

smrti jeho hrozné a bídné v příbytku jeho vlastním při pře hledávání věcí jeho. 

(b) kterýžto 5pis hrozný a strašlivý skutek sepsaný pot o mně také po smrti jeho hrozné 

a bídné v příbytku jeho vlastním nalezen jest byl při pře hledávání věcí jeho. 

ll. 1. A. b. iv. Rytmická a eufonická organizace textu 

Přísudek má určitý počet slabik a skládá se z určitých hlásek. Těchto zvukových 

vlastností přísudku se využívá zejména ve starší češtině pro rytmickou a eufonickou 

organizaci textu. 

Podle latinského vzoru se slovesných tvarů ve starší češtině s oblibou užívalo 

v tzv. rytmických klauzulích, tj. výrazně rytmizovaných větných uzávěrech (Hrabák, 

1964: 54-58) Větné klauzule slouží jako rytmické uzavření syntaktické jednotky 

a zpomalení toku řeči, v neposlední řadě plní v textu funkci estetickou. Existuje řada 

typů větných klauzulí (srov. podrobný přehled v Lausbergovi, 2002: 524-537), které se 

liší ustáleností a délkou (delších a ustálených klauzulí se užívalo na konci větších 

syntaktických celků, např. periody; kratší klauzule o větší variabilitě se umisťovaly na 

konec menších jednotek, např. kól). Větné klauzule nemusí být tvořeny právě 

přísudkem, nicméně přísudek v nich vystupuje velice často. 

Starší české rytmické klauzule jsou založeny na přízvukovém principu: 

v jednotlivých stopách nezáleží na střídání dlouhých a krátkých slabik jako v klasické 

latině, nýbrž na střídání slabik přízvučných a nepřízvučných. Protože ve starší češtině 

stál přízvuk na první slabice, odpovídaly hranice stop hranicím slov (tj. na rozdíl od 

klasické latiny hranice stop ve starší češtině zpravidla21 nerozdělovala slovo na dvě 

části). 

Podle Hrabáka (1964: 54-58) se již ve staré češtině ustálily čtyři základní typy 

větných klauzulí (tzv. cursus), které vycházejí z klauzulí středověké latiny (příklady 

jsou převzaty z Hrabáka, 1964: 55): 

cursus planus: I áaal áal 

cursus tardus: I áaal áaal 

cursus velox: I áaal áal áal 

cursus trispondaicus: I áal áal áal 

mluviti nedáš (Tkadleček) 

protivné neščestie (Tkadleček) 

žádosti těla svého (Štítný) 

že to darmo nenie (Tkadleček?2 

21 Výjimku tvoří delší slova, která mohou být tvořena více stopami, a hranice stopy pak probíhá uvnitř 

slova (např. čtyřslabičné slovo může odpovídat dvěma trochejům). 
22 Hrabák přímo s pojmem cursus trispondaicus nepracuje, nazývá jej "modifikace kursu zvaného 

spondaicus" ( 1964: 55), přejali jsme na tomto místě přesnější označení od Lausberga (2002: 535). 
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Pro tyto základní typy a pro jejich kombinace nacházíme běžně příklady 

i v češtině 16. a 17. století, pro ilustraci uvádíme jednoduchou excerpci z 1. dílu Haran

tova Putování: 

cursus planus (3+ 2) 

cursus tardus (3+ 3) 

cursus velox (3+ 2+ 2) 

cursus trispondaicus 

(2+2+2) 

živé i mrtvé v něm souditi bude; nic na ní viděti není; 

z města vyhnáni, a nadíle pobiti byli 

netoliko obloupeni, ale dokonce pobiti nebyli; 

že ho téměř cítiti nebylo 

žeť se totéž ovšem na suchém státi může; 

osly, na nichž jsme jeti měli; jakž se to srovnajíc 

jeden spis proti druhému snadno poznati bude moci; 

jakoby člověkem pravým podlé těla již více býti 

neměl; že míl o tudy jeti bylo 

Rytmická stránka textu může tedy z tohoto hlediska ve starší češtině ovlivnit 

umístění přísudkového slovesa, resp. může podpořit jeho umístění na konec věty. 

Eufonickou organizací textu rozumíme uspořádání textu, které je založeno na 

hláskové podobě slov. Slovesných tvarů se ve starší češtině často užívá pro tzv. 

homoioteleuton (shodně zakončené závěry prozaických vět či jejich částí, srov. 

Lausberg, 2002: 403-404). Slovesa jsou pro homoioteleuton vhodným stavebním 

materiálem, protože repertoár jejich koncovek je poměrně chudý; pokud dvě věty 

následující za sebou mají stejný podmět, stojí i přísudky ve stejném tvaru (často se 

stejnou či podobně znějící koncovkou) a vytvoření paralelní stavby s homoioteleutem je 

velice jednoduché- srov. příklady z 1. dílu Harantova Putování: 

Ptolomaeus, Herodotus, Strabo, Diodorus Siculus ty všecky země, kteréž v svých až 

podnes trvajících kronikách vypsa!.b. sami očitě spatři!J. a protáhli; 

Salon, Plato, Democritus do Asie a Egyptu putova!.b. aby jak města, tak ty věci, o nichž 

slyše!.b. zkusi!J. a spatři!J.. 

Méně častou zvukovou figurou u sloves je aliterace (shodný počátek slov). 

Obvykle se jí ve starší próze podtrhuje sounáležitost slov, bývá kombinována s dalšími 

eufonickými prostředky, např. s homoioteleutem, srov. příklad z 1. dílu Harantova 

Putování: 

Kristus pán, syn boží a spasitel náš jediný, osobně pro naše spasení f!.Utoval 

a Qracoval. .. 

Stejně jako rytmická výstavba textu mohou i eufonické figury jako 

homoioteleuton a aliterace ovlivnit umístění jednotlivých prvků ve větě, např. v rozporu 

s aktuálním členěním či potřebou uspořádat text co nejpřehledněji a nejsrozumitelněji. 
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Lze očekávat, že tyto funkce budou hrát větší roli v textech vyššího stylu, u nichž 

předpokládáme větší význam estetické stránky textu a hlubší rétorickou propracovanost, 

např. v předmluvách a polemikách. 

ll. 1. 8. Distribuce funkcí přísudku podle formy- tvary 
syntetické a analytické 

Zatím jsme charakterizovali funkce, které plní přísudek ve větě, ale nepřihlíželi 

jsme k jeho formě. Přitom vedle funkcí přísudku hraje podstatnou roli v povrchovém 

slovosledu také jeho forma. Jednotlivé funkce přísudku se totiž vyjadřují v jeho různých 

částech. U syntetických přísudků se všechny funkce vyjadřují v jedné slovosledné 

jednotce; pokud je u syntetického přísudku aktualizována jistá funkce, klade se celý 

přísudek do určitého příznakového postavení vyvolaného danou funkcí. Naproti tomu 

analytické přísudky23 sestávají z více vzájemně přemístitelných částí (plnovýznamových 

a pomocných), které slouží k vyjádření jednotlivých funkcí. Při aktualizaci některé 

z funkcí analytického přísudku se do příznakové pozice umisťuje pouze ta část 

přísudku, která danou funkci vyjadřuje. 

Na základě tohoto pozorování lze vyslovit např. hypotézu, že se v češtině liší 

umístění syntetického tvaru prézentu (dělá) od plnovýznamové části futura (dělat). 

Zatímco ve tvaru futura je k dispozici pomocné sloveso bude, s jehož pomocí lze např. 

naznačit, že začala nová klauze, odkázat na podmět či vyjádřit větnou negaci, ve tvaru 

prézentu existuje jen jedna slovosledná jednotka, která může uvedené funkce vyjádřit, 

a ta je zároveň plnovýznamová. Lze tedy předpokládat, že syntetické tvary prézentu se 

v češtině obecně nacházejí v klauzi více vlevo než plnovýznamové části futura. 

Distribuce přísudkových forem a funkcí v češtině je znázorněna v následující 

tabulce. 

23 Pro účely této práce rozumíme pojmem "analytický přísudek" přísudky skládající se z analytických 

slovesných tvarů (např. kondicionál), dále spojení modálních a fázových sloves s infinitivem a přísudek 

jmenný se sponou. Někdy se v odborné literatuře (např. ESČ, 2002: 339) termínem "analytický predikát" 

označuje spojení obsahově vágního slovesa se substantivem dějovým jako náhrada za sloveso 

s konkrétním lexikálním významem (provádět kontrolu - kontrolovat). V tomto smyslu daného termínu 

neužíváme. 
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N 
00 

Tab. 1 -Distribuce funkcí přísudku podle formy- tvary syntetické a analytické 

Aktualizační Shoda s Větná Valenční 

kategorie podmětem afirmace/ rámec 
negace věty 

Syntetická viz III. 2. prosím prosím prosím prosím prosím 
slovesná A. a. i 
forma 
Tvar slovesa jako u pomineš se pomineš pomineš pomineš pomineš 
s příklonným syn tet. 
se, si forem 
Příčestí ind. prosil jsem, -1 bych /jsem -1 bych I prosil prosil 
minulé + perf., prosil bych jsem 
příklonné kondic. 1. os. sg. 
pomocné mas k. 
formy jsem, amm. 
bych 
Infinitiv + ind. fut. budu prosit, budu/ můžu/ budu/ budu/ prosit 
nepříklonné akt., můžu prosit, začnu můžu/ můžu/ 

pomocné přísudky začnu prosit začnu začnu 

formy s fáz. a 
(futurum, mod. 
mod. a fáz. slovesy 
slovesa) 
Příčestí trpné pasivum jsemprošen jsem jsem -n jsem prošen 
+ pomocné 1. os. sg. 
formy slovesa mask. 
být amm. 
Jméno + přísudek jsem jsem jsem jsem ***) 
slovesná jmenný prosebník 1. os. sg. 
spona se mas k. 

sponou amm. 
-

Pojmový lexikální Výpovědní Projektivita Rytmická a 
význam dynamičnost eufonická 

orgamzace 
textu 

prosím prosím prosím prosím 

pomine se*) pomineš*) 

prosil **) 
všechny všechny 
vzájemně vzájemně 

oddělitelné oddělitelné 

části slovesa části 

jednotlivě slovesa 
prosit **) jednotlivě 

prošen **) 

prosebník **) 



*) U přísudkového slovesa s reflexivní příklonkou se, si se téměř všechny přísudkové 

funkce vyjadřují nereflexivní částí přísudku, (podobně jako u syntetických přísudků). 

V některých případech se reflexivní příklonka podílí na pojmovém lexikálním významu 

(pominout -pominout se). Pro popis slovosledu není zásadní, zda příklonka se, si má 

zájmenný význam či poklesla na slovesný morfém, příklonky se umisťují podle stejných 

pravidel. Rozdíl je zde v hodnotě výpovědní dynamičnosti: příklonka ve tvarech, kde 

neztratila zájmenný význam, má určitou hodnotu výpovědní dynamičnosti Ge vždy 

kontextově zapojená), v ostatních případech nese tuto hodnotu pouze nereflexivní část 

přísudku (např. u tvaru pomineš se, směje se). 

**) U analytických přísudků záleží na pojetí aktuálního členění. Sgall - Hajičová -

Buráňová (1980: 16) nečlení přísudkové sloveso na lexikální složku a temporálně

modální elementy, naproti tomu A. Svoboda (1984: 22-23) připisuje lexikální složce 

a temporálně-modálním elementům samostatnou hodnotu výpovědní dynamičnosti. 

O přístupu k temporálně-modálním elementům v této práci viz oddíl II. 2. B. c. i. 

***) Záleží na pojetí přísudků jmenných se sponou. Buď patří do valenčního rámce 

přísudku valence spony, nebo valence jmenné části přísudku (např. zvědav - kdo, na 

co). Jako systematičtější se jeví druhé řešení, protože analogicky je řešena valence 

u pasivních přísudků. Přitom pasivum v češtině má z hlediska rozdělení funkcí do 

jednotlivých částí slovesa velmi blízko ke jmenným přísudkům se sponou, srov. 

všechny ostatní sloupce. 

Z analytických přísudků zachycuje tabulka jen základní druhy, např. tvary 

s příklonnými pomocnými formami typu jsem, bych by mohly být dále rozšířeny 

o pluskvamperfektum. Vzhledem k tomu, že se v češtině analyticky vyjadřují kategorie 

různých typů (způsob, slovesný rod ad.), mohou se příslušné analytické formy také 

kombinovat v jednom přísudku, např. kondicionál+ pasivum byl bych prošen, futurum 

modálního slovesa + infinitiv budu muset prosit, perfektum + přísudek jmenný se 

sponou byl jsem prosebnik. 

Jak vyplývá z tabulky, nejjednodušším případem distribuce funkcí přísudku je 

přísudek syntetický, u něhož se všechny funkce vyjadřují v jedné slovosledné jednotce. 

Proto jsme právě tento případ zvolili za základ rozboru postavení přísudkového slovesa 

ve starší češtině. 

ll. 2. SLOVOSLED A AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ 

V této části práce je vymezeno několik základních pojmů nutných pro popis 

slovosledu. Při popisu slovosledu se obvykle zachycuje slovosled povrchový, tj. 
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umístění určité slovosledné jednotky v uzavřeném lineárním řetězci slovosledných 

jednotek. 24 

Slovoslednou jednotkou jsou prvky, které lze ve větě přemisťovat: jde tedy 

o jednotlivá slova, některé morfémy (se, bych), větné členy i přechodníkové konstrukce 

a celé věty vedlejší. Existují slovosledné jednotky prosté (dále nedělitelné) a složené 

(skládající se zjiných slovosledných jednotek, např. věta vedlejší se skládá ze slov, 

volných morfémů atd., jmenná skupina se může skládat z více jmen). 

Cílem této práce není zachytit slovosled složených slovosledných jednotek, např. 

jmenných skupin, a proto pokládáme každou složenou slovoslednou jednotku za jednu 

jednotku obsazující jednu slovoslednou pozici, pokud jsou všechny části této jednotky 

vyjádřeny pohromadě, tj. nevstupuje mezi ně jiný člen (např. Viděl mnoho lidí -

2 jednotky, viděl a mnoho lidí). Výjimka je nutná v těch případech, kdy nějaká část 

složené slovosledné jednotky stojí zvlášť, např. odtržený přívlastek. Potom hodnotíme 

danou skupinu jako dvě jednotky (popř. více) obsazující více slovosledných pozic (např. 

Mnoho viděl lidí- 3 jednotky; toto uspořádání je poměrně běžné ve starší češtině). Jak 

je vidět z příkladů, je možné, že při našem pojetí táž věta o stejném lexikálním obsazení 

zahrnuje při různém slovosledu různý počet slovosledných pozic. 

Uzavřeným lineárním řetězcem slovosledných jednotek, o němž se mluvilo výše, 

je zjednodušeně řečeno řetězec, v jehož mezích se daná slovosledná jednotka může 

objevit, a také je to úsek textu, v jehož rámci a vzhledem k němuž se vymezují 

slovosledné pozice (např. koncová pozice je koncem uzavřeného lineárního řetězce). 

Přesněji lze tento řetězec vymezit jako větu hlavní se všemi slovy přímo či 

zprostředkovaně podřízenými řídícímu slovesu (tj. včetně všech vět vedlejších), 

obsahující navíc výrazy, které nepatří přímo do syntaktické struktury této věty, ale jsou 

vyjádřeny v mezích této věty jako intonační jednotky (např. vsuvky, oslovení apod.). 

Slovosledné jednotky se v lineárním řetězci umisťují do určitých pozic, tzv. 

slovosledných pozic (např. počátek či konec). Slovosledné pozice jsou v této práci 

vymezeny částečně na základě syntaktické stavby věty - rozlišujeme např. koncovou 

pozici od konce před vedlejší větou. Podrobněji jsou slovosledné pozice popsány 

v kapitole ll. 2. A. 

Slovosledné jednotky se umisťují do určitých pozic na základě slovosledných 

faktorů. Faktory, které ovlivňují postavení přísudkového slovesa, jsou to jednotlivé 

funkce přísudku, které byly analyzovány v kap. II. 1. A. V tomto oddíle je věnována 

zvláštní pozornost jedné z těchto funkcí, totiž výpovědní dynamičnosti jako součásti 

teorie aktuálního členění. Pokud je nám známo, starší čeština dosud z hlediska 

aktuálního členění analyzována nebyla. Není přitom sporu, že aktuální členění má 

podstatný vliv na povrchový slovosled jak v nové češtině, tak i v dřívějších fázích jejího 

vývoje. Aby toto teoretické východisko našich syntaktických analýz bylo jasné, 

24 Teorie AČV pracuje také s pojmem slovosled hloubkový, který znamená něco jiného než slovosled 

povrchový, viz ll. 2. B. a. 
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rozhodli jsme se zařadit do této práce podrobnější výklad o aktuálním členění, a to 

v pojetí, které bylo uplatněno při rozborech v Pražském závislostním korpusu a z něhož 

vycházíme i ve svých rozborech (podkap. II. 2. B. a.). Zároveň jsme se pokusili popsat 

vztah aktuálního členění k přísudkovému slovesu (podkap. II. 2. B. b.) a obojí vztáhnout 

ke starší češtině (podkap. II. 2. B. c.). V uvedené podkapitole o aktuálním členění jsou 

také popsány metody rozboru aktuálního členění na konkrétním materiále a možnost 

jejich využití ve starší češtině (podkap. ll. 2. B. d.). Dále zde představujeme zvláštní 

případ slovosledného uspořádání, který se ve starší češtině vyskytuje poměrně často 

a u něhož může rozbor aktuálního členění činit potíže, a předkládáme návrh na řešení 

(podkap. II. 2. B. e.). 

ll. 2. A. Slovosledné pozice 

Úvodem k výkladu o slovosledných pozicích je třeba předeslat, že výzkum 

povrchového slovosledu nelze omezit na sčítání určitých prvků v jednotlivých 

pozicích.25 Zkoumání slovosledných pozic je nutno kombinovat s dalšími kritérii, pokud 

mají mít výsledky zkoumání slovosledu nějakou výpovědní hodnotu. Znamená to 

rozdělit jazykový materiál do příhodných podskupin, v našem případě podle postoje 

mluvčího, větné stavby, aktuálního členění, příslušnosti k žánru atd. (viz kap. II. 1. A.). 

Při takto diferencovaném přístupu je pak možné při výzkumu slovosledných pozic 

systematicky užívat statistiky. 

ll. 2. A. a. Svobodův systém slovosledných pozic 

V české lingvistické tradici vypracoval systém slovosledných pozic např. 

A. Svoboda (1984). Ten rozlišuje pozice podle jejich vztahu k větné stavbě na částečně 

integrované a plně integrované. Částečně integrované jsou pozice slovosledných 

jednotek, které nejsou podřízeny řídícímu slovesu Ude např. o oslovení a vsuvky). 

Svoboda rozlišil tři částečně integrované pozice: pozici preklauzální, interklauzální 

a postklauzální. Jejich příklady jsou uvedeny níže: 

• preklauzální Pavle, přines vodu. 26 

• interklauzální Přines, Pavle, vodu. 

• postklauzální Přines vodu, Pavle. 

25 Pouhé sčítání bez přihlédnutí k vnitřní struktuře odmítl ve své práci Šmilauer ( 1930: 5), i když jeho 

postoj prakticky vyústil v odmítnutí statistiky při výzkumu slovosledu vůbec: "Chápeme-li správně 

neobyčejnou pestrost v povaze jednotlivých případů [polohy přívlastku, pozn. Š. Z.], odmítneme ovšem 

použití metody statistické. Sčítat můžeme jen věci stejnorodé, antepozice i postpozice jsou však jen 

formálně stejnými výsledky nejrůznějších příčin a nejsou nijak homogenními skupinami. Jen k orientaci 

bude možno tu a tam statistiky použíti." 
26 Příklady jsou převzaty od A. Svobody (1984: 26). 
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V plně integrovaných pozicích se nacházejí slovosledné jednotky závislé na 

řídícím slovesu. Tyto pozice jsou vytvořeny v zásadě analogicky s pozicemi částečně 

integrovanými, jsou také rozděleny na počátek, střed a konec klauze (ve Svobodově 

terminologii pozice iniciální, mediální a finální). Navíc je zavedena ještě typická pozice 

příklonek - pozice postiniciální, pro niž je charakteristická relativní nepřízvučnost. 

Přehled základních plně integrovaných pozic podle Svobody pak vypadá takto: 

• iniciální 

• postiniciální 

• mediální 

• finální 

(první přízvučná ve větě) 

(relativně nepřízvučná po pozici iniciální; obsazují ji příklonky) 

(relativně přízvučná uprostřed věty) 

(poslední přízvučná ve větě) 

Jako další, specifické pozice byly zavedeny pozice preiniciální a kombinovaná 

pozice iniciálně-finální. Preiniciální pozice se nachází před pozicí iniciální a bývá 

obsazována proklitiky, částicemi a spojkami. S kombinovanou pozicí iniciálně-finální 

se podle Svobody setkáváme ve větách, které obsahují pouze jeden syntaktický člen 

nebo jeden člen přízvučný, (Sláva!; Zasmáli jsme se mu.). 27 

ll. 2. A. b. Modifikace Svobodova systému slovosledných 
pozic pro výzkum starší češtiny 

Pro výzkum starší češtiny jsme upravili Svobodův systém v diplomové práci 

"Postavení příklonky se v textu Kryštofa Haranta Cesta z Království českého. . . do 

Země svaté ... : Příspěvek k systematickému výzkumu českého slovosledu" (Zikánová

Lešnerová, 2001 ). Oproti předchozí soustavě v něm byla navíc zavedena poloha 

prefinální, obdoba pozice postiniciální, do níž se umisťují příklonky před finálním 

slovesem: 

<A však ta galera okolo nás z daleka se vezla ... > 

(Harant I, 53 ?8 

Pro tuto práci jsou podstatné hlavně ty pozice, do nichž se ve starší 

češtině umisťuje přísudkové sloveso. Syntetický přísudek je vždy plně integrován do 

věty, nemůže být vysunut mimo ni, proto necháváme stranou pozice částečně 

integrované. Mezi plně integrovanými pozicemi rozlišujeme následující pozice 

základní: 

27 Příklady jsou převzaty od A. Svobody (1984: 26); v druhém příkladě se v pozici iniciálně-finální 

nachází příčestí zasmáli, výrazy jsme se mu stojí v postiniciální pozici. 
28 Příklad je převzat z práce Zikánové-Lešnerové (200 I: 36). 
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• počátek věty 

• uprostřed věty 

• konec věty 

Počáteční pozicí se rozumí nejen absolutně první místo ve větě, ale také pozice 

po pozici preiniciální. Pojem "preiniciální pozice" přejímáme od Svobody pro popis 

umístění některých částic a spojek. Toto opatření umožňuje hodnotit polohu 

přísudkových sloves po navazovací částici i jako počáteční, i když počítáno absolutně 

stojí takové sloveso na druhém místě, např. I řekl k němu doktor Faustu,s·: ... (Faust). 

Jako modifikace počáteční pozice a přechod k pozici středové byla zavedena 

poloha "po vedlejší predikaci". Jde o umístění přísudkového slovesa bezprostředně za 

anteponovanou větou vedlejší či anteponovanou přechodníkovou konstrukcí, jak je 

vidět v následujících příkladech. 

Typy pozice po vedlejší predikaci: 

a) po vedlejší větě 

<A když se pro nezpuosobnost jazyka svého vymluviti nemohl, pomyslil sám při sobě, 

jak by ta věc sama v sobě se stala; > i obrátil se k těm, kteříž ho pl'ed pánem z těch fikuov vinili. 

(ProstSbKol) 

b) po přechodníkové konstrukci 

<I slyše to muž, upral svú ženu čistě.> 

(KonáčPrav) 

Koncovou pozicí je absolutně poslední místo v klauzi. Jako její varianta 

a přechod ke středové pozici byla vymezena pozice "před postponovan)rmi členy", která 

zahrnuje různé hraniční případy, v nichž se sice projevuje tendence umístit přísudkové 

sloveso na konec, ale jde o konec pouze v užších mezích než v rámci celé klauze (tedy 

např. v mezích intonační jednotky, jíž je věta hlavní bez následující věty vedlejší apod.). 

Postponovaným členem v těchto případech bývá věta vedlejší, přechodníková vazba, 

části přirovnání uvozené slovy jako a než, části členů, které jsou přísudkovým slovesem 

neprojektivně rozděleny (např. jméno a na něm závislý přívlastek). Srov. následující 

doklady, v nichž se přísudkové sloveso nachází před postponovanými členy. 
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Typy pozice před postponovaným členem: 

a) před vedlejší větou 

Učinili jsme také jednu malou koleji, v nižto asi f.;estnácte z na~·ích mladencuov uc'í se jazvku této zemi', 

<a ve dvou letech takov;! prospěch učinili, že již mnozí z kněží spovědi slvJieti mohou 

a mládencí s japonskj!mi bez tlumače mluví a doMe sobě rozumějí.> 

(Jápon) 

b) před přechodníkovou konstrukcí 

<Ezop procitiv sám s sebou mluvil, řka: ... > 
(ProstSbKol) 

c) před částí komparace 

Vážnosti v Fe či ani v skutku žádné ne ní, ale zlého a oplzlého a hanebného rozmlouvání mnoho se slyší. 

<Po nasyceni pak k tancuom, ke hrám, k opilství chtivěji pospíchají nežli k tomu, aby 

Bohu svému poděkováni z nasyceni učinili.> 

(Bavorov) 

K zavedení této pozice nás inspirovala němčina, kde stejně jako ve starší češtině 

stává přísudkové sloveso či jeho část na konci, avšak v některých konstrukcích za ním 

mohou následovat ještě specifické výrazy jako infinitiv, přirovnání či vedlejší věta. 29 

(Podrobněji o pozici před postponovanými členy viz kap. V. 3. B.) 

S příklonkovými pozicemi postiniciální a prefinální v tomto výzkumu 

nepracujeme, protože při našem vymezení zkoumaných jevů se soustřeďujeme pouze na 

nepříklonné formy slovesa (viz III. 2. A. a. i.). 

Iniciálně-finální pozice je v databázi dokladů vyznačena u těch krátkých 

syntaktických konstrukcí, které se skládají pouze z jedné slovosledné jednotky (viz 

krátké konstrukce, podkap. III. 2. B. c.). 

Celkově tedy pracujeme s následujícími slovoslednými pozicemi: 

• preiniciální pozice (vyhrazena pro částice a spojky) 

• počátek (včetně pozice po větě vedlejší a po přechodníkové konstrukci) 

• pozice uprostřed věty 

• pozice před postponovanými členy 

• konec 

• pozice iniciálně-finální 

Počáteční a středová poloha spolu úzce souvisí, proto často popisujeme výskyt 

slovesa v těchto polohách společně. Důsledné oddělování počáteční a středové polohy 

u všech dokladů by bylo pouze mechanické. Oddělovali bychom tak např. doklady, 

29 Zifonun- Hoffmann- Strecker (1997: 1644-1675) nazývají postponovaný člen termínem "Nachfeld", 

sloveso před postponovaným členem obsazuje pozici zvanou "die rechte Satzklammer". 
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v nichž stojí na počátku kontextově zapojený podmět a přísudkové sloveso za ním 

(uprostřed), od dokladů, kde je kontextově zapojený podmět nevyjádřen, a sloveso se 

proto ocitá na počátku věty. Výsledné kvantitativní údaje, jak často se umisťuje sloveso 

na počátek a doprostřed věty, by pak měly malou výpovědní hodnotu, protože by 

nedokázaly zohlednit, že struktura obou variant je v zásadě stejná. 

Slovosledné pozice, jak jsme je prozatím vymezili, popisují absolutní slovosled 

klauze, tj. postavení určitého prvku vzhledem k celé klauzi. Existují také pozice 

relativní, jimiž se popisuje postavení daného prvku vzhledem kjinému prvku, bez 

ohledu na slovosled celé klauze (např. antepozice, postpozice). Relativního slovosledu 

využíváme např. při analýze umístění podmětu ve vztahu k přísudkovému slovesu.30 

ll. 2. 8. Aktuální členění věty 

Aktuální členění je jedním z faktorů, který ovlivňuje povrchový slovosled věty. 

V bohemistice se obvykle o aktuálním členění jako slovosledném faktoru mluví 

v souvislosti s novou češtinou, protože novočeský povrchový slovosled je aktuálním 

členěním ovlivňován velice silně. Nicméně aktuální členění je, jak předpokládáme, 

jazykovým univerzále/ 1 věty každého jazyka v každé fázi jeho vývoje mají nějaké 

aktuální členění, i když se neprojevuje v povrchovém slovosledu tak výrazně jako 

v nové češtině. 

Při popisu slovosledu ve starší češtině nelze proto aktuální členění pominout. Jak 

už bylo naznačeno v úvodu, typickým slovosledným jevem starší češtiny je časté 

umisťování přísudkového slovesa na konec věty. Analýza aktuálního členění umožňuje 

odlišit případy, v nichž je koncové přísudkové sloveso vlastním ohniskem a stojí v této 

pozici v souladu s aktuálním členěním (ve stejné pozici by stálo i v nové češtině), od 

konstrukcí, kde umístění slovesa na konci aktuálnímu členění odporuje (což jsou 

nejzajímavější skupiny vět, které je třeba vysvětlit). 

V této práci vycházíme z teorie aktuálního členění věty, jak ji podávají Sgall -

Hajičová- Buráňová (1980), a zjejích modifikovaných novějších variant, 

uplatňovaných v současné době při analýzách AČV u desítek tisíc novočeských vět 

30 Relativní povrchový slovosled může mít značnou závažnost pro podobu výsledného slovosledu 

absolutního. Tento fakt je třeba mít při výzkumu slovosledu na vědomí a neomezovat pozornost pouze na 

slovosled absolutní. V některých konstrukcích se umisťuje sloveso do určité absolutní pozice primárně 

a jeho umístění v této pozici je důležitým slovosledným jevem (např. ve větách s částicí i stává sloveso na 

počátku, v korespondenčních formulích na konci). Jindy však stojí sloveso v určité absolutní pozici pouze 

proto, že na něj tato pozice zbyla při daném relativním slovosledu (např. kvantifikační výraz se předsunul 

před sloveso a sloveso se tak octlo na konci věty; věta obsahuje nevyjádřený podmět, sloveso proto stojí 

na počátku věty, kdyby byl podmět vyjádřen, stálo by uprostřed). V těchto případech je důležité zachytit 

spíše tendence v relativním slovosledu než v absolutním. 
31 O univerzálnosti aktuálního členění mluví Sgall- Hajičová- Buráňová (1980: 12): "Důležitá je i ta 

skutečnost, že aktuální členění věty v češtině má být zachyceno způsobem, který by nejen byl adekvátní 

pro češtinu, ale který by umožnil také obecnělingvistický vhled do dané problematiky, neboť aktuální 

členění věty je, jak lze předpokládat, v základě společné nejrůznějším jazykům světa, i když se ovšem liší 

prostředky jeho vyjádření." 
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v Pražském závislostním korpusu, budovaném v Ústavu formální a aplikované 

lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (srov. Veselá- Havelka, 

2003; Mikulová a kol., 2005). Předkládáme čtenáři přehled základních pojmů 

aktuálního členění v uvedeném pojetí (podkap. II. 2. B. a-b.) a naši modifikaci této 

teorie pro potřeby výzkumu starší češtiny (podkap. II. 2. B. c.). 

ll. 2. B. a. Základní pojmy 

ll. 2. 8. a. i. Funkčně-generativní popis jazyka 

Teorie AČV u Sgalla - Hajičové - Buráňové (1980) je založena na funkčně
generativním popisu jazyka (srov. tamtéž, 17-24). Funkčně-generativní popis zachycuje 

jazyk na několika rovinách, které jsou spojeny vztahem formy a funkce32
• Pro AČV jsou 

podstatné vyšší roviny, totiž tzv. rovina tektogramatická, obsahující úplné a jedno

značné významové zápisy vět, a rovina povrchové syntaxe, v níž se tektogramatické 

zápisy realizují po formální stránce. AČV je chápáno jako součást roviny 

tektogramatické. Jeho projevem (formou) na rovině povrchové syntaxe je povrchový 

slovosled. Protože na povrchový slovosled má vliv více faktorů z různých rovin, nemusí 

povrchový slovosled konkrétní věty přímo odpovídat jejímu AČV. 

Významový zápis věty na tektogramatické rovině má podobu závislostního 

stromu, kde každému slovu a některým dalším prvkům je přiřazen tzv. uzel. Řídícím 

prvkem závislostního stromu je řídící sloveso ve větě, ostatní uzly jsou závislé buď 

přímo na uzlu slovesa, nebo na jiných uzlech věty (viz schéma 2 na konci podkap. 

II. 2. B. a.). 

ll. 2. 8. a. ii. Kontextová zapojenost 

Hlavním kritériem, které charakterizuje výrazy ve větě z hlediska AČV, je jejich 

kontextová zapojenost I nezapojenost. Kontextově zapojené členy jsou nejen ty, které 

byly v daném textu nedávno zmíněny, ale také výrazy, které lze lehko vyvodit ze širší 

situace (např. místní a časové údaje jako dnes, zde, zájmena pro 1. a 2. osobu, měna 

obvyklá v daném prostředí ve větách typu stálo to padesát apod.). Ostatní členy jsou 

kontextově nezapojené. 
Výrazy kontextově zapojené tvoří základ věty (topic), výrazy kontextově 

nezapojené představují její ohnisko (focus). U každého uzlu v závislostním stromě je 

vyznačena hodnota jeho kontextové zapojenosti: T (topic), F (focus), C (kontrast, viz 

níže) a NA (neurčuje se, not applicable, např. u spojek). 

32 Prvek nižší jazykové roviny je formou pro vyjádření funkce prvku vyšší jazykové roviny, např. 

akuzativ na morfologické rovině je formou, která vyjadřuje funkci předmětu na rovině syntaktické. 
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ll. 2. 8. a. iii. Výpovědní dynamičnost 

Základ a ohnisko lze dále podrobněji analyzovat podle stupně výpovědní 

dynamičnosti (dále VD). Výpovědní dynamičnost charakterizuje L. Uhlířová v MČ 3 

(1987: 556) následovně: "Výpovědní dynamičností rozumíme vlastnost komunikace 

spočívající v tom, že v komunikačním procesu každá složka výpovědi určitou měrou 

přispívá k rozvíjení a obohacování obsahu sdělení. Relativní míra, s níž jednotlivé 

jazykové složky sdělení přispívají k jeho rozvíjení, se nazývá stupeň VD." 

Existuje předpoklad, že v českých větách s objektivním pořadem (viz dále) VD 

s každým dalším členem stoupá. VD členů základu je tedy nižší než VD členů ohniska. 

Hranicí mezi základem a ohniskem (přesněji řečeno členem s VD vyšší, než mají 

jednotlivé členy základu, a s nižší VD, než mají jednotlivé členy ohniska) bývá 

přísudkové sloveso (viz podkap. II. 2. B. b.). 

ll. 2. B. a. iii. a. Členění ohniska a systémové uspořádání 

Na základě VD lze uvnitř ohniskové části věty vyčlenit její jádro, tzv. vlastní 

ohnisko. Vlastní ohnisko má nejvyšší VD v ohniskové části, je nejdynamičtějším 

prvkem věty. (Mohli bychom říci, že je prvkem, kvůli němuž se věta vůbec realizuje.) 

V tomto výrazu bývá současně umístěno intonační centrum věty. 

Podle stoupající VD se členy v ohniskové části věty obvykle řadí v souladu 

s tzv. systémovým uspořádáním (Sgall- Hajičová- Buráňová, 1980: 77)33
• Systémové 

uspořádání představuje nepříznakové pořadí kontextově nezapojených slovesných 

doplnění. Toto pořadí může být různé v jednotlivých jazycích; na základě výzkumu 

množství vět bylo pro češtinu stanoveno následovně (Sgall - Hajičová - Buráňová, 

tamtéž): 

konatel směr- kudy 

čas- kdy adresát 

odkdy původ 

dokdy směr- odkud 

jak často patiens 

jak dlouho směr- kam 

místo- kde výsledek 

způsob podmínka 

míra účel 

měřítko příčina 

nástroj (prostředek) 

33 Slovosled odporující systémovému uspořádání může být ovlivněn např. rytmickým činitelem či 

stylistickým záměrem autora. Také slovesná doplnění vyjádřená vedlejší větou se často umisťují jinak než 

doplnění nevětná. 
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Záměna pořadí slovesných doplnění v rozporu se systémovým uspořádáním 

mění smysl věty, neboť se také mění rys kontextové zapojenosti jednotlivých členů. 

Přesněji řečeno, členu, který je umístěn více vlevo, než mu přísluší podle systémového 

uspořádání, se připisuje rys kontextové zapojenosti. Srov. následující příklady (Sgall -

Hajičová- Buráňová, 1980: 70): 

Dával děvčatům KVĚTINY 34 

Dával květiny DĚVČATŮM 

V prvním z příkladů AČV odpovídá systémovému uspořádání (adresát -

patiens), oba členy lze interpretovat jako kontextově nezapojené (Co dělal? Dával 

děvčatům květiny.). V druhém případě je systémové uspořádání porušeno (patiens -

adresát), levý člen květiny lze chápat pouze jako kontextově zapojený (ty květiny: Komu 

dával květiny? Dával květiny děvčatům.). 

ll. 2. B. a. iii. /3. Členění základu, kontrast 

Také v základové části je možné s pomocí VD vyčlenit tzv. vlastní základ. 

Podle Sgalla - Hajičové - Buráňové (1980: 63) je pro něj charakteristický nejnižší 

stupeň VD v základové části, a tedy ve větě vůbec. Vlastním základem bývá např. 

skutečnost, která byla zmíněna v předchozí větě jako nová informace a nyní se 

opakuje.35 

Vlastní základ může být zapojen kontrastivně. Kontrast se v analýzách vět 

Pražského závislostního korpusu pojímá široce (viz např. Veselá- Havelka, 2003: 16). 

Rozumí se jím nejen prvek, k němuž existuje ve větě či v textu explicitní protiklad 

(Jirkovi jsem dal HRUŠKU, Frantovi JABLK0/6
, ale i prvek, který dosud nebyl 

zmíněn37 , a stojí tedy v kontrastu k širšímu pozadí, je vybírán z možné množiny prvků 

(např. ve větě Pepíkovi už budou TŘI, pokud se o Pepíkovi ještě nehovořilo). Kontrast 

se zpravidla nachází na předních místech ve větě a může být intonačně zdůrazněn. Věty 

s kontrastivním prvkem tedy obsahují dva intonační vrcholy: kontrast a ohnisko. 

Pokud se základ skládá z více částí, předpokládá se u něj v Pražském 

závislostním korpusu následující lineární uspořádání odleva doprava (Veselá- Havelka, 

2003: 8, 17) 

34 Velkým písmem je vyznačeno intonační centrum. 
35 A. Svoboda (1984: 23-24) nazývá takovéto jednotky diatéma a přisuzuje jim naopak nejvyšší YD 

v základu. Obecně rozdíly ve stupni YD u členů základu nejsou tak markantní jako u členů ohniska. 

Uvedený rozpor mezi oběma teoriemi tuto skutečnost potvrzuje. 
36 Příklady, u nichž neuvádíme původ, jsou zkonstruované. 
37 Pokud kontrastivní prvek nemusí v souladu s touto teorií být v předchozím textu ani zmíněn, je těžké 

vysvětlit, jak může mít nejnižší YD v základě věty. Jeho prostřednictvím se totiž do věty dostává nová 

informace, a proto by jeho YD měla být poměrně vysoká. 
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vokativ 

navazovací a modální částice 

rematizátor, který má v dosahu kontrastivní člen 

kontrastivní člen či nekontrastivní vlastní základ 

vyjádřené uzly základu kromě odkazovacího zájmene on 

elidované uzly 

uzly odkazovacího zájmene on 

místní a časové kulisy 

kontextově zapojené přísudkové sloveso 

Protože rozdíly ve VD v základu jsou méně zřetelné než v ohnisku (viz výše), 

nelze toto pořadí chápat jako obdobu systémového uspořádání v ohnisku. Zatímco 

koncept systémového uspořádání ohniska vychází ze skutečného jazykového úzu, 

pořadí v základu bylo stanoveno částečně dohodou; vychází z technické a praktické 

potřeby Pražského závislostního korpusu, aby věty se shodnou strukturou byly 

popisovány jednotně. 

ll. 2. 8. a. iv. Hloubkový slovosled 

Odrazem kontextové zapojenosti a VD je na tektogramatické rovině hloubkový 

slovosled, tedy uspořádání uzlů ve stromu odleva doprava38 (Veselá - Havelka, 2003: 

8). V hloubkovém slovosledu stojí kontextově zapojené uzly vlevo od svého řídícího 

uzlu, uzly kontextově nezapojené stojí vpravo. AČV se zachycuje pro každé patro 

stromu zvlášť, srov. schéma 2 na konci kap. II. 2. B. a. Kontextově zapojené uzly jsou 

seřazeny v pořadí popsaném v bodě II. 2. B. a. iii., pořadí členů ohniskové části by 

mělo39 odpovídat systémovému uspořádání (viz tamtéž). 

ll. 2. 8. a. v. Vztah hloubkového slovosledu ke slovosledu 
povrchovému 

Zatímco hloubkový slovosled se řídí pouze aktuálním členěním, ovlivňují 

podobu povrchového slovosledu také jiné faktory. Některé druhy rozdílů mezi 

hloubkovým a povrchovým slovosledem u jednotlivých vět jsou pro češtinu typické. 

K typickým odlišným povrchovým uspořádáním patří analogický slovosled, subjektivní 

pořad či uspořádání s přísudkovým slovesem na druhém místě. 

38 V horizontálním uspořádání stromu, zleva doprava, se znázorňuje AČV, ve vertikálním syntaktické 

závislosti. 
39 Pořadí kontextově nezapojených členů na tektogramatické rovině se řídí povrchovým slovosledem. 

Předpokládá se, že bude odpovídat i systémovému uspořádání - pokud však systémové uspořádání nové 

češtiny bylo stanoveno správně. Právě proto, aby bylo možno ověřit nyní přijímanou variantu 

systémového uspořádání, zachovává se na tektogramatické rovině pořadí kontextově nezapojených členů 

podle povrchového slovosledu. 
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ll. 2. B. a. v. a. Analogický slovosled 

Prvním poměrně běžným typem rozdílu je odlišné umístění vlastního ohniska 

(intonačního centra) v hloubkovém a povrchovém slovosledu. V hloubkovém 

slovosledu se vlastní ohnisko (a s ním i intonační centrum) nachází na konci, nejdále 

vpravo, neboť má nejvyšší YD ve větě. V povrchovém slovosledu může být vlastní 

ohnisko umístěno i na jiném místě, kde se jako ohnisko vyznačí ne pozicí, ale pouze 

intonací. V takovém případě povrchový slovosled typicky kopíruje systémové 

uspořádání, ale nevzrůstá v něm plynule YD. Srov. modifikaci předcházejícího 

příkladu, na němž jsme ilustrovali výpovědní dynamičnost (II. 2. B. a. iii.): 

Komu že dával květiny? -Ale, dával DĚVČATŮM květiny. 
nebo: -Ale, DĚVČATŮM dával květiny. 

V obou odpovědích jsou slovesná doplnění adresát a patiens rozmístěna 

analogicky podle systémového uspořádání (v pořadí adresát - patiens), ale v rozporu 

s hloubkovým slovosledem, neboť adresát je v nich vlastním ohniskem, patiens květiny 

je kontextově zapojený (byl zmíněn v otázce). 

Tento typ povrchového slovosledu nazýváme slovosledem analogickým. Pořadí 

slovesných doplnění je v něm stejné jako v systémovém uspořádání, ale odhlíží se od 

jejich kontextové zapojenosti I nezapojenosti (zatímco systémové uspořádání je pořadím 

pouze členů kontextově nezapojených). S analogickým slovosledem se setkáváme také 

v následujících starších českých příkladech: 

Vztáhni ruku svou. <A on učinil tak.> I navrácena jest k zdraví ruka jeho [a byla, překladatel] jako 

druhá. 

(BiblKralL) 

V daném dokladě následuje příslovce tak za přísudkem, ačkoli je kontextově 

zapojené. Jeho poloha tak vnějškově, analogicky odpovídá systémovému uspořádání 

(v němž vyjádření způsobu následuje za přísudkovým slovesem), je ale v rozporu 

s aktuálním členěním. Kdyby povrchový slovosled dané věty odpovídal aktuálnímu 

členění, musely by všechny kontextově zapojené členy stát před přísudkovým slovesem: 

A on tak učinil. 

A tak chvátaje a boje se, aby ho někto neviděl, vyňav řezák, uřeže mu obě nohy po život. </ vezme ty 

nohy, jednu pod jednu paždí a druhú pod druhú, > i přijide do města na jednu hospodu. 

(FrantPráv) 

Také v uvedené větě odpovídá povrchový slovosled systémovému uspořádání 

pouze zdánlivě, tj. jde o slovosled analogický. Patiens ty nohy je kontextově zapojený, 

v hloubkovém slovosledu je proto umístěn před přísudkovým slovesem: Ty nohy 

vezme ... 
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ll. 2. B. a. v. {3. Subjektivní pořad 

Z umístění vlastního ohniska vycházejí dva známé termíny povrchového 

slovosledu: objektivní a subjektivní pořad. Objektivním pořadem se rozumí lineární 

uspořádání základ- ohnisko. Tento slovosled je v oznamovacích větách nepříznakový. 

Pokud základ následuje za ohniskem, jde o pořad subjektivní, v oznamovacích větách 

příznakový, s emotivním zabarvením. Pro objektivní a subjektivní pořad téže věty 

existuje na tektogramatické rovině jeden zápis, v němž VD postupně vzrůstá a vlastní 

ohnisko se nachází vpravo. 

Např. zápis hloubkového slovosledu věty Přinesl DARKY, kde slovo dárky je 

vlastním ohniskem (a zároveň intonačním centrem), může mít dvě realizace 

v povrchovém slovosledu: 

objektivní slovosled: Přinesl DARKY! 

subjektivní slovosled: DARKY přinesl! 

ll. 2. B. a. v. y. Sloveso na druhém místě 

Další rozdíl mezi povrchovým a hloubkovým slovosledem vyplývá z tendence 

umisťovat přísudkové sloveso na druhé místo ve větě. Znamená to, že v povrchovém 

slovosledu následuje sloveso často hned za prvním členem základu, ačkoli za ním ještě 

stojí základové výrazy. V hloubkovém slovosledu přísudkové sloveso naznačuje hranici 

mezi kontextově zapojenou a nezapojenou částí, a je proto v těchto případech umístěno 

dále vpravo než ve slovosledu povrchovém (za všemi výrazy základu). V následujících 

dvou příkladech je přísudkové sloveso umístěno v druhé pozici, přičemž za ním ještě 

následuje kontextově zapojený podmět, příp. jiné kontextově zapojené výrazy (které 

jsou v hloubkovém slovosledu umístěny před slovesem). Kontextově zapojené výrazy 

za přísudkovým slovesem jsou podtrženy. 

Když pak tak spolu rozmlouvali, v rychlosti přišel nedvěd a proti ním v cestu se bral. <A hned v tu 

chvíli odskočil jeden tovaryš na dřevo> a vylezl na ně, což mohl najvejše. 

(ProstSbKop) 

<Ve čtvrtek, to jest 20. dne měsíce srpna, zjednal nám gvardian dvě káry s spřeží volův, 

kterýmižby naše truhly z náve do kláštera přivezli.> 

(Harant) 

Obě roviny slovosledu se mohou lišit také umístěním příklonek. V hloubkovém 

slovosledu je jejich poloha určena pouze gramaticky (vztahem závislosti) a aktuálním 

členěním, kdežto na povrchové rovině se u nich výrazně uplatňuje činitel rytmický. 

V uvedených příkladech pak příklonky vlivem rytmického činitele stojí za přísudkovým 

slovesem (jakožto za prvním přízvučným celkem v klauzi), i když toto jejich postavení 

odporuje aktuálnímu členění, neboť jsou kontextově zapojené: 
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<A vstav hospodář, upral ho mnohými ranami, pravě mu: > 
(KonáčPrav) 

A věz, že zde v tomto kraji vídají hvězdu s ocasem, jakož jsem ji také sám viděl, <i též-li se vídá v tom 

kraji u vás, oznam mi.> 

(Rožmi tBachtl) 
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Schéma 2 - Ukázka zápisu věty na tektogramatické rovině (Pražský závislostní korpus, 

převzato ze vzorového CD, Hajič a kol., v přípravě) 

Britský premiér John Major řekl, že je tímto vývojem velmi povzbuzen. 

o 
t-ln942.05-31-p2s3 
root 

John 
f_RSTR 
n.denot 
an1m.sg 
person_name 

#Gen 
t_ADDR 
qcomplex 

n denot 
a im.sg 

britský tento 
f_RSTR t_RSTR 

#PersPron 
t_PAT 

velmi 
f_EXT.basic 

n.pron.def. pers adv.denot.grad. nneg 
anim.sg.3.basic pos 

adj.denot adj pron.def.demon 
pos.negO 

V zápisu věty na tektogramatické rovině je každému uzlu kromě řady jiných 

charakteristik připsána hodnota aktuálního členění světle modrým písmem: C -

kontrast, T- topic (téma), F- focus (réma). Hodnota aktuálního členění je u každého 

uzlu navíc vyjádřena barevně přímo v kroužku či čtverečku znázorňujícím daný uzel: 
kontrast je označen zeleně, topic bíle, focus žlutě. 

Aktuální členění je zachyceno také v pořadí uzlů odleva doprava - uzly jsou 

seřazeny podle hloubkového slovosledu. Nalevo od řídícího slovesa říci stojí členy 
kontrastivně a kontextově zapojené, napravo nezapojený člen povzbudit. Pod tímto 

patrem se jednotlivé členy umisťují vzhledem k bezprostředně řídícím uzlům znovu 
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podle hodnot aktuálního členění, jak je vidět např. na členech závislých na uzlu 

povzbudit: vlevo od něj jsou členy kontextově zapojené, vpravo člen nezapojený. 

ll. 2. B. b. Výchozí teorie AČV ve vztahu ke slovesu 

Přísudkové sloveso má v teoriích AČV zvláštní postavení. Hodnotí se jako člen 
se střední VD, tedy člen, který odděluje základ od ohniska. Bývá proto někdy 

vyčleňován zvlášť vedle základu a ohniska jako tzv. přechod či tranzit (např. M. Nekula 

v PMČ, 1995: 63 5; A. Svoboda, 1984 ), jindy je považován za součást buď základu, 

nebo ohniska (Sgall - Hajičová- Buráňová, 1980). 

Z hlediska aktuálního členění je možné rozdělit také samotný slovesný tvar. 

Některé teorie oddělují u slovesa stupeň VD, který v sobě nese.jeho lexikální složka, od 

VD jeho temporálně-modálních elementů (Svoboda, 1984). Temporálně-modální 

elementy zakotvují větu z hlediska času a větné modality (viz kap. II. 1. A., o funkcích 

přísudku) a jsou vyjádřeny tvarotvomými morfémy slovesa, intonací či grafikou40
• Tyto 

elementy se považují za vlastní tranzit; lexikální význam přísudkového slovesa je pak 

tranzitem (tj. "pouhým" tranzitem, na rozdíl od tranzitu vlastního), jeho VD se hodnotí 

podle kontextové zapojenosti slovesa. U kontextově nezapojených sloves je VD 

lexikální složky slovesa vyšší než VD vlastního tranzitu a nižší než VD jakékoli složky 

ohniska (Svoboda 1984: 23); u slovesa kontextově zapojeného je VD nižší než 

u vlastního tranzitu. 

Temporálně-modální elementy, tj. vlastní tranzit, a vlastní ohnisko jsou podle 

A. Svobody (1984: 23) obligatorní součástí věty, nemá-li být narušena její 

komunikativní funkce. 

Autoři Sgall- Hajičová- Buráňová (1980: 14) při popisu AČV funkce slovesa 

v přísudku nerozdělují. V jejich pojetí stojí přísudkové sloveso na hranici mezi 

základovou a ohniskovou částí, ale pro jeho stupeň VD není vyčleněn zvláštní stupeň 

(přechod). Tento popis AČV je tedy dichotomický, hlavním kritériem v něm je 

kontextová zapojenost, nikoli stupňovitá výpovědní dynamičnost. Přísudkové sloveso 

proto bývá nejčastěji součástí ohniska; pokud je kontextově zapojeno, hodnotí se jako 

součást základu. 

ll. 2. B. c. Modifikace teorie A ČV pro výzkum postavení 
slovesa ve starší češtině 

Pro účely popisu polohy přísudkového slovesa ve starší češtině jsme přejali 

teorii AČV, která vychází z práce Sgalla - Hajičové - Buráňové (1980) a je dnes 

aplikována v Pražském závislostním korpusu, a v několika bodech jsme ji upravili. 

40 Modálním elementem mohou být kromě slovesa i další výrazy: částice a dále tázací zájmena 

a příslovce. 
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ll. 2. B. c. i. Temporálně-modální elementy a lexikální složka slovesa 

Stejně jako Sgall - Hajičová - Buráňová (1980) nepopisujeme zvlášť AČV 
u temporálně-modálních elementů slovesa a u jeho lexikální složky. Není to proto, že 

bychom rozdílný charakter obou částí nepokládali za důležitý. Naopak, předpokládáme, 
že kontextová zapojenost a VD obou částí může být a bývá rozdílná. Právě proto jsme 

se v materiálu omezili na syntetické přísudky jako na výchozí podobu přísudkového 

slovesa, u níž nelze lexikální složku a temporálně-modální elementy z hlediska 

slovosledu oddělit. Až budou zjištěny základní tendence umisťování syntetického tvaru 

slovesa, lze se pustit do popisu komplikovanějšího umisťování tvarů analytických. Jen 

pro ilustraci uvádíme příklad štěpení AČV u jednoho slovesného tvaru: u pasíva může 

být lexikální složka v kontrastu, zatímco pomocné sloveso, které je kromě jiného 

nositelem temporálně-modálních elementů, stojí v ohnisku: Zabiti NEBYLI, (zato 

zraněni ano). 

ll. 2. 8. c. ii. Přechod a réma 

Předpokládáme, že se ve starší češtině přísudkové sloveso kladlo na konec věty 

častěji než dnes (srov. část I. 1.), a to v rozporu s hloubkovým slovosledem. Jinými 

slovy, přísudek se ve starší češtině často ocitá na konci, i když není vlastním ohniskem. 

Pokud je takový koncový přísudek součástí ohniska, porušuje uspořádání ohniska podle 

VD, protože vlastní ohnisko, tedy nějaký jiný výraz, předchází před ním. (Pokud je 

součástí základu, neodpovídá slovosled dané věty ani běžnému pořadí podle kontextové 

zapojenosti "základ - ohnisko", protože přísudek jako část základu stojí na konci. 

Avšak kontextově zapojený přísudek je v reálném jazyce jevem řídkým.) Ukazuje se 

jako klíčové rozlišit hodnotu výpovědní dynamičnosti dvou typů kontextově 

nezapojeného přísudku: VD u slovesa, které je vlastním ohniskem, od slovesa, které jím 

není (tj. vlastním ohniskem v takové větě je jiný výraz, k oběma typům viz podrobněji 

podkap. II. 2. B. e.). Srov. následující příklady: 

On tam NEPŘIŠEL. - kontextově nezapojené sloveso na konci je vlastním 

ohniskem 

Ještě DO LEDNICE nám polezou!- kontextově nezapojené sloveso na konci 

není vlastním ohniskem 

V Pražském závislostním korpusu by se oběma typům přísudkových sloves 

připsala u jejich uzlů hodnota kontextové nezapojenosti F (focus) a rozdíl ve stupni VD 

by se vyjádřil jejich polohou ve stromě. Sloveso, které je vlastním ohniskem (nepřišel), 

by stálo ve stromě úplně napravo, zatímco sloveso, které je méně dynamickou součástí 

ohniska (polezou), by se umístilo doprostřed mezi kontextově zapojené a nezapojené 

členy (úplně napravo by stál jiný výraz, který je vlastním ohniskem- do lednice). 

Protože neprovádíme analýzu starších českých vět ve stejném počítačovém 

programu jako Pražský závislostní korpus, nýbrž v databázi Microsoft Access, kde 
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nemáme k dispozici grafická znázornění v podobě závislostních stromů, je potřeba 

sloveso ve vlastním ohnisku a sloveso v jiné části ohniska explicitně označit zvláštním 
termínem (a v tabulce databáze symbolem), protože označení F (focus) tento rozdíl 

nevystihuje. Uvažovali jsme o dvojicích pojmů ohnisko - vlastní ohnisko, přechod -
ohnisko, fokus - ohnisko, sloveso se střední VD - sloveso s nejvyšší VD, dále 

o termínech jádro a réma. Jako nejvýstižnější a nejpraktičtější se nám zdají termíny 

přechod a réma. Jsou krátké, jsou dostatečně odlišné na to, aby u čtenáře nedocházelo 

ke jejich záměně, a lze od nich odvozovat adjektiva. Ještě jednou je definujeme: 

1. Přechod a réma jsou částmi ohniska. 

2. Přechod je tím členem v ohnisku, který má v rámci ohniska nejnižší VD, 

a stojí proto v hloubkovém slovosledu na hranici mezi kontextově 

zapojenou a kontextově nezapojenou částí věty, resp. tato hranice 

probíhá nalevo od něj. Ve větách, kde existuje přechod, musí být 

přítomen ještě jiný výraz a ten je vlastním ohniskem. 

3. Réma je jiný výraz pro vlastní ohnisko. Má nejvyšší VD ve větě 

a v hloubkovém slovosledu stojí nejdál vpravo. 

Pokud jde o přísudková slovesa v základu, není potřeba zavádět nový termín, 

neboť pro ně existuje i ve stromech Pražského závislostního korpusu specifické 

označení kontextové zapojenosti u každého uzlu (hodnota topte) a rozdíly ve VD 

v rámci základu nejsou u přísudkového slovesa podstatné. 

ll. 2. B. c. iii. Shrnutí: postavení přísudkového slovesa 
v hloubkovém slovosledu 

Nyní, když byla pro účely popisu staršího českého slovosledu poněkud upravena 

teorie AČV, podáváme shrnující přehled postavení přísudkového slovesa ve 

hloubkovém slovosledu. V hloubkovém slovosledu jsou jednotlivé elementy věty 

řazeny podle vzrůstající výpovědní dynamičnosti (srov. kap. II. 2. B. a. iii.). Protože 

kontextová zapojenost avýpovědní dynamičnost u přísudkového slovesa může být různá 

(téma- přechod- réma), existuje v hloubkovém slovosledu několik poloh, kde se může 

přísudkové sloveso nacházet: 
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o Slovesa tematická41 stojí v hloubkovém slovosledu v tematické (levé) části 

věty, v jejím rámci jsou umístěna nejdále vpravo, a tvoří tak hranici mezi 
kontextově zapojenou a nezapojenou částí věty. 

(Kdo tam :::ítra přiJde?) Zítra přijde I TETA SE STRÝCEM 

kontextově zapojená část věty I kontextově nezapojená část věty 

o Přechodová slovesa patří do kontextově nezapojené části věty, za mm1 
následují členy s vyšší výpovědní dynamičností, mj. vlastní ohnisko. 

Přechodové sloveso stojí, stejně jako sloveso tematické, na hranici mezi 

kontextově zapojenou a nezapojenou částí, avšak z druhé strany této hranice, 

protože samo patří - na rozdíl od slovesa tematického - do části kontextově 

nezapojené. 

(Co vás čeká zítra?) Zítra I přijde TETA SE STRÝCEM 

kontextově zapojená část věty I kontextově nezapojená část věty 

Pokud klauze nemá žádné kontextově zapojené členy, ocitá se 

přechodové sloveso v hloubkovém slovosledu na počátku klauze, neboť je 

prvkem s nejmenší výpovědní dynamičností v rámci kontextově nezapojeného 

úseku. 

(Co vás čeká zítra?) I Přijde TETA SE STRÝCEM 

I kontextově nezapojená část věty 

o Slovesa rematická jsou vlastním ohniskem, a proto stojí v hloubkovém 

slovosledu nejdále vpravo; všechny ostatní členy klauze mají nižší výpovědní 

dynamičnost, a předcházejí tedy před rematickým slovesem. 

(Jak to bude :::ítra s oslavou?) Teta se strýcem I NEPŘIJDOU. 
kontrastivně zapojená část věty I kontextově nezapojená část věty 

41 "Tematickým slovesem" rozumíme sloveso, které je součástí základu věty, "téma" je tu chápáno jako 

pojem z oblasti aktuálního členění. Termínu "tematické sloveso" v tom smyslu, jak se s ním setkáváme ve 

slovotvorbě a morfologii (tj. jako protikladu k termínu "atematické sloveso"), v této práci neužíváme. 
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Pokud je tedy povrchový slovosled věty uspořádán v souladu se slovosledem 

hloubkovým, nachází se přísudkové sloveso v následující pozici: 

N a počátku, uprostřed věty 
Na konci 

a před postpon. členem 

tematické I přechodové sloveso rematické sloveso 

Jiná povrchová uspořádání věty jsou možná (ve starší češtině zejm. tematické 

a přechodové sloveso na konci), ale odporují hloubkovému slovosledu. 

ll. 2. B. d. Metody rozboru AČV a jejich aplikace na 
materiál starší češtiny 

Cílem rozboru AČV věty je stanovit podobu jejího hloubkového slovosledu, tj. 

určit ujednotlivých výrazů (uzlů) hodnotu kontextové zapojenosti a výpovědní 

dynamičnosti a výrazy podle nich seřadit. V následujícím přehledu jsou shrnuty metody 

analýzy hloubkového slovosledu na základě povrchové realizace věty. Pokusili jsme se 

také vyhodnotit praktičnost jednotlivých metod při rozborech většího množství dokladů. 

Uvedené metody se vztahují k rozborům aktuálního členění věty oznamovací jako 

základního jazykového projevu; aktuální členění otázky a věty rozkazovací 

ponecháváme stranou, tato práce se jimi nezabývá. 

V naší databázi dokladů jsme sice nepracovali přímo s větnými rozbory ve 

stromové struktuře, ale rozebírali jsme aktuální členění každého výrazu tak, jak by se 

popisovalo ve stromové struktuře, a některé z těchto údajů jsme explicitně zachycovali 

ve zvláštních sloupcích databáze (viz zpracování materiálu, kap. III.). 

ll. 2. 8. d. i. Podle morfologických a syntaktických vlastností uzlu ve 
stromě 

Morfologickými a syntaktickými vlastnostmi uzlu rozumíme jednak slovní druh, 

jednak druh aktantu či volného doplnění (srov. Mikulová a kol., 2005: 1075-79). Na 

základě této vlastnosti lze oddělit slova a uzly, u nichž je možné určit hodnotu 

kontextové zapojenosti a výpovědní dynamičnosti, od výrazů, u nichž se neurčují 

(popisují se hodnotou NA- not applicable, např. spojky). 

U uzlů, kde lze určit kontextovou zapojenost (dále KZ) a VD, pomáhá toto 

kritérium dále v tom, že u jednotlivých slovních druhů a aktantů či volných doplnění 

existuje typická hodnota KZ a typický stupeň VD. Např. určité sloveso bývá 

přechodem, osobní zájmeno bývá kontextově zapojené, příslovce způsobové mívá vyšší 

VD než sloveso (jet rychle), adjektivum v přívlastku mívá vyšší VD než jeho řídící 

jméno. Kjednotlivým výrazům ve větě je proto možné přistupovat sjistým (výše 
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uvedeným) předpokladem hodnoty KZ a VD a pouze ověřovat podle ostatních kritérií, 

zda se tento předpoklad naplní, či nikoli. 

Uvedenou metodu lze dobře aplikovat na starší český text; její nevýhoda spočívá 

v tom, že s její pomocí lze určit KZ a VD pouze u několika málo typů slov (spojek atd.). 

ll. 2. 8. d. ii. Podle kontextu 

Na základě předchozího kontextu se rozlišují prvky kontextově zapojené od 

nezapojených (srov. Mikulová 2005:1053-1059). Prvky kontextově zapojené byly 

v textu nedávno zmíněny, jsou aktivovány v paměti čtenáře či posluchače, proto je 

možné je ani neuvádět explicitně znovu. Pokud je možné výraz vypustit beze změny 

smyslu věty (Přišel listonoš. O Stojí u vrátek.), nahradit deiktickým slovem (tenkrát, on) 

či příklonným tvarem zájmene, pak jde o výraz kontextově zapojený. Ke kontextově 

zapojeným patří dále slova, která je možné vyvodit ze širšího kontextu (viz oddíl 

II. 2. B. a. iii.). Kontextově zapojené může být také sloveso. 

Jakmile jsou výrazy ve větě popsány podle předchozího kontextu, je třeba na 

základě jiných kritérií zodpovědět dvě otázky týkající se VD, neboť by mohly popis 

hloubkového slovosledu změnit: 

a) Kde leží vlastní ohnisko? Není vlastním ohniskem nějaký kontextově 

zapojený člen? (Tj. sice byl už zmíněn, ale nyní se ve větě objevuje v nové souvislosti: 

Ten pes byl JEJÍ) 

b) Není nějaký kontextově nezapojený člen kontrastem? (Tj. nebyl zmíněn, ale 

ve větě se mu připisuje nějaká vlastnost, která je vlastním ohniskem: Jízdenky 

NEVEDEME.) 

Tato metoda je jednou z nejoperativnějších. Lze ji bez problémů uplatnit i na 

psaný text a na jakýkoliv jazyk jakéhokoliv období. Není závislá na ostatních metodách; 

na jejím základě lze vytvořit předpoklady, které se pak jinými metodami ověřují (např. 

prvek A je kontextově zapojený, pravděpodobně nebude vlastním ohniskem). 

ll. 2. 8. d. i i i. Podle povrchového slovosledu 

V nové češtině se hloubkový slovosled poměrně věrně odráží ve slovosledu 

povrchovém (viz Mikulová, 2005: 1051-1052). V novočeských textech lze proto 

předpokládat, že na počátku věty budou stát spíše členy kontextově zapojené (na jejich 

počátku kontrast, pokud je ve větě obsažen), u konce budou členy kontextově 

nezapojené (na konci jejich řady pak vlastní ohnisko věty). 

Jak ukázaly předběžné rozbory staršího českých vět, pro starší češtinu je třeba 

tento předpoklad uplatňovat se značnou obezřetností. Povrchový slovosled ve starší 

češtině odpovídá vzrústajícím stupňúm VD méně často, vedle hloubkového slovosledu 

na něj má vliv řada jiných činitelú. Toto kritérium může dokonce čtenáře při četbě 

staršího českého slovosledu zavést, protože novočeský čtenář bude automaticky hledat 

nejdůležitější informaci na konci, ale ta může být obsažena kdekoli. Pro praxi to 

znamená, že k povrchovému slovosledu při rozboru přihlížíme, ale nepokládáme za 

49 



překvapivé, pokud se hloubkový slovosled, jehož podobu prave konstruujeme, od 

povrchového slovosledu liší. Tuto skutečnost (rozdílnost slovosledů) si při rozboru 

poznamenáme v databázi (údaj "Slovosled odpovídá AČV", viz podkap. III. 2. B. e.). 

Při rozboru starších českých textů může jako pomůcka posloužit úprava 

povrchového slovosledu podle nové češtiny, např. si klademe otázku, co by v nové 

češtině stálo na konci, aby tato věta nejlépe odpovídala předchozímu kontextu apod. 

(samozřejmě při změnách slovosledu nesmíme změnit AČV věty). Výsledek tohoto 

rozboru konfrontujeme s výsledky ostatních metod, zejména s rozborem kontextu 

a s výsledkem zestručnění. Úprava slovosledu podle nové češtiny je východiskem pro 

další testy (kontrastová parafráze ad.). 

ll. 2. 8. d. iv. Podle intonace 

Intonací se v české větě zdůrazňuje kontrastivní člen a vlastní ohnisko. Kontrast 

bývá prvním intonačním vrcholem věty, vlastní ohnisko druhým (vlastní ohnisko leží 

v intonačním centru věty). Autoři Sgall - Hajičová - Buráňová (1980: 14, pozn. 6) 

uvádějí: "V české větě je intonační centrum při tzv. normální intonaci umístěno na 

konci věty, kde ani nebývá vyznačeno přízvukově." Běžná poloha intonačního centra 

tedy odpovídá běžné poloze vlastního ohniska (kritérium intonace se shoduje s kritériem 

povrchového slovosledu). 

Přímo pro zjištění kontrastu a vlastního ohniska je možné této metody užít pouze 

u textů mluvených. Jinde -u novočeských psaných textů- je pomůckou, která může 

potvrdit už hotový předpoklad, eventuálně ukázat na nesrovnalost. U těchto textů se 

může jazykovědec spolehnout na svou jazykovou kompetenci a větu si nahlas přečíst, 

ale ověřuje tak vlastně pouze svůj rozbor AČV, který už provedl na základě jiných 

hledisek (kontextu apod.). 

Pro analýzu starších textů nelze danou metodu dobře využít. Nemůžeme se 

opírat o své jazykové povědomí, neboť intonační průběh češtiny 16. století není dnes 

známý. V povrchovém slovosledu nemusí být vlastní ohnisko na konci; předpokládáme, 

že ani intonační centrum nebylo spojeno s koncem tak jako v nové češtině. Starší 

českou větu je možné nahlas přečíst a intonačně v ní vyznačit vlastní ohnisko či 

kontrast, ale musíme se tu již opírat o analýzu, která je založena na jiných kritériích než 

intonačních. Intonační kritérium je v tomto případě závislé na jiných, kopíruje jejich 

výsledky a nemůže odhalit případnou chybu. 

Pro větší názornost lze přečíst nahlas také starší českou větu s povrchovým 

slovosledem upraveným podle nové češtiny (viz rozbor podle povrchového slovosledu, 

II. 2. B. d. iii.), v tom případě se můžeme opírat o vlastní jazykovou kompetenci. Ale 

i zde je intonační kritérium sekundární, intonační centrum klademe tam, kam už jsme 

vědomě na základě jiných kritérií umístili vlastní ohnisko. 
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ll. 2. 8. d. v. Hlavní nová informace- zestručnění 

Hlavní nová informace je obsažena ve vlastním ohnisku věty. Při hledání hlavní 

nové informace se snažíme najít člen, kvůli němuž byla tato věta vůbec realizována. 
Tento výraz (skupina výrazů) rozvíjí novou informací to, co již bylo řečeno 

v předchozím textu, např. připisuje něčemu známému nějakou vlastnost, uvádí nový 
vztah apod. Je možné. že novou informaci tvoří celá věta. 

K části věty obsahující hlavní novou informaci lze lehko dojít zestručněním 

věty, vlastní ohnisko je totiž obligatorní součástí věty, a proto při žádné obměně nebude 

možné ho vypustit, aby se nezměnilo AČV. Např. se pokusíme větu přeformulovat jako 

novinový titulek, který zachová smysl, nebo si představíme, co bychom z dané věty 

zachytili při psaní zápisků na přednášce. Tato část bude obsahovat vlastní ohnisko, ale 

mohou do ní být zahrnuty ještě další výrazy, zejména kontrast, které je potřeba 

odfiltrovat pomocí jiných kritérií. 

Tato metoda je pro zkoumání starší češtiny obzvlášť přínosná. Za prvé je vhodná 
pro rozbor psaných textů, kde se nelze opřít o intonaci. Za druhé syntaktické konstrukce 

ve starší češtině bývají složité a nepřehledné, střídají se v nich výrazy kontextově 

zapojené a nezapojené; po zjednodušení beze změny smyslu se lze rychle dobrat "kostry 

věty", z níž vybereme vlastní ohnisko. Srov. následující příklad: 

Nejmilejší člověče, očitě spathti a znamenati můžeš, kterak mezi jinými nástroji bezbožné proklaté pejchy 

také to líčidlo. .. zhusta 1w světlo vychází. A to z toho jde, že již také některé z našich panen a paní 

vlašskou mast stroiiti se naučily, kterouž se po tváři mažíce, červené líce sobě způsobují. <To též 

mnohé ženy ve Vla.\'ích a více nevážné, nežli poctivé činí; ... > 

(MouřLíč) 

parafráze- zestručnění: též ve Vlaších, více nevážné nežli poctivé 

ll. 2. 8. d. vi. Kontrastová parafráze 

V některých větách se může kontrast velmi podobat vlastnímu ohnisku - např. 

ani jeden výraz nebyl v textu dosud uveden, v novočeských větách je obojí intonačně 
podtrženo. Rozdíl mezi kontrastem a vlastním ohniskem spočívá ve významu: kontrast 

vyjadřuje, o čem se něco vypovídá, vlastní ohnisko, co se o tom vypovídá. Pro kontrast 

existuje parafráze .. pokud jde o .. ./ co se týká ... ", lze ho vytknout vlevo a nahradit 

zájmenem (Jízdu tmmmjí, to je pro mě UTRPENÍ). 

Ve starší češtině užíváme tento test často, protože např. kontrast a vlastní 

ohnisko stávají velice blízko sebe; před kontrastovou parafrází upravujeme povrchový 

slovosled věty podle nové češtiny. 

ll. 2. 8. d. vii. Otázkový test 

Základ a ohnisko věty umožňuje rozlišit otázkový test (Sgall - Hajičová -

Buráňová, 1980: 46-53). Při otázkovém testu se k dané větě oznamovací hledá otázka, 

která bude v dostatečné míře zahrnovat kontext a pro niž bude uvedená oznamovací 
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věta výstižnou odpovědí. Ty výrazy věty oznamovací, které se přirozeně stanou součástí 

otázky, jsou kontextově zapojené; odpověď na otázku je ohniskem (pokud je tvořena 
jedním výrazem, pak vlastním ohniskem).42 Srov. příklad: 

<Tuto žádost na Vaši Milost z velké potřeby přinucení vskládám, > ačkoli sem dlouho se 

zdržoval, abych tím Vaši Milost nezaneprazdňoval, avšak poněvadž sem toho zniknúti nemohl, věřím, že 

mne i mé žákovstvo neráčíte v tom zanedbati neb opouštěti. 

(ŠkolBarb) 

Otázkový test: Proč vskládám na Vaši Milost tuto žádost?- Tuto žádost na Vaši Milost 

z velké potřeby přinucení vskládám. 

Ohnisko: z přinucení velké potřeby 

Tento test je pro starší češtinu poněkud těžkopádný, protože vyžaduje rozsáhlou 

jazykovou kompetenci: dobrou průpravou by bylo, kdyby nejprve jazykovědci někdo 

položil mnoho otázek ve starší češtině a on by na ně týmž jazykem odpovídal a naopak. 

Jinak je zdlouhavé určovat, zda daná věta oznamovací se svým slovosledem je 

výstižnou odpovědí. Je to dáno faktem, se nelze opřít o povrchový slovosled jako 

v nové češtině, kontextově zapojené a nezapojené části se střídají. Je rychlejší určit 

kontextově zapojené části pohledem do kontextu a hlavní novou informaci 

zestručněním či převodem na novočeský povrchový slovosled. 

ll. 2. 8. d. viii. Test s negací 

V testech s negací (Sgall - Hajičová - Buráňová, 1980: 53-58) dosazujeme do 

věty negaci a zkoumáme, která část věty se octne v dosahu negace. Výrazy zjevně 

nezasažené negací jsou jednoznačně součástí základu. U ostatních členů je třeba ověřit, 

zda jde o negaci větnou (v tom případě je i přísudkové sloveso součástí ohniska), či 

členskou (potom bude přísudkové sloveso pravděpodobně kontextově zapojené). Srov. 

<Tuto žádost na Vaši Milost z velké potřeby přinucení vskládám, · > 

(ŠkolBarb) 

Negace: Tuto žádost na Vaši Milost nevskládám z velké potřeby přinucení 

Ověření členské I větné negace: vskládám nikoli z velké potřeby přinucení 

Výsledek: z velké potřeby přinucení je ohnisko, ostatní členy jsou kontextově zapojené. 

42 Jak uvádějí autoři tohoto testu (1980: 47-49), je třeba rozlišovat mezi větou jako výpovědní událostí a 

větou jako teoreticky možnou odpovědí na několik otázek, s několika významovými zápisy. Pro nás je 

důležitá věta jako výpovědní událost, neboť pracujeme s větou v textu, která má pevně daný kontext a 

jenom jeden významový zápis. 
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Stejně jako otázkový test je i test s negací pro rozbor většího množství starších 

českých vět časově náročný, protože vyžaduje úpravu slovosledu podle novočeského 

povrchového slovosledu a následně operace s negací. Používáme ho proto výjimečně, 

u struktur, kde jiná kritéria nedávají jednoznačné výsledky. 

ll. 2. B. d. ix. Test s pokračováním věty 

Modifikací testu s negací je tzv. Chomského test s přirozeným pokračováním 

věty, který uvádějí Sgall - Hajičová- Buráňová (1980: 56-60). Za negovanou větu se 

přidává pokračování s významem opravy (uvozené např. slovem nýbrž). Opravený člen 

v negované větě je součástí ohniska, srov.: 

<Tuto žádost na Vaši Milost z velké potřeby přinucení vskládám, ... > 
(ŠkoiBarb) 

Negace a pokračování: Tuto žádost na Vaši Milost nevskládám z velké poti::eby 

pNnucení, nýbrž z čiré zábavy. 

Výsledek: z velké potřeby přinucení je ohnisko, ostatní členy jsou kontextově zapojené. 

Pro užití tohoto testu při rozborech starších českých vět platí stejné výhrady jako 

pro test předchozí. 

ll. 2. B. d. x. Lexikální hodnota kontextové zapojenosti 

Některá zájmena, číslovky a příslovce vyjadřují hodnotu kontextové zapojenosti 

přímo lexikálně. To znamená, že hodnota kontextové zapojenosti by u nich mohla být 

předvyplňována automatickou procedurou a pouze upravována ručně. 

Např. zájmena on, ten bývají kontextově zapojená (pokud nejde o kataforu), 

stejně jako číslovka oba či zájmenná příslovce tam, tudy atd. Kontextově nezapojená či 

kontrastivně zapojená bývají neurčitá zájmena a příslovce (někdo, nějaký, někam). 

Zájmeno některý přímo odkazuje ke kontrastu, neboť znamená výběr ze skupiny, která 

už byla uvedena. 

ll. 2. B. e. Dvojí výklad A ČV u sloves na konci ve starší 
češtině: rematické vs. přechodové sloveso 

V této podkapitole je prakticky předveden rozbor aktuálního členění ve starší 

češtině na problematickém typu vět. Jde o věty, v nichž se přísudkové sloveso nachází 

na konci. Takové uspořádání je z hlediska aktuálního členění homonymní. Proti sobě 

v něm stojí dvě části věty: 

všeclmy členy kromě slovesa (zejména jmenné skupiny)- přísudkové sloveso 
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Aktuální členění této struktury může být dvojí: 

a) všeclmy členy kromě slovesa či jeden z nich je vlastním ohniskem, přísudkové 

sloveso je přechodové (příp. tematické), 

b) všeclmy členy kromě slovesa jsou tématem či kontrastem, přísudkové sloveso je 

rematické. 

Problematické pro rozbor mohou být ty věty, v jejichž první části se vyskytují 

takové jmenné skupiny či další výrazy, jež ještě nebyly zmíněny v textu. Teoreticky 

mohou tyto jmermé skupiny být buď vlastním ohniskem, nebo kontrastem. Aktuální 

členění takovýchto vět by pak bylo - ve shodě s předcházejícím schématem -

následující: 

a) vlastní ohnisko - přechodové sloveso, 

b) kontrast- rematické sloveso. 

Pro ilustraci rozebereme několik větných struktur tohoto typu. (V příkladech 

jsou podtrženy skupiny, které mohou být vlastním olmiskem či kontrastem.) 

Když pak v Polště počali tak zle hospodařiti, Boleslav král k žádnému odporu proti nepNteli se neměl, 

aby poddané své retoval, směřujíc toliko k tomu, aby on sám hrdlem svým bezpečen byl, do Moravy na 

zámek Velehrad, kdež na ten čas klášter jest, odjel a se na něm zavřel. <Tatarové majíce takovou 

volnost ve všem kostely, kde které bylv, popálili,> lidi staré zmordovali, kteří mladí byli, ty 

z jímali. 

(PaprocZrc) 

V první interpretaci lze uvedenou větu převést do novočeského slovosledu 

Tatarové ... popálili kostely, (zmordovali staré lidi, .. .), potom chápeme dvojici kostely 

-popálili jako sekvenci vlastní ohnisko - přechodové sloveso. Je možná také druhá 

náhrada: pokud jde o kostely, ty Tatarové popálili, (co se týče starých lidí, ty 

zmordovali .. .), kde jmenná skupina kostely, kde které byly je kontrastem a sloveso 

popálili rématem. 

Také u další věty existují dvě substituce, které vedou k odlišným závěrům: 

Byla jedna vzáctná a bohatá paní při obležení Jeruzaléma, kteráž své bohatství, svršky i nábytky do 

jednoho domu snesti dala a v tom čase, pokavád město obleženo bylo, dosti střídmě s dítkami svými živa 

byla, <po některém čase vojáci učinivše outok do domu jejího, ne toliko všecko všudy jí 
pobrali, ale také i pro[anty, jimiž se byla zachystala, vytrávili.> 

(VodTheatrFlav) 
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Pokud tuto větu parafrázujeme nejenom jí všechno pobrali, ale také jí vytrávili 

profanty [snědli zásoby potravin, Š. Z.], je sloveso přechodem a jmenná skupina se 

slovem profanty vlastním ohniskem. V druhé interpretaci je vlastním ohniskem právě 

přísudkové sloveso: nejenom jí všechno pobrali, ale také pokud jde o potraviny, ty jí 

snědli. U daného úryvku hodnotíme přísudkové sloveso jako přechod, druhá inter

pretace se zdá méně pravděpodobná, brání jí rematizátor i u slova profanty a vazba 

netoliko- ale také. 

Dvojice jmenná skupina - přísudkové sloveso se vyskytuje také ve třetím 

příkladu: 

tam mnohá sú taková místa, stolové pod stromy přistrojení perlovými nadobami a koflíky zlal)ími obtížení, 

žadné pití vrovnati se vinu nemuože, kterež z živé skaly tu teče; medove všudy plynou, trtí cukru plné, 

všeliký zpuosob vonn;ích věcí z stromu padá; zlata a střibra nepřemožení pramenové, kamenové drazi 

jakžto třešně v hajich visí; pěkne děvečky i výteční mladíci ustavičně vodí tance; <cožkoli k zpěvu a 

hudbě naléží, tu zní.> 

(KonáčSen) 

Při volbě, co z dvojice cožkoli k zpěvu a hudbě naléží - znz Je vlastním 

ohniskem, máme opět argumenty pro obě řešení. Při první substituci obdržíme jako 

vlastní olmisko vedlejší větu podmětnou: zní tu všechno, co patří ke zpěvu a hudbě. 43 

Sloveso zní je pak přechodem. V druhém případě nahrazujeme případný kontrast 

vedlejší větou s pokud: pokud jde o to, co patří ke zpěvu a hudbě, to všechno tu zní. 

Přísudek zní je v této interpretaci vlastní ohnisko. 

Rozbory těchto příkladů ukazují, že aktuální členění v sekvenci ,,jiný člen -

přísudkové sloveso" je třeba řešit v každé větě zvlášť a vyloučit tu interpretaci, která se 

zdá méně pravděpodobná (na základě kontextu, užitých rematizátorů, předpokládané 

intence autora apod.). V uvedených dokladech se přikláníme k tomu, že v prvních dvou 

je přísudkové sloveso přechodem, ve třetím vlastním ohniskem. 

Celkově mívá dvojice ,,jiný člen- přísudkové sloveso" ve starší češtině častěji 

aktuální členění "vlastní ohnisko - přechodové sloveso". Při rozboru tu je na překážku 

znalost nové češtiny, jakmile si položíme otázku "Není přece jen pro koncovou polohu 

přísudkového slovesa nějaký základ v aktuálním členění?", určitě takový základ 

najdeme. Je jím právě kontrastová interpretace. Je tedy třeba číst věty ve starší češtině 

při rozboru s jistou obezřetností a nepodsouvat jim novočeský povrchový slovosled, 

který odráží aktuální členění věrněji. 

Pro ilustraci jsou v následující části uvedeny další příklady obsahující jmeru1ou 

skupinu a v koncové pozici přísudkové sloveso; u jednotlivých dokladů je zapsáno, jak 

byly klasifikovány v naší databázi. 

43 Při substitucích současně převádíme doklady po lexikální stránce do nové češtiny, abychom mohli lépe 

rozpoznat nepřijatelné interpretace. Pokud provedeme pouze změnu slovosledu a zachováme staré výrazy, 

selhává naše schopnost větu posoudit, jako přijatelné se zdá všeclmo. 
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Nebo oni, majíce v největší potřebě Prahu brániti, všichni vod Prahy utíkají a takuv;í hroZI1)í, nenabyl):' 

škody po cestách dělají, dvory, tvrze plundrují, ba i sv;ímu králi, když z Prahy pryč ujížděl, jeho me:::ky, co 

nesli, i někerý vozy pobrali, vyplundrovali, že dukáty po zemi trousili. Jineim pánúm i paním taky, též i 

panu maršálkovi a paní hrabínce z Cholochu, která s nimi z Prahy jela a tyto dny na Pardubicích 

vostávali, nevím, ještě-li jsou tam, či-li do Moravy jedou, <jejich vozv, klínoD'· peníze, všecko 

pobrali.> 

(ElišŽerotl) 

sloveso pobrali- přechod; jejich vozy, klínoty, peníze, všecko- vlastní ohnisko 

<Teď VMti toho chrta, o kderýhož psáti ráčíte, posílám,> a poslu sem rozkázal, aby jej se vší 

pilností vedl. 

(ŠťastzPleš8) 
sloveso posílám - přechod; toho chrta, o kderýhož psáti ráčíte - vlastní ohnisko (i když 

druhá interpretace je také dobře možná) 

Rybníkuov v zemi České, věc k víře nepodobná, jak jest mnoho, v nichž kaprův, štik a jin;!ch J)'b 

rozličných velmi mnoho pochází, prolož v tomto městě ryb všelikých nazbyt k koupi na trhu se nachází, 

jako štik, kaprův, parem, mřeňův, lososuov, pstruhuov, vokounův a tak dále. A netoliko z samých 

rybníkuov, ale ze všech také řek, ježto zemi Českou svlažují, ryb dosti pochází, neb jsou rybné velmi, <ač 

není-li více na škodu tak velice zemi dopouštěti zatopovati, necht' to vrchnosti soudí.> 

(ZikrnzPúch) 

sloveso soudí- přechod; vrchnosti - vlastní ohnisko 

A když bitvu začali, (ačkoliv se s svými statečně bránil) veliké síle nepřáte/ské odolati nemohouc poražen. 

<Tu mnoho slavných a vzácných lidí zhynulo,> mezi kterýmižto i kníže Jindřich zamordován 

jest. 

(PaprocZrc) 

sloveso zhynulo -přechod; mnoho slavných a vzácných lidí- vlastní ohnisko 

O něm [o pouštění krve, Š. Z.} lékaři široce vypisují, <nebo kto krev s rozšafností pouštějí, ti 

mysl svou obveseluji,> pamět sobě napravuji, zrak očí osvěcuji, sluch ušima mdlý napravuji, řeč 

zlepšuji, nečisté vlhkosti vyprazdňuji, ješto z ních se neduhové zlí vnitř i zevnitř mecí; ... 

( J anzChocně) 

sloveso obveselují- přechod; mysl svou- vlastní ohnisko 

Vlk vlka neruje a vrána vráně oka nevykline. <Ani mrcha mrše nesmrdí.> 

(FrantPráv) 

sloveso nesmrdí- vlastní ohnisko; mrcha, mrše -kontrast 

Protož paďte sem všickni, ó nejmilejší, a podivte se tomuto druhému Abrahamovi a rovi1ejte jednoho 

k druhému to, co se vám teď o nich poví. <Onen Abraham patriarcha, vyšedv k boji proti 

králům, zbilje a Lota, vnuka svého, jim odňal.> 

(LomnKupid) 

sloveso odňal- vlastní ohnisko; Lota, vnuka svého -kontrast 
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111. JAZYKOVÝ MATERIÁL 

Pro účely analýzy umístění přísudkového slovesa ve starší češtině jsme sestavili 

databázi starších českých textů (z období mezi lety 1500-1620) v elektronické podobě, 

dále databáze textů. Původ, struktura a rozsah databáze textů jsou blíže popsány v části 

III. 1. 

Z databáze textů byly excerpovány doklady - větné konstrukce, v nichž se 

nachází syntetický přísudek ve větě hlavní. Z excerpovaných větných konstrukcí byla 

v programu Microsoft Access vytvořena druhá databáze, databáze dokladů. Kritéria pro 

excerpci, tj. podrobnější vymezení, jakými druhy slovesných tvarů a větných konstrukcí 

se tato práce zabývá, podává podkap. III. 2. A. a. 

V databázi dokladů byly jednotlivé konstrukce také klasifikovány. Mezi 

klasifikační hlediska patří např. morfologické charakteristiky přísudku, větná modalita, 

aktuální členění, pozice přísudkového slovesa a další. Jednotlivá klasifikační hlediska 

jsou charakterizována v kap. III. 2. B. 

111. 1. DATABÁZE TEXTŮ 

Aby byla databáze textů skutečně reprezentativní, musí splňovat tři podmínky: 

za prvé musí vycházet ze spolehlivých zdrojů textů, za druhé má být vybudována 

vyváženě podle různých druhů textů, za třetí je třeba, aby měla dostatečný rozsah. 

Konkrétní nastavení parametrů vyplývajících z těchto podmínek závisí na účelu 

databáze. Naše databáze má sloužit výzkumu syntaxe ve starší češtině. Jako spolehlivý 

zdroj pro ni proto lze připustit vybrané novodobé edice, s určitými omezeními výzkumu 

(nelze se opírat o původní interpunkci, viz níže). Vyváženosti databáze je třeba v tomto 

případě dosáhnout takovým· výběrem textů, aby v databázi byly zastoupeny různé 

syntaktické struktury,44 a zároveň aby bylo rovnoměmě reprezentováno celé určené 

období. Celkový rozsah databáze má být dostatečný na to, aby v databázi nemohly 

náhodné jevy vystupovat jako jevy typické a naopak, tj. aby frekvence jevů v databázi 

přibližně odpovídala jejich frekvenci v celém psaném jazyce zvoleného období, rozsah 

databáze tedy musí postačovat pro zamýšlenou statistickou analýzu. 

111. 1. A. Prameny 

Jako prameny byly použity novodobé edice starších českých textů, texty 

přepsané pro diachronní složku Českého národního korpusu a fotokopie a reprinty 

starých tisků. 

44 Např. pokud bychom vycházeli pouze z odborné literatury, bude databáze obsahovat velmi málo vět 

rozkazovacích. 
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111. 1. A. a. Spolehlivý původ textu 

Prvním klíčovým kritériem pro zařazení pramene do databáze byl jeho 

spolehlivý původ. Spolehlivý původ má takový pramen (novodobá edice, reprint atd.), 

který pracuje s originálem textu, případně s jeho opisem ze stejného časového úseku, 

z něhož pochází originál (o časových úsecích viz níže). U mladších opisů vzniká 

nebezpečí jazykové kontaminace: opisovač může do textu vnášet nové jazykové prvky, 

měnit slovosled atd. Mladší opisy tedy spolehlivý původ nemají, a nebyly proto do 

databáze zahrnuty. 

V podobném smyslu jako "spolehlivý původ" byl při vytváření diachronní 

složky Českého národního korpusu zaveden termín "autentičnost", srov. Kučera 199845
• 

Mezi oběma pojetími existuje jistý rozdíl: přístup ČNK je přísnější, u "autentičnosti" 
více záleží na vlastním autorství textu (srov. dole poznámka o Komenském). Pro nás je 

u "spolehlivého původu" podstatné pouze hledisko časové - pokud opis pochází 

přibližně ze stejné doby jako originál, nezáleží na tom, zda opisovač text upravoval: text 

i tak představuje úzus daného časového úseku. Jde nám obecně o mluvčího určité doby, 

nikoli o originál textu. 

Kritérium spolehlivého původu vyloučilo předem z databáze řadu i známých děl 

v novodobých edicích, například Krasonického pojednání O učených (v Molnárově 

edici z roku 1956), které vzniklo v roce 1530, ale tištěno je podle opisu z posledních 

desetiletí 16. stol., či Gramatiku českou Jana Blahoslava, jejíž jediný opis pochází až 

z období okolo r. 1670. Stranou zůstaly také Historie o bratru Palečkovi (edice Antonína 

Grunda z r. 1952), které jsou vydány podle tisku Sixta Palmy až z r. 1610, přičemž 

existují také dva rukopisy a jeden tisk z poloviny 16. stol. 

Pro některé části databáze se nepodařilo najít prameny se spolehlivým původem 

(srov. tab. 3). Obecně u výzkumu starších fází jazyků je třeba podobný problém 

očekávat: ne vždy je dnes možné najít pro všechny časové úseky texty daného žánru, 

navíc se spolehlivým původem. Tuto skutečnost je třeba přijmout, nelze připustit, aby 

v zájmu zaplnění databáze bylo upuštěno od kritéria spolehlivého původu, neboť by se 

tím snížila výpovědní hodnota všech výsledků. 

45 Kučera (1998: 306): "Za autentické texty jsou vedle původních textů (autografů, resp. tzv. vydání i1ebo 

znění poslední ruky a jejich fotokopií) považovány také opisy a tisky, u nichž lze s rozumnou mírou 

jistoty vyloučit, že do nich byly vneseny prvky jiného jazykového stavu nebo jiného jazykového útvaru. 

Tuto formulaci záměrně ponecháváme ve velmi obecné podobě, která na jedné straně umožňuje při tvorbě 

korpusu vycházet z novodobých kritických vydání starých textů (nikoli však z upravených vydání 

čtenářských) a na straně druhé vylučuje zařazení památek, jako je např. Život Josefův a Aseneth (Asen) 

z 2. poloviny 14. stol., zachovaný pouze v opisech zhruba o sto Jet mladších, nebo dílčí opis Komenského 

Amphitheatra Gediný dochovaný), časově sice bližší originálu, avšak vnášející do něho (soudě zjazyka 

jiných Komenského textů a z jazyka jiných zápisů autora opisu) množství dialektismů." 
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111. 1. A. b. Editorské úpravy textu 

V druhé fázi jsme hodnotili, jak edice zacházejí s původním textem. Z databáze 

byly vyloučeny edice čtenářské; u ostatních bylo důležité, aby nezkreslovaly text po 

stránce syntaktické a slovosledné. Podstatné tedy bylo například, aby v nich nebyly 

opravovány tvary přechodníků podle novočeské nom1y, aby se přechodníková 

konstrukce nenahrazovala vedlejší větou, aby se nevypouštěly či nezaměl'íovaly 

spojovací výrazy ap. 

V jednom směru je česká ediční praxe pro výzkum syntaxe starší češtiny 

nevýhodná: nahrazuje starý interpunkční systém novočeským, čímž se řada informací 

ztrácí a zase jiné, už jako výsledek interpretace, se do textu vnášejí. Pro naši práci 

konkrétně nemají novočeské úpravy interpunkce zásadní význam. Větná stavba bývá 

zřejmá i bez ohledu na interpunkci (je např. zjevné, na které větě hlavní je závislá daná 

věta vedlejší), pozice přísudkového slovesa ve větě byly vymezeny tak, aby jejich 

charakteristika nebyla na interpunkci závislá46
• 

Při výběru textů pro databázi jsme nesledovali hláskoslovné úpravy. Náhrady na 

rovině lexikální a morfologické sice pro výzkum syntaxe a slovosledu nemají přímý 

význam (např. Erben nahrazuje v edici Haranta germanismy českými výrazy, v edici 

Bible kralické z r. 1940 se používá koncovka -ů místo původního -ův), na druhé straně 

ale ukazují na přístup editora k textu a na jeho sklon do něj zasahovat. Proto jsme se 

snažili s texty s lexikálními a morfologickými úpravami pracovat co nejméně a ověřovat 

je (konkrétně Haranta a Bibli kralickou ve starém tisku a v reprintu). 

111. 1. A. c. Transkripce v databázi textů 

Vzhledem k tomu, že novodobé edice zahrnuté do databáze vznikaly v průběhu 

as1 170 let, bylo nutné se vypořádat s jejich transkripční a pravopisnou různorodostí. 

Jistá unifikace byla záhodná zejména proto, aby bylo možné co nejjednodušeji 

vyhledávat určité sekvence v elektronické podobě textů. Proto jsme zápisy jako gsau, 

sau, jsou, sou upravili na jsou, sou. Celkově jsme do transkripčních pravidel zasahovali 

co nejméně, provedli jsme úpravu au - ou, g - j, j - í, w - v a upravili jsme psaní 

velkých písmen podle novočeského pravopisu. 

46 Teoreticky by mohlo být obtížné určit polohu slovesa na hranici dvou vět hlavních. Buď budou 

chápány obě věty jako samostatné, bez ohledu na to, zda mezi nimi stojí tečka, či nikoli. Sloveso se pak 

nachází v koncové pozici, pokud je přísudkem první věty, či v iniciální pozici, pokud je přísudkem věty 

druhé. V opačném případě jsou obě věty pojímány jako jeden celek, sloveso se pak nachází v různých 

variantách pozice středové. V našem výzkumu pracujeme s prvním pojetím, slovosledné pozice se určují 

v každé hlavní větě zvlášť, bez ohledu na interpunkci. 
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111. 1. 8. Struktura databáze 

Při sestavování databáze textů jsme vycházeli ze tří hledisek: z hlediska žánru 

daného textu, z hlediska časového úseku ve zvoleném období a z hlediska původnosti 

českého textu. Předpokládali jsme, že uvedené aspekty textu (žánr, časový úsek, původ) 

mohou ovlivnit jeho syntaktickou podobu včetně slovosledu. 

Jako nejdůležitější se jeví žánr textu. V jednotlivých žámech lze očekávat výskyt 

typických syntaktických struktur: např. v administrativním vyjadřování přechodníkové 

konstrukce, v historiografii minulý čas, ve výchovné literatuře imperativy a modální 

slovesa s infinitivem, v listech tvary první a druhé osoby, v zábavné literatuře přímou 

řeč (tvary první a druhé osoby), v polemikách otázky atd. Větná stavba a slovosled 

mohou být ovlivněny také příslušností k vyššímu či nižšímu stylu (srov. komplikované 

periody v předmluvách humanistů a proti tomu poměrně jednoduché vyjadřování 

v zábavné literatuře). 

Ve zkoumaném období mohlo dojít v češtině k jistým syntaktickým změnám. 

Aby bylo možno případné vývojové tendence popsat, byly do databáze rovnoměrně 

zahrnuty texty z celého uvedeného období. Toto hledisko bylo méně významné než 

žánrová skladba databáze: předpokládali jsme, že posun v syntaktické stavbě za 

uvedené období není příliš výrazný, a tedy že po syntaktické stránce se mezi sebou více 

odlišují texty různých žánrů než texty jednoho žánru z různých časových úseků 

v mezích 120 let. 

Ve skladbě databáze se také přihlíží k původu textů: do databáze byly zahrnuty 

jak texty původně české, tak texty překladové. 

111. 1. B. a. Žánrová skladba 

Na základě odbomé literatury (Hrabák 1982, Kopecký 1996, Kopecký 1988, 

Kyas 1997, Licharíski 2000, Sgallová - Kroupa 1997, Hanczakowski - Niedzwiedz 

2003, Škarka 1986) a na základě vlastní práce se staršími českými texty jsme stanovili 

následující žánrovou strukturu databáze: 

• administrativní texty a oficiální listy (volební reversy, různá vyhlášení 

panovníků, výzvy ke splnění povinnosti apod.) 

• soukromé listy 

• historiografie 

• odborná literatura 

• prakticky odborná a výchovná literatura 

• náboženská literatura 

• zábavná literatura 

• politická literatura, polemiky a komentáře vztahující se k aktuálnímu dění 

• předmluvy a dedikace 
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Pro každou z uvedených skupin jsou rozhodující jisté stylotvorné faktory či 

jejich kombinace: v některých je to obsah (náboženská literatura, historiografie), 

v jiných ustálená forma (administrativní texty a oficiální listy, soukromé listy), dále 

funkce textu (zábavná literatura, prakticky odborná a výchovná literatura) či orientace 

na jazykové vzory (náboženská literatura - jazyk Bible; předmluvy a dedikace - styl 

ciceronské latiny). 

Hranice mezi skupinami nejsou přirozeně zcela ostré: náboženské texty 

přesahují k výchovným, odborné k prakticky odborným, oficiální listy k soukromým 

apod. Cílem uvedeného dělení textů podle žánrů nebylo jednoznačné vymezení hranic 

mezi jednotlivými skupinami, nýbrž vystižení jejich center: každý ze starších českých 

textů by mělo být možné přiřadit k nějakému žánru ve struktuře databáze. Pokud se 

v databázi nacházel text, který lze teoreticky zařadit do více žánrových skupin (např. 

polemika a list), potom byl přiřazen pouze do jedné skupiny a v databázi je zastoupen 

jen jednou. 

Z materiálu jsme vyloučili poezii a drama- naším cílem je popsat slovosledné 

jevy, které lze považovat za typické; slovosled v poezii a dobovém dramatu je ovlivněn 

požadavky rytmu a dochází u něj často k inverzím. 

111. 1. B. b. Časové úseky 

Aby bylo v databázi zastoupeno celé období mezi lety 1500-1620 rovnoměrně, 

rozdělili jsme je na šest úseků po dvaceti letech a vyhledávali texty tak, aby každý 

z časových úseků byl v databázi zastoupen. V kombinaci se žánrovou skladbou tak 

vznikla síť o 54 polích: devět žánrů po šesti obdobích (viz tabulka 3). 

Při sestavování databáze jsme usilovali o to, aby byla zaplněna všeclma pole 

tabulky. Ne pro všechna z nich jsme však našli vhodný text, částečně proto, že se 

z konkrétního dvacetiletí (podle našich zjištění) text daného Žánru nedochoval, částečně 

proto, že edice dochovaných pramenů nesplňovaly kritéria uvedená výše, v kap. III. 1. 

A. (Prameny). Z toho důvodu jsme v prvním z časových úseků (1500-1520) v jednom 

případě poněkud posunuli zvolenou hranici a zařadili do databáze Hrubého dedikace 

překladu spisu sv. Jana Zlatoústého "0 tom, že žádný nemóž uražen býti od jiného než 

sám od sebe", která pochází z r. 1497. 

111. 1. B. c. Texty původně české a překladové 

Do databáze byly zahrnuty nejen texty původně české, ale i některé překladové. 

Pro zařazení překladů rozhodla skutečnost, že šlo často o texty, které měly v české 

jazykové situaci značný význam. Jedním ze silných jazykových vzorů byla např. Bible. 

Jako další vzor v uvedeném období působila literatura řecká a latinská, jejíž překlady do 

češtiny jistě ovlivúovaly i původní českou tvorbu humanistů. Důležitou roli hrála také 

překladová zábavná literatura, např. Historia o životu doktora Jana Fausta či 

Prostějovský sborník, o které můžeme předpokládat, že byla rozšířena více než řada 
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původních českých textů. Překladovou literaturu jsme zařadili do databáze tak, aby se 

ukázky z ní objevily průřezově v různých žánrech a obdobích, jak vyplývá z tabulky 3. 

111. 1. C. Rozsah materiálu 

Pro každý žánr v daném úseku dvaceti let jsme se pokusili najít text v rozsahu 

přibližně 1 O normostran (normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer). 

Z rozsáhlejších textů jsme přitom vybírali typické úryvky, někdy několik úryvků 

z různých míst téhož díla. Naopak u krátkých textů je daných 1 O stran tvořeno úryvky 

textů od několika autorů. (Mnoho jednotlivých textů v jednom časovém úseku se 

objevuje zejména v okruhu administrativních a politických textů a listů, protože jde o 

útvary zpravidla s rozsahem 1-2 normostran.) 

Všeclmy žánry, všechna období mají po teoretické stránce apriori stejnou váhu a 

jsou hodnoceny jako rovnocenné; nezabývali jsme se tím, který žánr se užíval 

nejčastěji, jaké texty měly dopad na nejvíc adresátů, ve které době psalo kolik autorů 

apod. 

Výjimku tvoří dvě díla, kterým se dostalo většího prostoru: Hájkova Kronika 

(41 normostran) a Kralická bible (30 normostran). Tato díla se ve své době dočkala 

mimořádného rozšíření, a sloužila tak jako jazykové vzory. 47 Proto jsme si právě je 

zvolili jako materiál pro podrobnější výzkum umístění přísudkového slovesa a 

porovnali jsme jejich slovosledný úzus s obecným územ daného období, jak byl zjištěn 

ve všech ostatních textech. 

Po praktické stránce se v sebraném materiálu promítlo, že v poslední čtvrtině 16. 

stol. a na počátku 17. stol. v českých zemích výrazně narůstá tištěná produkce. Zatímco 

pro dřívější období se ne vždy podařilo najít pro všechny žánry odpovídající texty, 

v posledních časových úsecích se už v tabulce 3 bílá místa neobjevují. Pro poslední 

dvacetiletí (160 1-1620) je v databázi shromážděno celkově dvakrát více textu než pro 

dvacetiletí první (1500-1520). Vzniklou disproporci se snažíme v našem výzkumu 

kompenzovat tím, že výsledky ověřujeme pomocí statistického testu, který přihlíží 

k velikosti zkoumaných skupin dokladů. V obou časových úsecích byla zachována 

žánrová struktura databáze. 

Následující tabulka zachycuje rozložení materiálu v databázi z hlediska 

časových úseků a žánrů. Čísla v levém horním rohu jednotlivých polí tabulky vyjadřují 
počet stránek. V pravém horním rohu polí je tučně kurzívou vyznačen počet stránek 

překladové literatury. Tento počet je už obsažen v čísle nad ním vlevo, tj. označení 1 O 

(1 O) znamená, že v daném období je určitý žánr zastoupen 1 O stranami textu, a to textu 

překladového. Zvlášť je označena Bible kralická (BK) a Hájkova Kronika (H). 

47 Srov. Kolár (1981: 7): "Příznačně je tím dílem, které vedle Kralické bible a cyklu zábavně 
mravokárných rozprávek o bratru Palečkovi, šaškovi krále Jiřího (tedy opět skladby s historickou 

tematikou), sehrálo z celé bohaté produkce 16. století patrně největší a také pro budoucnost nejbohatší 

kulturotvornou úlohu, právě kronika [Hájkova, Š. Z.]." 
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Tab. 3- Struktura databáze textů (v počtech normostran) 

1500- 1521- 1541- 1561- 1581- 1601- Celkem 

1520 1540 1560 1580 1600 1620 

administr. 6,5 9 ll 12 13 10 61,5 

a ofic. listy (2) (2) 

soukromé ll 10 13,5 ll 12 12 69,5 

listy 

historiogr. o o 4+41H 10 10,5 10,5 35 +41H 

(JO) (7) (17) 

odborná o 1 4 10 3 5,5 23,5 

lit. 

prakt. 1 10,5 4 10,5 10 13 49 

odb., vých. : (5,5) (6,5) (12) 
nábož. lit. 10 7 10 10~5 3,5 +30BK ll 52 +30BK 

(5) : (30BK) (1) (6 +30BK) 

zábavná ll 10,5 11,5 o 3 6,5 42,5 

lit. (11,5) (11,5) 

polemiky, 10,5 o o 8 10 ll 39,5 

koment. (6) (6) 

předmluvy 3,5 4 o 10 10 13,5 41 

a dedikace 

Celkem 53,5 52 58 +41H 82 75+30BK 93,5,5 

(ll) (2) (11,5) (15,5) (7+30BK) (7,5) 
I 

• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Příklad vysvětlení údajů v tabulce: : 
I 
I 

~-----------------------------------• 
10,5 

(5,5) 

3,5 +30BK 

(30) 

Z časového úseku 1561-1580 je v databázi zahrnuto 10,5 

normostran prakticky odborné a výchovné literatury, z toho 

5,5 normostrany literatury překladové. 

Z časového úseku 1581-1600 JSOU v databázi zahrnuty 

v náboženské literatuře 3,5 normostrany textu a 30 normostran 

Bible kralické. Z toho 30 normostran Bible kralické je překladová 

1 i teratura. 

V následující tabulce je uveden úplný součet normostran textu v databázi, zvlášť 

jsou vyčleněny úryvky Hájkovy Kroniky a Bible kralické. 
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Tab. 4- Rozsah databáze textů (počet normostran) 

Celkem v databázi 413 +41H +30BK = 484 normostran 

z toho překladové texty 54,5 +30BK = 84,5 normostran 

Pro lepší přehled byly výsledky výše uvedených tabulek shrnuty spolu 

s přehledem počtů slovních tvarů do tabulky 5. Jako slovní tvar byla hodnocena 

souvislá grafická jednotka (tj. slovo od mezery do mezery). 

Tab. 5- Rozsah databáze textů (počet normostran a slovních tvarů) 

Počet normostran Počet slovních tvarů 

Bible kralická 30 9 027 

Hájkova Kronika 41 12 690 

Ostatní texty 413 119 729 

Celkem 484 141 446 

Celkem obsahuje databáze 155 textů, srov. seznam pramenů (XI.). 

111. 2. DATABÁZE DOKLADŮ 

Ze shromážděných textů byly excerpovány doklady obsahující syntetickou 

formu přísudku ve větě hlavní. Tyto doklady byly uspořádány a dále klasifikovány 

v tzv. databázi dokladů, která byla vytvořena v programu Microsoft Access. 

111. 2. A. Excerpce 

Jak bylo řečeno v úvodu, tato práce by měla postihnout základní tendence 

umístění přísudku ve starší češtině, a proto se omezuje na základní formy přísudku a 

větných konstrukcí. Jako základní forma přísudku byl vymezen slovesný přísudek se 

syntetickou morfologickou formou (II. 1. B. ); za základní syntaktickou konstrukci, v níž 

zkoumáme postavení přísudku, byla zvolena věta hlavní. 

V podkapitole III. 2. A. a. uvádíme bližší charakteristiku pojmů "syntetický 

přísudek" a "věta hlavní" ve vztahu ke starší češtině, popsána jsou v ní také další 

omezení jazykového materiálu. 
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ll/. 2. A. a. Vymezení zkoumaných struktur 

111. 2. A. a. i. Syntetické formy přísudku 

Jako syntetickou formu přísudku pojímáme slovesný tvar, který je jednou 

slovoslednou jednotkou. To znamená, že při přeskupování věty nelze části takového 

přísudku od sebe oddělit či změnit jejich vzájemné uspořádání. 

Syntetickou formu mají ve starší češtině následující určité slovesné tvmy: 

• ind. préz. akt.: khči, zastihne 

• imperativ akt.: vykonej 

• 3 .sg./ pl. ind. perf. akt.: poslal, vyjeli 

• ind. fut. akt. u slovesa být (budu) a u sloves, která tvoří futurum pomocí předpony 

po- (porostou) 

• ind. aoristu akt. (výjimečně): roztrhachu 

• ind. imperf. akt. (výjimečně): způsobiše 

111. 2. A. a. i. a. Reflexivní slovesa 

Reflexivní slovesa (smáti se, stěžovati sobě48) i reflexivní formy nereflexivních 

sloves (Fo se nevi.) byly z našeho materiálu vyloučeny. Distribuce jejich funkcí je 

prakticky shodná s distribucí u sloves syntetických (viz část Vztah funkcí a forem 

přísudku, II. 1.), liší se však tím, že tato slovesa mají navíc samostatný člen se I sobě, 

který lze využít při lokálním oddělení dvou členů (např. pro oddělení prvků možné 

falešné skladební dvojice, delimitaci prvního členu klauze apod.). Pro účely této práce 

je proto za syntetické nepovažujeme.49 

Současně jsme vyloučili i struktury, kde tvary se a sobě vystupují jako zájmena, 

nikoli jako slovesné morfémy- předpokládáme, že pravidla pro jejich umisťování jsou 

ovlivněna pravidly pro umisťování slovesných morfémů se a sobě. 

111. 2. A. a. i. fl Systémová a aktuální elipsa 

Při hodnocení tvarů 3. sg./ pl. ind. perf. akt. (poslal, vyjeli; poslal jest, vyjeli 

jsou) jsme vycházeli z jejich povrchové realizace, tj. tvary poslal, vyjeli byly chápány 

jako syntetické, poslal jest, vyjeli jsou jako tvary m1alytické. Argumentem pro toto 

pojetí je metodologická úspornost: není třeba zkoumat, na kterém místě ve větě se 

nachází nevyjádřený morfém -0 u tvarů se systémovou elipsou (poslal, vyjeli). 511 

48 Forma si není pro češtinu tohoto období v našem korpusu ještě doložena. 
49 Naproti tomu u sloves čistě syntetických může jako takový strukturační prvek posloužit pouze samo 

sloveso. Pokud tedy je ze stylistických důvodů vhodné např. oddělit členy možné falešné skladební 

dvojice, potom má skutečnost, zda sloveso je reflexivní či ne, přímý vliv na jeho polohu ve větě. 
50 Ačkoli se ve starší češtině běžně vyskytují formy 3. sg./ pl. ind. perf. akt. s vyjádřeným tvarem 

pomocného slovesa b;ít (poslal jest, vyjeii jsou), hodnotíme tvary s nevyjádřeným morfémem (poslal, 
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Z tohoto hlediska se jako problematické jeví koordinované přísudky typu sú stáli 

a čekali (FrantPráv), v nichž se u druhého členu může jednat buď o aktuální elipsu 

pomocného slovesa sú, nebo o syntetický slovesný tvar bez pomocného slovesa. 

Doklady s přísudky tohoto typu považujeme za sporné, a proto jsme je z materiálu 

vyřadili. 

Elipsy v 1. a 2. sg. I pl. ind. perf. akt. hodnotíme jako aktuální, např. my nesli 

pytle ze mlejna (FrantPráv). Doklady s takovýmito elipsami nebyly do materiálu 

začleněny, protože je nutné, aby u nich byl vyjádřen podmět, sám slovesný tvar 

s elipsou zde nedokáže vyjádřit kongruenční kategorii osoby. 

111. 2. A. a. i. y. Příklonky 

Bez ohledu na novočeský i starší český pravopisný úzus hodnotíme tvary typu 

přišels, řeklibychom, přišliliby jako analytické. Příklonky v nich totiž nejsou spojeny 

s l-ovým participiem v pevný celek, jednotlivé části je možné oddělit a umístit v klauzi 

do jiné pozice. 

111. 2. A. a. ii. Věta hlavní 

Větou hlavní rozumíme takovou větu, jejíž přísudek není syntakticky závislý na 

žádném řídícím slovese. V materiálu jsou zahrnuty nejen samostatné VH (tj. obsahující 

jednu klauzi), ale také VH rozvité větou vedlejší či více VV a VH obsahující 

přechodníkovou konstrukci (či více přechodníkových konstrukcí). 

111. 2. A. a. ii. a. Věty připojené dvěma spojkami současně, podřadicí 
a souřadicí 

Syntax češtiny v daném období není ještě u všech autorů ustálená, a vzniká proto 

někdy problém, jak odlišit větu hlavní od vedlejší. Význam a funkce souřadicích a 

podřadicích spojek ve srovnání s dnešní češtinou ještě poněkud kolísají (srov. Bauer 

1960: 359), i když již začínají novočeskému úzu přibližovat. Ve starších českých 

textech se lze setkat např. se souvětími, v nichž je k VH připojena další klauze spojkou 

vyjeli) jako fmmy s elipsou systémovou, nikoli aktuální. Frekvence obou forem pro 3.sg./ pl. ind. perf 

akt., syntetické i analytické, je vysoká, běžně se obě vyskytují v jednom textu a slouží ke stylistickému a 

rytmickému rozrůznění, srov.: 

Řekla jest k němu měštka: "I kdy jsi z nebe, prosím tebe, znáš-li tam mého nebožčíka Erharta kramá1'e?" 

Odpověděl-O ten mužík: "Znám, i co že Erhart kramář váš manžel byl-O?" Řekla-O paní: "Bylt'jest." 

Řekl jest k ní ten mužík: "An muoj vlastní tovaFiš. Řídko kteiJÍ den, abychme spolu nebyli v krčmě." 
Měštka řekla-O: ... 

(FrantPráv) 

Albrecht, římský král, nikdá biskupem nebyl-O, aniž jest kdy svaté mše sloužil, protož jemu tu nic nenáleží 

spravedlivě a odtud' také (takjemu povězte) že nic míti nebude. 

(HájKron) 
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souřadicí a podřadicí současně či spojkou podřadicí a navazovací částicí, srov. 

následující doklady: 

"Kdvž sem nemohl letos svého dluhu dosáhnúti, ale na léto mu [dlužníkovi, Š. Z} 

buohdá neopustim. " 

(FrantPráv) 

A když žádné teplosti přirozené při něm nečil [hladový medvěd u ležícího toVal)'še, Š. Z.} (neb jeho 

oudové strachem a úzkostí byli zstydli a horkosti přirozené kosti jeho pozby/;1, domníval se, že by byla 

nějaká smrdutá mrcha. <Kdež pak nedvěd od přirození nerád mrchy jí, i odšel, nechav toho 

tovaryše zdravého, beze všeho úrazu,> a zas se do brlohu svého navrátil. 

(ProstSbKop) 

O tom, zda budeme klauze připojené k VH v uvedených strukturách považovat 

za VH či za VV, rozhoduje skutečnost, nakolik je jejich význam samostatný (např. 

vyjádření příčiny děje VH vs. samostatn)' děj). V daných dokladech považujeme obě 

klauze připojené k VH za VV (popořádku VV přípustková, VV příčinná). 

111. 2. A. a. ii. fl Relativa 

Zvláštní skupinu představují věty, které mají na počátku relativní zájmeno c1 

příslovce připojující danou větu k předchozímu textu. Je mezi nimi třeba rozlišit mezi 

VV přívlastkovými a dalšími druhy VV na jedné straně a VH s tzv. relativem 

kopulativním na druhé straně51 • Za VH považujeme takové věty uvedené relativem, 

jejichž význam je samostatný, na předchozím kontextu poměrně nezávislý a u nichž lze 

relativum nahradit jiným výrazem nevytvářejícím formální závislost (tj. spojkou 

souřadicí a zájmenným výrazem, který není vztažný, např. a ten místo který), srov. 

následující příklady: 

I učinila jest tak žena a ptala se muže, jakož jí rozkázal. <Kteréž odpověděl:> "Proč se na to ptáš, 

poněvadž pomohl tobě Buóh k velikému zboží a statku? ... " 

(KonáčPrav) 

A někteFí z vás soukeníci někde nevěstky neb rujiány chovají zjevné na zkázu dietek i čeládky své. 

<Ph kterýchžto dietkách někteří slíbené péče s kmotry a s kmotrami nevedete> a je bez 

kázni v svévuoli, v rozpustilosti chováte. 

(LukPražSbor) 

Napomínání toto, kteréž mi ráčíš činiti, není toliko přátelské, ale jest i otcovské; <kdež já za velký 

vděk i za užitečnou věc je sobě od Vás přijímám, a děkuji, a více děkovati nemohu.> 

(VilémzPernKoš) 

51 V tomto rozlišování by někdy mohla napomoci interpunkce, ale tohoto vodítka jsem se zřekli, protože 

interpunkci do textu dosazují novodobí editoři. 
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111. 2. A. a. iii. Další omezení zkoumaných vět 

111. 2. A. a. iii. a. Infinitivy 

V našem materiálu ex definitione nemohou být obsaženy věty, jejichž přísudek 

obsahuje infinitiv (takové přísudky nejsou syntetické, např. futurum budu dělat). 

Abychom dospěli k co nejzákladnějším větným strukturám a omezili možné vedlejší 

vlivy, vyloučili jsme z materiálu také všechny další věty, které obsahují infinitiv, např. 

v pozici podmětu či na místě určitého slovesa (typ nikde nevidět ani živáčka). 

Předpokládáme totiž, že u slovosledu ve větách s infinitivem se mohou uplati1ovat jiné 

vlivy, např.: 

poloha infinitivu v podmětu může nějak souviset s typickou polohou infinitivu 

v přísudku (může ji analogicky kopírovat); 

na rozdíl od určitého slovesa nevyjadřuje infinitiv užitý na místě určitého 

slovesa osobu; 

infinitiv v určitých pozicích může být spíše nahrazen vedlejší větou či 

substantivem verbálním než v jiných polohách atd. 

Z týchž důvodů byly z materiálu vyloučeny také konstrukce s modálními a 

fázovými slovesy pojícími se s infinitivem, stejně jako spojení sloves pohybu se 

supinem. Problematiku postavení infinitivu (příp. supina) ponecháváme stranou pro 

zvláštní pojednání. 

111. 2. A. a. iii. fl Sloveso "být" a sponová slovesa 

Do materiálu nebyly zahrnuty věty se slovesem být, a to z několika důvodů. 

Za prvé je řada tvarů slovesa být příklonných, a jejich slovosled se proto řídí zvláštními 

pravidly. Za druhé - což platí pro všechny významy a funkce slovesa být 

(plnovýznamové sloveso být, zástupné - lokalizační, sponové, pomocné ad.) - u 

ostatních, nepříklonných tvarů se sloveso být umisťuje velmi často do druhé pozice 

v klauzi (např. bude, byli, nebude, nebyli), jako by kopírovalo pozici tvarů příklonných. 

Tyto důvody platí pro vyloučení dokladů se slovesem být ve všech významech. 

Pokud jde o doklady se slovesem být ve funkci spony či o jiná sponová slovesa 

(bývat, stát se atd.), ty nejsou v našem materiálu zastoupeny také proto, že tato slovesa 

netvoří přísudky syntetické, nýbrž analytické (spona + jméno). Slovosled takovýchto 

struktur by bylo vhodné zachytit současně se slovosledem pasivních vět, s nímž má 

zřejmou souvislost (být + příčestí trpné). 

111. 2. A. a. iii. y. Omezení podle postoje mluvčího 

Jako základní, neutrální syntaktická forma byly zvoleny věty oznamovací. Ve 

větách tázacích, rozkazovacích a přacích spolupůsobí na slovosled příznaková větná 

modalita: podle předběžných průzkumů se ukazuje, že ve starší češtině se v otázkách 

zjišťovacích klade přísudkové sloveso na počátek, v otázkách dophí.ovacích spíše na 
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konec, v rozkazovacích větách na počátek apod. Věty tázací, rozkazovací a přací jsou 

do databáze dokladů zahrnuty a jsou připraveny pro další výzkum, nicméně v této 

analýze s nimi nepracujeme. 

111. 2. 8. Klasifikace dokladů 

Excerpované doklady obsahující syntetický přísudek ve větě hlavní byly uloženy 

v databázi dokladů a v ní také podrobněji klasifikovány. Ve výsledku se skládá zápis 

každého dokladu ze 34 údajů, které jsou vysvětleny níže. 

111. 2. B. a. Jádro dokladu 

• Text 

Text dokladu obsahuje větnou strukturu, ve které se vyskytuje daný syntetický 

přísudek, např. samostatnou větu hlavní, souvětí podřadné, větu hlavní 

s přechodníkovou konstrukcí apod. Syntetický přísudek, který tvoří jádro daného 

dokladu, je graficky vyznačen. Kromě uvedené větné struktury je součástí dokladu také 

nezbytný předcházející kontext, nutný pro rozbor aktuálního členění (u některých 

autorů, pro něž je příznačná složitá syntaktická výstavba, dosahují doklady značné 

délky: samotná větná struktura se zkoumaným přísudkem může být komplikovaným 

souvětím, nezbytný předchozí kontext může být tvořen např. dalšími dvěma rozsáhlými 

souvětími). 

111. 2. B. b. Původ dokladu 

Údaje o původu dokladu umožňují doklad jednoznačně identifikovat. Dále 

vypovídají o charakteru textu, z něhož byl doklad excerpován, tj. o zařazení tohoto textu 

v databázi textů. Na základě údajů o původu dokladu je možné vyvozovat obecnější 

závěry o slovosledném úzu jednotlivých autorů, období, žánrů a o rozdílech mezi texty 

původně českými a překladovými. Jde o následující údaje: 

• Identifikační číslo 

Identifikační číslo Je dokladu pnrazeno v programu Microsoft Access 

automaticky. S jeho pomocí je možné vyhledat konkrétní doklad v databázi. 

• Časový úsek 

Popisek "časový úsek" se vztahuje k databázi textů. Udává, ze kterého z šesti 

časových úseků v rozmezí 1500-1620 pochází text, z něhož byl daný doklad 

excerpován (1500-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580, 1581-1600, 1601-1620) 
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• Žánr 

Údaj o žánru zařazuje text, z něhož doklad pochází, do jedné z devíti 

stanovených žánrových skupin v databázi textů (administrativní a oficiální listy, 

soukromé listy, historiografie, odborná literatura, prakticky odborná a výchovná 

literatura, náboženská literatura, zábavná literatura, polemiky a komentáře k aktuálnímu 

dění, předmluvy a dedikace, viz výčet v podkap. III. I. B. a.). 

• Autor a dílo 

U každého dokladuje uvedena zkratka označující autora nebo překladatele textu, 

eventuálně název díla. Pro rozlišení mezi díly jedné řady (např. dopisy jedné osoby 

jednomu adresátovi) bylo navíc zavedeno číselné značení. Zkratky identifikující texty 

jsou uvedeny v seznamu pramenů (část XI.). 

• Dílo původní-překladové 

Charakteristika "původní I překlad" se vztahuje k textu, z něhož doklad pochází. 

Pokud se v jednom textu nacházejí části přeložené i vlastní tvorba českého autora, byly 

do databáze textů zařazeny jako dva texty s rozdílnou zkratkou, viz poznámka 

v seznamu pramenů, XI. 

111. 2. B. c. Syntaktická stavba 

Další skupina údajů se vztahuje k syntaktické stavbě dokladu, přesněji ke stavbě 

větné konstrukce, v níž se nachází syntetický přísudek ve větě hlavní. (Věty uvedené 

jako nezbytný předchozí kontext po syntaktické stránce nerozebíráme. Výjimku tvoří 

věty v kontextové části, jejichž stavba má pro stavbu zkoumané konstrukce zvláštní 

význam, např. při paralelní výstavbě textu, při opakování apod.) 

• Větná konstrukce 

Zkoumaný přísudek se vždy nachází ve větě hlavní. Údaj o větné konstrukci 

popisuje blíže vztah dané věty hlavní k dalším predikacím: např. zda je některý z jejích 

členů vyjádřen vedlejší větou, zda daná věta hlavní je součástí souřadného souvětí ap. 

Důležité jsou především údaje o větách vedlejších, které jsou základem pro další 

syntaktické rozbory. (V poli "větná konstrukce" se v naší databázi vyskytly následující 

hodnoty: samostatná VH, samostatná VH s 1 VV, samostatná VH se 2VV, samostatná 

VH se 3VV, samostatná VH se vsuvkou, samostatná VH se 2 vsuvkami, samostatná VH 

s apozicí, samostatná VH s 1 VV a parcelací, samostatná VH s 1 VV a oslovením, 

samostatná VH s 1 VV a vsuvkou, samostatná VH s 1 VV a 2 vsuvkami, samostatná VH 

se 2VV a vsuvkou, samostatná VH se 2VV, vsuvkou a parcelací, samostatná VH 

se 3VV a vsuvkou, VH v souřadném souvětí, VH v souřadném souvětí s 1 VV, VH 

v souřadném souvětí se 2VV.) 
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• Druh VV 

Ve strukturách, v nichž byla v poli "větná konstrukce" vyznačena přítomnost 

věty vedlejší (vět vedlejších), se dále určuje druh věty vedlejší. Tento údaj byl do 

databáze zařazen proto, aby bylo možné ověřit hypotézu, že jednotlivé druhy vět 

vedlejších se umisťují do typické antepozice či postpozice vzhledem k větě řídící (např. 

VV účinková pravidelně následuje za větou řídící). Pozice věty vedlejší se pak může 

vzájemně ovlivií.ovat s pozicí přísudkového slovesa. 

• VV obsahová 

Při větším počtu vět vedlejších by vznikly v charakteristice "druh VV" poněkud 

komplikované zápisy. Pro lepší přehlednost proto byla přítomnost některých druhů VV 

vyznačena zvlášť, jiným údajem. Jedním z takovýchto zvlášť značených případů jsou 

VV obsahové. Důvodem pro jejich vyčlenění je jednak jejich vysoká frekvence, jednak 

fakt, že mají specifický větosledný rys- obvykle stojí v postpozici za větou řídící. (Jako 

druhý a poslední zvláštní případ byly vyznačeny VV podmětné, viz níže.) 

• Podmět 

Aby bylo možné zachytit vztah mezi umístěním přísudku a umístěním podmětu, 

bylo explicitně označeno relativní umístění podmětu vzhledem k přísudku. Tato 

charakteristika může nabýt čtyř hodnot: podmět předchází před přísudkem, následuje za 

ním, je nevyjádřen, neexistuje (v jednočlenných slovesných větách). Nevyjádřený 

a neexistující podmět se na povrchové rovině vyjadřují stejně (nerealizují se), proto by 

bylo možné také obě hodnoty shrnout pod jednu. V databázi dokladů oba typy 

rozlišujeme, protože předpokládáme, že věty s nevyjádřeným podmětem v myšlenkové 

stavbě pevněji navazují na předcházející větu než věty bez podmětu; ve větách 

s nevyjádřeným podmětem lze spíše očekávat stavbu paralelní s předchozí konstrukcí. 

• Podmět z předchozí věty 

U vět s nevyjádřeným podmětem je zachyceno, zda jejich podmět je spoJen 

koreferenčním vztahem s podmětem věty předchozí. V tomto poli se zapisují hodnoty 

ano/ne. Také tento údaj slouží k případnému potvrzení paralelní stavby vět násle

dujících za sebou. 

• VV podmětná 

Jako zvláštní typ podmětu byla vyznačena VV podmětná. Protože obsahuje 

samostatnou predikaci, předpokládáme, že se může ve vztahu k přísudku umisťovat 

jinak než podmět nevyjádřený vedlejší větou. V tomto poli se zapisují hodnoty ano/ne. 
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• Přechodníková konstrukce 

V charakteristice syntaktické stavby zkoumané věty se také uvádí, kolik 

přechodníkových konstrukcí daná věta obsahuje. Zachycují se pouze pl·echodníkové 

konstrukce závislé na přísudkovém slovese věty hlavní, přechodníkové konstrukce z vět 

vedlejších popsány nejsou. 

• Význam p1-:echodníkové konstrukce 

Jestliže u vět vedlejších existuje typické umístění vzhledem k větě řídící, může 

podle našeho názoru existovat také typické umístění přechodníkové konstrukce 

vzhledem k větě řídící. Předpokládáme, že toto umístění je určeno významem 

přechodníkové konstrukce. U tohoto údaje jsou zapsány hodnoty jako současnost, 

předčasnost, následnost, příčina, podmínka, okolnost, prostředek, způsob, účel, 

přípustka, ekvivalent, doplněk. Zároveň se zde zapisuje, zda jde o kondenzaci 

nezávislých výpovědí nebo zda mezi přechodníkovou konstrukcí a větou řídící existuje 

užší významová souvislost. 

• Krátká konstrukce 

V některých strukturách je pro realizaci povrchového slovosledu na výběr jen 

málo pozic. Skutečnost, že se v nich přísudkové sloveso nachází v určité pozici, má 

jinou výpovědní hodnotu než výskyt slovesa v téže pozici v bohatší struktuře (s větším 

výběrem pozic). Např. ve větě o jednom slově (přísudku) stojí přísudek současně na 

počátku i na konci věty. Tento výskyt však nelze sčítat s výskyty počátečního umístění 

slovesa či s jeho koncovým umístěním ve složitějších konstrukcích. Také věty o dvou 

prvcích, např. o podmětu a přísudku, jsou příliš stručné a nelze z nich usuzovat nic 

o koncovém umístění přísudkového slovesa ve starší češtině. 

Podobné konstrukce označujeme jako krátké. Krátká konstrukce obsahuje pouze 

jeden či dva vzájemně přemístitelné členy, jako hodnota se u nich v tomto poli zapisuje 

označení "1 prvek" či "2 prvky". 

111. 2. B. d. Další charakteristiky 

Další údaje popisují formu přísudku, jeho případné specifické funkce (vyjádření 

větné negace, viz oddíl II. 1. A. a. iv.), druh věty podle postoje mluvčího. Vyznačuje se 

také přítomnost zvláštních výrazů, které mají přímý či nepřímý vliv na postavení 

přísudku. Do této skupiny patří dále údaje o syntaktických a stylistických strukturách 

s typickým slovosledem. Jedná se o následující údaje: 

• Osoba a číslo 

Údaj o osobě a gramatickém čísle přísudku je důležitým zpřesněním zejména 

pro zkoumání relativního slovosledu přísudku a podmětu. Je třeba totiž oddělit věty ve 

3. osobě, kde se podmět běžně vyjadřuje, od vět v 1. a 2. os., kde je přítomnost podmětu 

zpravidla příznaková. Kombinace údajů o podmětu, osobě a poloze přísudku umož~íuje 

ověřit hypotézu A. Svobody (1984: 88), že ve větách s nevyjádřeným podmětem stojí 

přísudek spíše blízko počátku věty. 
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• Imperativ 

Přítomnost imperativu se vyznaCUJe zvlášť, protože předpokládáme, že 

imperativy mají i ve starší češtině tendenci stát blízko počátku věty. Pro tuto práci 

nakonec doklady obsahující imperativy využity nebyly, výzkum se omezil pouze na 

věty oznamovací. 

• Negace 

Větná negace je jednou z funkcí vyjádřených ve formě přísudku. Jako každá 

funkce přísudku může být i větná negace aktualizována a může ovlivnit postavení 

přísudku (srov. oddíl II. 1. A. a. iv.) 

• Otázka 

Zvlášť se zapisuje také skutečnost, zda zkoumaná struktura je či není větou 

tázací, neboť větná modalita může ovlivňovat postavení přísudkového slovesa. Stejně 

jako doklady s větami rozkazovacími, nebyly ani doklady s větami tázacími pro daný 

výzkum nakonec použity, jsou však v databázi dokladů připraveny pro další zpracování. 

• Druh otázky 

Věty tázací jsou dále rozděleny na otázky zjišťovací, doplňovací a disjunktivní. 

Slovosled všech tří druhů otázek se liší: ve zjišťovacích otázkách je aktualizována 

funkce větné negace I afirmace, která se vyjadřuje ve formě přísudkového slovesa; 

otázky doph'íovací obsahují na rozdíl od zbylých dvou druhů otázek explicitní tázací 

výraz vyjadřující větnou modalitu; v otázkách disjunktivních je obsažena relativně 

složitá kombinace vztahů (větná modalita otázky + členská koordinace), která 

pravděpodobně omezuje slovoslednou volnost, aby věta zůstala srozumitelná. 

• Sloveso nazývání 

Slovesa nazývání mají schopnost vázat dvě jmenné skupiny v nominativu (On se 

jmenuje Petr.). Tuto vlastnost mají společnou se slovesy sponovými. Konstrukce se 

slovesy nazývání (slouti, nazývati se, jmenovati se apod.) byla zachycena zvlášť, aby 

bylo možné sledovat, nakolik se v takovýchto konstrukcích uplatiíuje tendence starší 

češtiny umisťovat přísudek na konec věty. Předpokládáme, že ve větách tohoto typu 

stojí přísudek na konci méně často než obvykle, neboť má za úkol oddělovat obě 

nominativní skupiny od sebe. Kdyby stál přísudek na konci, nemuselo by být u 

nominativních skupin jasné, která plní funkci podmětu a která příslovečného určení 

(srov. Rafael Luciper slul.). 

Uvedená charakteristika sloves v dané práci nebyla nakonec využita, tato část 

excerpce je připravena k pozdějšímu zpracování. 
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• Kvantifikace, kval(fikace, komparace 

Kvantifikační, kvalifikační a komparační výrazy se ve starší češtině často 

umisťují ve větě doleva, ačkoli mívají vysokou výpovědní dynamičnost. Nepřímo tak 

ovlivi1ují umístění přísudkového slovesa. 

• Specifické výrazy, které mohou mít vliv na slovosled 

Vedle prvků kvantifikačních, kvalifikačních a komparačních JSOU dalšími 

typickými výrazy, které mohou ovlivnit slovosled věty, např. některé částice 

(navazovací částice i, tázací částice li a zdali, přací částice nech( záporná částice nic 

ad.). Hodnotami v tomto poli jsou konkrétní slova, která podle našeho názoru mohou 

mít vliv na slovosled. 

• Uvozovací věta 

V uvozovacích větách se setkáváme s typickým vzájemným uspořádáním 

přísudku a podmětu (podmět často následuje za přísudkem, i když bývá kontextově 

zapojený, srov. Uhlířová, 1987: 60), proto byly tyto struktury označeny zvlášť. 

• Uvedení na scénu 

Pořadí přísudek - podmět je charakteristické také pro věty popisující uvedení 

nějakého prvku na scénu (např. Přišlo léto. Nastaly deště.). Předpokládáme, že tendence 

ke koncovému umístění přísudku se v těchto konstrukcích uplati1uje slaběji než jinde. 

• Ustálená dopisová formule 

Skupina ustálených dopisových formulí je vymezena stylisticky. Jde o tradiční 

obraty v úvodech a závěrech dopisů, jako jsou pozdravy, poděkování, přání apod. 

Slovosled těchto konstrukcí je ustálený, je proto vhodné dopisové formule označit, aby 

jejich slovosled mohl být popsán pohromadě. 

• Vsuvka 

Zvlášť byly vyznačeny věty hlavní, které plní funkci vsuvky v jiné konstrukci. 

Jejich slovosled jsme však blíže nezkoumali, protože šlo většinou o krátké konstrukce. 

• Paralelní stavba v několika větách za sebou 

Paralelní stavbou se rozumí rys stylistické výstavby textu, při němž je slovosled 

dané věty konstruován paralelně se slovosledem věty předchozí (např. dvakrát pořadí 

podmět - předmět- přísudek). Označení paralelní stavby umoži1uje např. ověřit, kteří 

autoři a které žánry používají častěji klasických rétorických figur. S jeho pomocí lze 

také zjistit, zda určité slovosledné vzorce jsou v textu distribuovány rovnoměrně a více

méně náhodně či zda se vyskytují v určitých shlucích paralelní výstavby (např. přísudek 

umístěný na konci v několika větách za sebou). 

74 



111. 2. B. e. Aktuální členění 

Údaje o aktuálním členění vypovídají o roli přísudku v aktuálním členění celé 

věty, o průběhu aktuálního členění ve větě a o vztahu jejího slovosledu k systémovému 

uspořádání. 

• Hodnota AČV u přísudku (téma, přechod, réma) 

Na škále výpovědní dynamičnosti a kontextové zapojenosti mohly být 

přísudkovému slovesu uděleny tři hodnoty: téma, přechod (jako součást olmiska, viz 

oddíl II. 2. B. c. ii.) a réma (tj. vlastní olmisko, viz tamtéž). V kombinaci s údajem 

o poloze přísudku vede hodnota AČV u přísudku k závěrům o průběhu aktuálního 

členění ve větě. 

• Slovosled odpovfdá AČV 

V této charakteristice byla vyplněna hodnota "ano", pokud povrchový slovosled 

věty odpovídal slovosledu hloubkovému (u takového povrchového slovosledu 

výpovědní dynamičnost jednotlivých prvků ve větě postupně vzrůstá, od tématu přes 

přechod k vlastnímu olmisku, viz podkap. II. 2. B. a.). Tam, kde se povrchový slovosled 

od hloubkového odchyloval, byl u typických případů naznačen charakter odchylky: 

ne-podmět 

ne-zájmeno 

ne-táz. výraz 

ne-způsob 

kontextově zapojený podmět následuje za slovesem 

kontextově zapojené zájmeno následuje za slovesem (pokud jde 

o dlouhý tvar zájmene, označí se v Poznámce) 

tázací výraz s vysokou VD je umístěn na počátku věty či 

v základové části 

příslovečné určení způsobu předchází před slovesem, ačkoli má 

vyšší VD 

ne-vv podmín násl vedlejší věta podmínková následuje za slovesem 

ne-přech příčin násl přechodníková konstrukce s významem příslovečného určení 

příčiny následuje za slovesem 

• Porušení systémového uspořádání 

Toto kritérium je zaměřeno na slovosled ohniska a polohu rématu. Pokud 

slovosled věty neodpovídá novočeskému systémovému uspořádání, vyznačí se hodnota 

ano. Neoznačení znamená hodnotu ne. Výslovně zapisujeme hodnotu ne pouze 

výjimečně, u nepřehledn)rch vět. 

Jako porušení systémového uspořádání hodnotíme jednak změnu pořadí členů za 

přísudkovým slovesem, jednak předsunutí části ohniska před přísudkové sloveso. 

Protože přechodové sloveso stává běžně na konci, je předsunutí ohniska velmi časté. 

Změna pořadí členů za přísudkovým slovesem se vyskytuje méně často, proto 

z praktických důvodů explicitně značkujeme právě ji (ano- pořadí v ohnisku). Jestliže 

se někdy ukáže, že ve starší češtině existuje nějaká typická odchylka oproti 
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novočeskému systémovému uspořádání, bude třeba upravit koncept systémového 

uspořádání pro starší češtinu. 52 Tento způsob zápisu nám umožní případnou odchylku 

odhalit. 

111. 2. B. f. Umístění slovesa 

V poslední, jedné z nejdůležitějších skupin údajů je zachycena poloha 

přísudkového slovesa. Při dané struktuře databáze dokladů je možné tyto údaje 

zpracovat podle jednotlivých skupin zvolených na základě předchozích charakteristik 

(např. umístění slovesa v navazovacích větách, ve větách s negací apod.) 

• Poloha slovesa 

V poli poloha přísudkového slovesa se v souladu s kap. II. 2. A. uvádějí 

následující hodnoty: začátek, střed, konec, začátek po VV, začátek po přechodníkové 

konstrukci, konec před VV, konec před přechodníkovou konstrukcí. 

• Sloveso způsobuje neprojektivitu 

Zvlášť byly vyznačeny konstrukce, v nichž je přísudkové sloveso umístěno 

neprojektivně - např. odděluje členy jmenné skupiny, které jsou na sobě navzájem 

závislé apod. Vyznačení této charakteristiky umožňuje soustavně popsat typické starší 

české věty s neprojektivním umístěním přísudkového slovesa blízko konce věty. 

• Poznámka 

V poznámce se zapisují nejrůznější charakteristiky a komentáře k obsahům 

všech sloupců; jejich zápis je formalizován pouze částečně. Poznámka zachycuje 

nejasnosti v určování charakteristik, objevují se v ní postřehy o dalších hlediscích 

popisu slovosledu, pro něž nebyl v databázi vytvořen samostatný sloupec. 

Jako příklad uvádíme poznámky vztahující se k oblasti AČV. Uvádějí se tu např. 

víceslovná zdůvodnění, v čem konkrétně povrchový slovosled neodpovídá 

hloubkovému u specifických případů; dále se označují doklady, které mohou sloužit 

jako protipříklady k některým skupinám (příslovečné určení způsobu následuje za 

přísudkovým slovesem). Stručně jsou zde uvedena také konkrétní slova s nejasnou 

hodnotou AČV či např. následující poznámky: 

subjektivní pořad 

za slovesem výrazy ze základu 

slovosled odpovídá systémovému uspořádání pouze formálně (viz oddíl 

II. 2. B. a. v.) 

konkrétní slovo v kontrastu I podmět v kontrastu 

kontrast oddělen zprava slovem pak I ovšem 

52 Samotná existence systémového uspořádání je sice jazykovým univerzále, ale jeho konkrétní podoba je 

jazykově specifická. Proto může být odlišná i v různých fázích vývoje jednoho jazyka. 
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111. 2. C. Rozsah databáze dokladů: základní databáze a její 
struktura, Hájkova Kronika a Bible kralická 

Databáze dokladů představuje kompletní excerpci vycházející z databáze textů 

(viz III. 2.) a obsahuje celkem 3785 dokladů se syntetickým přísudkem ve větě hlavní. 

Tab. 6- Rozsah databáze dokladů (v počtech dokladů) 

bez omezení podle 

postoje mluvčího, 

včetně krátkých 

konstrukcí 

Hájkova 339 

Kronika 

Bible kralická 586 

Ostatní texty 2860 

Celkem 3785 

věty oznamovací, věty oznamovací, 

včetně krátkých bez krátkých 
konstrukcí konstrukcí 

327 291 

487 367 

2442 2082 
1 

1 

3256 :2740 
1 

I 
I 
I 
I 

základní databáze •-------' 

Jak již bylo uvedeno výše, v databázi dokladů jsou zahrnuty také konstrukce, 

které v této práci analyzovány nebyly (otázky atd.). V naší analýze se soustřeďujeme na 
doklady zachycené v posledním sloupci tabulky, tj. na věty oznamovací, které nejsou 

krátkými konstrukcemi. Slovosledný úzus starší češtiny zkoumáme nejprve na 

"ostatních textech", se zjištěnými údaji pak porovnáváme úzus Hájkovy Kroniky 
a Lukášova evangelia v Bibli kralické. V dalších kapitolách nazýváme tu část databáze 

dokladů, kterou tvoří doklady z "ostatních textů" obsažené v posledním sloupci tabulky 

(vyznačené políčko), "základní databází". Přesná struktura základní databáze (počet 
dokladů z jednotlivých děl) je uvedena v příloze (část XIII). 

Pokud v analýze slovosledu výjimečně přihlížíme ke krátkým konstrukcím 
(u uvozovacích vět), je tato skutečnost na odpovídajícím místě uvedena. 
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IV. METODA ZPRACOVÁNÍ DAT 

Materiál z databáze dokladů byl zpracováván dvěma způsoby, statistickými testy 

a typologickou charakteristikou skupin. K užití statistických testů nás dovedla snaha 

o co největší exaktnost při popisu staršího českého slovosledu. Druhou metodu, 

typologickou charakteristiku skupin, provádíme jen v takových skupinách vět, o nichž 

nemáme v databázi dostatek údajů, a které proto nemůžeme ověřovat pomocí 

statistických testů 

Hypotézy o specifičnosti slovosledu v jistých skupinách dokladů byly podpořeny 

x2-testem (chí kvadrát test). 53 Při testování se řešila v zásadě tatáž úloha: mějme doklady 

s příznakem a (např. rematické sloveso na konci) a doklady bez tohoto příznaku 

(rematické sloveso v ostatních polohách). Vyskytuje se tento příznak mezi zkoumanými 

doklady náhodně, nebo se častěji nachází u dokladů, které mají zárovei'í. jistou 

charakteristiku b (např. rematické sloveso je negované), a méně často u dokladů, které 

tuto charakteristiku nemají (rematické sloveso je v afirmativním tvaru)? Jsou rozdíly 

mezi sledovanými skupinami signifikantní? 

Jako nulovou hypotézu jsme vždy volili předpoklad, že se slovosled ve 

sledovaných skupinách (např. doklady s negativním a afirmativním tvarem rematického 

slovesa; doklady z různých žánrů apod.) neliší, lépe řečeno že odchylky v těchto 

skupinách jsou způsobeny pouhou náhodou. 54 Tuto hypotézu jsme podrobili testu -

x2 -test umožňuje se zvolenou pravděpodobností vyvrátit hypotézu, že příznak a 

a charakteristika b jsou navzájem nezávislé. Pokud se ukázalo, že nulová hypotéza je 

neplatná, byl vyvozen závěr, že slovosled v uvedených skupinách se významně liší a že 

sledovaná charakteristika b (např. afirmativnost I negativnost rematického slovesa; 

žánr) je významná pro distribuci příznaku a (tj. např. poloha přísudkového slovesa). 

Pokud nulová hypotéza nebyla vyvrácena, zůstala v platnosti: distribuce příznaku a 
nijak nezávisí na charakteristice b. 

v této práci bylo užito dvou podtypů x2 -testu: v případech, kde se sledovala 

distribuce příznaku a ve dvou skupinách dokladů, jsme vycházeli ze čtyřpolních 

tabulek; v případech, kde byl daný znak distribuován do více než dvou skupin, jsme 

ověřovali hypotézu homogenity výběrů (přitom oba testy jsou velmi podobné, čtyřpolní 

tabulky jsou nejjednodušší variantou hypotézy homogenity výběrů). 

53 Srov. Butler (1985: 112-123, 176); Anděl (1993: 143-159, 217); Prášková (1985: 33--48), Swoboda 

(1 977: 3 I 5-324), Oakes (I 998: 24-28). 
54 Pomocí statistických testů lze ji stou hypotézu pouze vyvrátit nebo nevyvrátit, ne lze ji ale potvrdit. 

Nevyvrácení vypovídá o sledované hypotéze toto: pomocí daného testu se nepodařilo hypotézu vyvrátit, 

(ale je možné, že pomocí vhodnějšího testu by vyvrácena byla). Srov. Swoboda I 977: I 82: "Hypotézy je 

proto možno zásadně prohlásit za falešné (zamítnout je), nikoliv však dokazovat." Aby bylo možné využít 

právě zamítnutí hypotézy, které skutečně má jistou vypovídací hodnotu, volili jsme jako výchozí 

(nulovou) hypotézu opačný předpoklad než ten, k němuž jsme směřovali (směřovali jsme např. k tomu, že 

záleží na afirmativnosti I negativnosti slovesa), a tento opačný předpoklad jsme se pokoušeli zamítnout 

(tj. pokoušeli jsme se zamítnout, že na afirmativnosti I negativnosti slovesa nezáleží). 
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IV. 1. ČTYŘPOLNÍ TABULKY 

Prvním užitým podtypem x2 -testu byly čtyřpolní tabulky. Ve čtyřpolních 
tabulkách se sleduje distribuce dokladů s příznakem a a dokladů bez tohoto příznaku 

právě ve dvou skupinách dokladů, ve skupině s charakteristikou b a bez ní. Výsledky se 

zapisují, jak je uvedeno v tab. 7 (jako příklad je použita tab. 38 z analýzy dokladů). 

Tab. 7 - Příklad čtyřpolní tabulky: Zastoupení negativních a afirmativních rematických 

sloves na konci a v jiných polohách- počty výskytů (základní databáze) 

Nakonci V jiné poloze Celkem 

Negativní remat. sloveso 44 9 53 

Afirmativní remat. sloveso 121 89 210 

Celkem 165 98 263 

Označme jednotlivé části tabulky následovně:55 

Na konci V jiné poloze Celkem 

Negativní remat. sloveso A B A+B 

Afirmativní remat. sloveso c D C+D 

Celkem A+C B+D A+B+C+D=N 

Hodnota i se pak vypočítá takto: 

N(AD-BCi 

(A+ B)(C + D)(A + C)(B + D) 

Vypočítanou hodnotu i dále porovnáváme s tabulkou kritických hodnot i, 
kterou uvádí Butler (1985: 176) a Anděl (1993: 217). V tabulce kritických hodnot byl 

v našem případě zvolen stupeň pravděpodobnosti 95%, že výsledky testu nejsou falešně 

pozitivní či falešně negativní (tj. že omylem byla přijata neplatná hypotéza nebo byla 

55 Obecné vysvětlení čtyřpolních tabulek v této kapitole vychází z Butlerova výkladu ol-testu (1985: 

120). 
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zamítnuta platná hypotéza). 56 Pro tento stupeň pravděpodobnosti se kritická hodnota 

x2 rovná 3,84. Pokud je vypočítaný x2 vyšší než kritická hodnota, je rozdíl mezi oběma 
sledovanými skupinami (afirmativní a negativní rematická slovesa) signifikantní. Pokud 

je vypočítaný x2 nižší, je tento rozdíl dán pouze působením náhody, pro polohu 

rematického slovesa pak není důležité, zda jde o tvar afirmativní nebo negativní. 

V případě vzorové čtyřpolní tabulky uvedené výše (tab. 7) byla pro x2 vypočí
tána hodnota ll ,67890649. Tato hodnota překračuje kritickou hodnotu (3,84), proto 

můžeme na pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout nulovou hypotézu, že umístění 

rematického slovesa v obou skupinách je pouze náhodné a že nesouvisí s afirmativností 

I negativností slovesného tvaru. Ve větách s afirmativním tvarem rematického slovesa 

se tedy sloveso umisťuje typicky do jiné polohy než ve větách s tvarem negativním 

a tento rozdíl je signifikantní. 

IV. 2. HYPOTÉZA HOMOGENITY VÝBĚRŮ 

S hypotézou homogenity výběrů jsme pracovali v případech, kdy byla sledována 

distribuce příznaku a ve více než dvou skupinách (např. výskyt konstrukcí s paralelní 

výstavbou v devíti zkoumaných žánrech). Nulová hypotéza zde předpokládá 

homogenitu, podobně jako v předchozím případě: distribuce daného znaku je pro 

všechny sledované skupiny stejná (tj. např. zastoupení konstrukcí s paralelní výstavbou 

se v jednotlivých žánrech neliší). Zkoumaná data byla zapsána do tabulky následujícího 

typu. 

56 95% pravděpodobnost je běžný stupeň pravděpodobnosti, s nímž se ve statistickém zpracování dat 

operuje, srov. Swoboda (1977: 164): "Zda postačí 95 %jistoty nebo nikoliv, ne lze říci všeobecně. O tom 

je třeba rozhodnout v každém jednotlivém případě samostatně. Jestliže se nemá vydat moc peněz 

a postačí-li přibližný přehled (jako např. u mnohých otázek průzkumu trhu), je postačující 90% nebo ještě 

nižší jistota. Jde-li o zvlášť významné, velmi závažné rozhodnutí, bude snaha dosáhnout 99% nebo ještě 

vyšší pravděpodobnosti. Za postačující se však zpravidla pokládá 95% pravděpodobnost." Ve statistické 

terminologii se spíše uvádí pravděpodobnost, že k chybě dojde (měří se např. "na 5% hladině 

pravděpodobnosti"), zatímco v aplikacích statistiky při výzkumu se spíše pracuje s pravděpodobností, že 

k chybě nedojde- mluví se pak o pojmem 95% pravděpodobnosti. 
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Tab. 8 - Příklad tabulky pro ověření hypotézy homogenity výběrů: Zastoupení 

konstrukcí s paralelní výstavbou a bez ní v jednotlivých žánrech - v počtech výskytů 

(základní databáze) 

Doklady Doklady bez 

s paralelní paralelní Celkem 

výstavbou výstavby 

administr. a ofic. listy 28 134 162 

soukromé listy 72 283 355 

historiografie 68 122 190 

odborná literatura 21 114 135 

prakt. odb., výchovná lit. 85 190 275 

náboženská literatura 79 130 209 

zábavná literatura 64 328 392 

polemiky, komentáře 69 153 222 

předmluvy a dedikace 51 91 142 

Celkem 537 1545 2082 

Hodnota i se pak vypočítá následovně:57 

(R-Oi 

o 

kde Rje reálná frekvence v daném políčku; 
O je očekávaná frekvence v daném políčku (tj. frekvence, která by byla v daném 

políčku, kdyby distribuce dokladů byla skutečně homogenní). 

57 Obecné vysvětlení hypotézy homogenity výběrů v této kapitole vychází z Butlerova výkladu ol-testu 

(1985: 113, 121-122) a z výkladu Práškové (1985: 37-39). 
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Uvedený vzorec čteme tak, že pro výpočet celkového l v tabulce je třeba sečíst 
všechny x2 pro jednotlivá políčka (tj. pro doklady s paralelní výstavbou v jednotlivých 

žánrech a pro doklady bez paralelní výstavby v jednotlivých žánrech). Každý jednotlivý 

x2 se vypočítá podle části vzorce uvedené za znakem I. 

Očekávaná frekvence O se pro každé políčko vypočítá podle vzorce 

součet příslušného řádku X součet příslušného sloupce 

o = -----------------------------------------

N 

kde N je úplný součet řádků a sloupců (v pravém dolním políčku). 

Vypočítanou celkovou hodnotu x2 dále porovnáváme s tabulkou kritických 

hodnot x2
, přičemž- stejně jako u čtyřpolních tabulek- pracujeme s hodnotami x2 pro 

95% pravděpodobnost. V tabulce kritických hodnot je třeba zvolit příslušnou hodnotu 

podle počtu stupňů volnosti v tabulce dat. Počet stupňů volnosti v tabulce dat určíme 

podle počtu řádek a sloupců: 

počet stupňů volnosti = (počet řádek - I )(počet sloupců - I) 

Při zvolené pravděpodobnosti je pro dva stupně volnosti kritická hodnota 

i rovna 5,99, pro tři stupně volnosti 7 ,82, pro čtyři stupně volnosti 9,49 atd. Pokud je 

vypočítaný x2 vyšší než příslušná kritická hodnota, potom je rozdíl mezi sledovanými 

skupinami (např. žánry) signifikantní. Pokud je vypočítaný x2 nižší, je rozdíl mezi 

skupinami pouze náhodný. 

Pro vzorovou tabulku 8, která zachycuje zastoupení konstrukcí s paralelní 

výstavbou v jednotlivých žánrech, byla vypočítána hodnota x2 = 77,773 71. 

Tato tabulka má (9 - I )(2 - 1) = 8 stupňů volnosti. Pro 8 stupií.ů volnosti se 

v tabulce kritických hodnot při pravděpodobnosti 95 % uvádí kritická hodnota 15,51. 

Vypočítaná hodnota x2 (77,7737I) je výrazně vyšší než kritická hodnota (15,5I), proto 

se na pravděpodobnostní hladině 5 % zamítá hypotéza o homogenitě výběrů, tj. o tom, 

že konstrukce s paralelní výstavbou jsou v jednotlivých žánrech zastoupeny rovnoměrně 

a zjištěné rozdíly jsou pouze náhodné, že na konkrétním žánru nezáleží. Pro zastoupení 

konstrukcí s paralelní výstavbou je tedy důležité, z kterého žánru sledované doklady 

pocházejí. 
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V. ANAL ÝZA UMÍSTĚNÍ SYNTETICKÉHO PŘÍSUDKU 
VE STARŠÍ ČEŠTINĚ 

Nápadným znakem starší češtiny je časté umisťování přísudku na konec věty. 

Jak už jsme uvedli, byla dokonce vyslovena hypotéza, že toto umístění je ve starší 

češtině většinové (Havránek, 1979: 58, viz pozn. 4), a proto se v analýze umístění 

přísudku budeme k tendenci ke koncovému umístění přísudkového slovesa stále vracet, 

i když popisujeme umístění slovesa ve všech pozicích. 

V první části analýzy (V. 1.) je nejprve obecně zachyceno umístění 

přísudkových sloves v dokladech základní databáze. Tato část podává popis "stavu 

nula"- základního, bezpříznakového slovosledného úzu starší češtiny. Na jeho základě 

ověřujeme, zda je koncové umístění přísudkového slovesa ve starší češtině skutečně 

většinové. Pro základní srovnání jsou zde uvedeny také údaje o umístění přísudkového 

slovesa v nové češtině. 

Zjištěný obecný slovosledný úzus starší češtiny může sloužit jako referenční 

základna pro další výzkumy: je možné s ním porovnávat jazyk jednotlivých památek 

a určit tak míru příznakovosti v jeho slovosledu vzhledem k dobovým zvyklostem. 

(Praktická aplikace této metody je představena v závěru práce v části VI., kde 

zjišťujeme, do jaké míry byl jazyk Hájkovy Kroniky a Lukášova evangelia v Bibli 

kralické odlišný od soudobého jazyka obecně.) 

Vedle celkového popisu umístění slovesa ve starší češtině se věnujeme také 

umístění slovesa v jednotlivých žánrech (část V. 2.). Také tyto výsledky lze využít jako 

referenční pozadí při charakteristice slovosledu v konkrétním textu. Srovnáním s ním 

lze např. zjistit, nakolik je daná konkrétní památka typickým představitelem svého 

žánru, zda má vzhledem ke svému žánru nějaké specifické slovosledné rysy. (Také tato 

metoda byla aplikována na Hájkovu Kroniku a Lukášovo evangelium v Bibli kralické, 

viz část Vl.. S pomocí této metody zjišťujeme, zda slovosled Hájkovy Kroniky 

odpovídá soudobým historiografickým dílům a slovosled Lukášova evangelia 

soudobým dílům s náboženskou tematikou.) 

Další část analýzy (V. 3.) se zabývá specifickými syntaktickými konstrukcemi, 

v nichž se projevuje zesílená tendence k určitému umístění přísudkového slovesa. 

Zvláštní pozornost je věnována konstrukcím s přísudkovým slovesem na konci (kap. 

V. 3. A. - věty s paralelní výstavbou, věty s koordinovanými přísudky, ustálené 

korespondenční formule, věty s kvalifikačními, kvantifikačními a komparačními 

výrazy, věty se slovesnými přívlastky, věty s negativním rematickým slovesem), 

u přechodového slovesa na konci jako charakteristického znaku starší češtiny je popsána 

také jeho distribuce podle autora, žánru a období. V ostatních kapitolách (V. 3. B. -

sloveso před postponovaným členem, V. 3. C. - sloveso na počátku a uprostřed) jsou 

popsány konstrukce, v nichž se tendence starší češtiny umístit přísudkové sloveso na 

konec projevuje slaběji (např. souvětí s vedlejší větou obsahovou). V poslední části 

(V. 3. C. f.) je popsán relativní slovosled přísudkového slovesa a podmětu. Mimo jiné se 

v této části práce na materiálu starší češtiny ověřuje hypotéza A. Svobody, podle níž se 

83 



ve větách s nevyjádřeným podmětem přísudkové sloveso umisťuje na počátek častěji 

než ve větách s podmětem vyjádřeným (V. 3. C. g.). 
V závěru analýzy je porovnána síla jednotlivých slovosledných tendencí a na 

základě dat získaných ze základní databáze se stanoví, zda je ve starší češtině postavení 

přísudkového slovesa gramatikalizováno (V. 3. D.). 

V. 1. ZÁKLADNÍ DISTRIBUCE UMÍSTĚNÍ SYNTET/CKÉHO PŘÍSUDKU 

VE STARŠÍ ČEŠTINĚ 

Naše základní databáze obsahuje celkem 2082 syntetických tvarů přísudku ve 

větě hlavní. Z hlediska aktuálního členění se uvedené přísudky dělí do tří skupin (téma, 

přechod, réma), které jsou v základní databázi zastoupeny následovně: 

Tab. 9 - Hodnota aktuálního členění přísudkového slovesa ve starší češtině (základní 

databáze) 

AČV slovesa Počet výskytů V procentech 

Téma 36 1,73 

Přechod 1783 85,63 

Réma 263 12,64 

Celkem 2082 100 

Jak vyplývá z tabulky 9, dvě hlavní skupiny v základní databázi tvoří slovesa 
přechodová (85,63 %) a menší skupina sloves rematických (12,64 %); slovesa tematická 

jsou zastoupena pouze zanedbatelně (1 ,73 %). Proto se také v dalším výzkumu 

zaměříme především na rozdíly mezi slovesy přechodovými a rematickými, jevy 

v dokladech s tematickými slovesy uvádíme pouze pro ilustraci, ale nevyvozujeme 

z nich další závěry. 
Pro hrubé srovnání uvádíme rozdělení hodnot AČV u přísudkového slovesa 

v nové češtině (tab. 10). Novočeské doklady pocházejí z Pražského závislostního 
korpusu. 58 Doklady z PZK byly filtrovány méně pečlivě než základní databáze: stejně 
jako doklady ve starší češtině obsahují pouze věty oznamovací, avšak na rozdíl od nich 

se neomezují pouze na syntetické tvary přísudku. Nebyly také vyloučeny konstrukce, 

v nichž vystupuje v jakékoli funkci infinitiv. Údajů této tabulky je proto užito pouze pro 

základní orientaci: lze z ní vyčíst, že také v nové češtině přechodová slovesa naprosto 

převažují nad slovesy tematickými a rematickými. Stejně jako ve starší češtině 

58 V Pražském závislostním korpusu se nepřipisuje explicitní hodnota R (réma, vlastní ohnisko). 
Kombinací údajů obsažených v korpusu je však možné doklady této skupiny najít a označit. Jde o slovesa 
s označením F, která se na tektogramatické rovině nacházejí nejdále vpravo. Ostatní slovesa s označením 
F jsou v našem přístupu přechodová. 
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vyskytují se i v nové češtině tematická slovesa zřídka. Toto zjištění ukazuje na to, že 

nízký počet tematických sloves v základní databázi není důsledkem špatné strukturace 

databáze či chybného rozboru AČV. 

Tab. 1 O - Hodnota aktuálního členění přísudkového slovesa v nové češtině (na základě 

dokladů z Pražského závislostního korpusu) 

AČV slovesa Počet výskytů V procentech 

Téma 883 3,34 

Přechod 24433 92,35 

Réma 1141 4,31 

Celkem 26457 100 

Umístění přísudkových sloves ve starší češtině je zachyceno v několika 

tabulkách a grafech, nejprve bez ohledu na AČV (tab. ll, graf 12) - pro obecnou 

informaci o slovosledných poměrech, dále podrobněji v tab. 14 a grafech 15 a 16, kde 

se přihlíží k hodnotě AČV u přísudkového slovesa. 

Tab. ll poskytuje základní informaci o umístění přísudku ve starší češtině, bez 

ohledu na aktuální členění. 

Tab. ll - Umístění přísudkových sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV ve 

starší češtině (základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Na počátku a uprostřed 863 41,45 

Před postpon. členy 444 21,33 

Na konci 775 37,22 

Celkem 2082 100 

Podle tab. ll je rozdělení přísudkových sloves do jednotlivých pozic ve starší češtině 

poměrně vyrovnané. Zastoupení sloves na počátku a uprostřed 59 na jedné straně a sloves 

59 Slovesa na počátku a uprostřed hodnotíme společně, protože toto jejich povrchové umístění je obvykle 
výsledkem téhož relativního uspořádání a oddělování těchto pozic by bylo pouze mechanické; podrobněji 
o společných vlastnostech sloves umístěných na počátku a uprostřed věty a od důvodech pro oddělování 
obou pozic viz ll. 2. A. b. 
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na konci na straně druhé je téměř stejné (41,45 % a 37,22 %), menší skupinu tvoří 

slovesa v poloze před postponovanými členy (21,33 %).60 Údaje této tabulky tedy 

vyvracejí - alespoň pro zkoumané období - Havránkovo tvrzení, že se ve starší češtině 

sloveso kladlo většinou na konec (Havránek, 1979: 58, viz pozn. 4). Údaje tab. 11 

vyjádřené v procentech jsou zachyceny v grafu 12. 

Graf 12 - Zastoupení sloves v jednotlivých slovosledných pozicích bez ohledu na AČV 

ve starší češtině- v procentech (základní databáze) 
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Na počátku a uprostřed Před postpon. členy Na konci 

(1 00% tvoří všechna přísudková slovesa obsažená v základní databázi.) 

Pro srovnání jsou v tabulce 13 uvedena data z nové češtiny (opět platí tytéž 

výhrady jako u tab. 1 O, výběr novočeských dat neodpovídá přesně výběru ve starší 

češtině, ve srovnání je možné pouze zhruba sledovat základní slovoslednou tendenci). 

Tab. 13 - Umístění přísudkových sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV 
v nové češtině (na základě dokladů z Pražského závislostního korpusu) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

N a počátku a uprostřed 22474 84,94 

Před postpon. členy 2081 7,87 

Na konci 1902 7,19 

Celkem 26457 100 

60 O počtu typických dokladů, v nichž se může objevit postponovaný člen, viz níže. 
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Ze srovnání polohy slovesa v nové a starší češtině (tab. ll a 13) vyplývá, že mezi 

oběma fázemi došlo ke značné proměně slovosledu. Zatímco ve starší češtině byla 

koncová poloha zastoupena přibližně stejně jako poloha počáteční a středová (3 7, 22 % 

a 41,45 % ), v nové češtině koncová poloha výrazně ustupuje (7, 19 % koncová poloha 

oproti 84,94% u sloves na počátku a uprostřed). Není divu, že novočeští čtenáři starších 

českých textů tento rozdíl ve frekvenci umisťování slovesa do koncové pozice 
zaznamenali, i když ho někdy přecenili. 

V přesnější analýze umístění přísudkového slovesa je třeba přihlížet i k hodnotě 

AČV u slovesa. Mluví-li se o tendenci starší češtiny umisťovat přísudkové sloveso na 

konec, jde zejména o taková slovesa, která se v nové češtině umisťují na konec jen 

výjimečně, tedy o slovesa přechodová a tematická.61 Distribuce různých druhů sloves 

podle AČV do jednotlivých pozic je znázorněna v tab. 14. 

Tab. 14 - Zastoupení přísudkových sloves v jednotlivých pozicích podle AČV ve starší 

češtině- v počtech výskytů (základní databáze) 

Na počátku a Před postpon. 
Nakonci Celkem 

uprostřed členy 

Téma 17 9 10 36 

Přechod 756 427 600 1783 

Réma 90 8 165 263 

Celkem 863 444 775 2082 

Z tab. 14 vyplývá, že existují rozdílné tendence v umisťování sloves přechodových a 

rematických. U přechodových sloves převažuje umístění na počátku a uprostřed (756 

výskytů), ale poměrně časté je i umístění koncové (600 výskytů). Na základě této 

tabulky lze také ověřit výše uvedené Havránkovo tvrzení o většinovém umístění slovesa 

61 Cuřín (1985: 49) v kapitole věnované humanistické češtině výslovně upozorňuje na to, že se při 
konstatování tendence umisťovat sloveso na konec zaměřuje jen na slovesa s jistým AČV: " ... souvětná 
melodie dostává složitější a slavnostnější charakter, vlastně charakter řečnický s vyrovnanými gradacemi 
a kadencemi. Ne nadarmo se tomuto stylu a těmto metodám říká styl a periody ciceronské. K tomu 
přispívá i jiná záliba té doby, totiž posouvání slovesa na konec věty. Tuto tendenci není dobře možno 
prokázat statisticky, protože statistika nemůže přesně a přísně oddělit případy našeho typu od těch, 
v kterých aktuální členění věty sloveso na konci vyžaduje." (zdůraz. Š. Z.). Cuřín právem kritizuje 
pouhé sčítání sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV Gakje uvádime v tabulkách ll a 13), ve 
skutečnosti však neexistuje důvod, proč by statistika nemohla AČV zohlednit. Údaje popisující umístění 
slovesa s ohledem na AČV jsou obsaženy v tabulce 14. 
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na konci (Havránek, 1979: 58, viz pozn. 4), pokud je vztáhneme pouze na slovesa 

přechodová62 - ukazuje se, že ani v omezené skupině sloves přechodových dané tvrzení 

neplatí. 

U rematických sloves je rozdělení mezi pozici na počátku a uprostřed na jedné 

straně a koncovou pozici na druhé straně mnohem méně vyrovnané než u sloves 

přechodových: u sloves rematických výrazně převažuje koncové umístění (165 výskytů 

na konci oproti 90 výskytům na počátku a uprostřed). Přechodová a rematická slovesa 

také v různé míře obsazují pozici před postponovanými členy: zatímco přechodová 

slovesa se do ní umisťují poměrně často (i když méně často než do ostatních pozic, 

427 výskytů), u sloves rematickýchje tato pozice naprosto okrajová (8 výskytů). 63 

Tematická slovesa se ve zkoumaných dokladech vyskytují zejména na počátku 

a uprostřed (17 výskytů), ostatní dvě polohy jsou obsazeny rovnoměrně (9 a 1 O 

výskytů). Vzhledem k slabému zastoupení tematických sloves v základní databázi 

(celkem 36 výskytů) nebudeme dále z jejich rozdělení do jednotlivých pozic vyvozovat 

obecné závěry. O zjištěném rozdělení tematických sloves do slovosledných pozic lze 

říci, že se výrazně neliší od rozdělení sloves přechodových. Toto zjištění je v souladu 

s teoretickým předpokladem o průběhu výpovědní dynamičnosti ve větě, z něhož 

vyplývá, že tematická a přechodová slovesa by se měla chovat podobně (v hloubkovém 

slovosledu stojí sloveso tematické i přechodové na hranici mezi kontextově zapojenou 

a nezapojenou částí a za nimi následují další členy, viz oddíl II. 2. B. c. iii.). 

Pro lepší přehlednost je rozdělení přechodových a rematických sloves do 

jednotlivých slovosledných pozic ještě jednou uvedeno v následujících grafech, v nichž 

byly údaje tab. 14 převedeny na procenta. Je z nich dobře patrná jednak obecně 

rozdílnost v umisťování přechodových a rematických sloves, jednak skutečnost, že 

přechodová slovesa se umisťují do různých pozic výrazně rovnoměrněji než slovesa 

rematická. U rematických sloves velmi převažuje tendence ke koncovému umístění. 

62 Havránek sám se vyjadřoval pouze o "postavení slovesa", nikoli výslovně o umístění sloves 
přechodových. V tomto smyslu jsme jeho tezi již ověřili výše. Nyní ji znovu ověřujeme u skupiny sloves 
přechodových proto, že Havránkovo vyjádření může být také zkratkovité a může znamenat, že slovesa, 
která by se v nové češtině na konec neumístila, se ve starší češtině většinou umisťují na konec. (Pro tuto 
interpretaci postřehů o koncovém postavení slovesa ve starší češtině u různých bohemistických prací 
svědčí Cuřínova poznámka o "případech našeho typu" - Cuřín, 1985: 49, viz pozn. 61 ). Mezi taková 
slovesa patří slovesa přechodová a tematická. Tematická slovesa jsme při ověřování Havránkova tvrzení 
nebrali v úvahu, protože v základní databázi nejsou dostatečně zastoupena. 
63 O počtu typických dokladů, v nichž se může objevit postponovaný člen, viz níže. 
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Graf 15 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých slovosledných pozicích ve 

starší češtině- v procentech (základní databáze) 
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( 1 00 % tvoří všechna přechodová slovesa obsažená v základní databázi.) 

Graf 16 - Zastoupení rematických sloves v jednotlivých slovosledných pozicích ve 

starší češtině- v procentech (základní databáze) 
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V nové češtině je rozdělení tematických, přechodových a rematických sloves do 

jednotlivých pozic odlišné, jak ukazuje tab. 17. 
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Tab. 17 - Zastoupení přísudkových sloves v jednotlivých pozicích podle AČV v nové 

češtině- v počtech výskytů (na základě dokladů z Pražského závislostního korpusu) 

Napočátku a Před postpon. 
Na konci Celkem 

uprostřed členy 

Téma 589 63 231 883 

Přechod 21838 2015 580 24433 

Réma 47 3 1091 1141 

Celkem 22474 2081 1902 26457 

(Stejně jako v tab. 10 a 13, platí i zde výhrada, že na základě našich údajů z nové 

češtiny je možné pouze usuzovat na obecné tendence, nelze ale použít jednotlivá čísla 

pro srovnání se starší češtinou, protože novočeské doklady nebyly vybrány pomocí 

stejných kritérií jako doklady ve starší češtině.) 

Podle tab. 17 u tematických sloves v nové češtině převažuje - v souladu 

s hloubkovým slovosledem - umístění na počátku a uprostřed. Stejně tak pozice na 

počátku a uprostřed výrazně převažuje u sloves přechodových, na konec se přechodová 

slovesa kladou jen výjimečně. Naproti tomu slovesa rematická stojí ve velké většině 

dokladů na konci a jen zřídka se objevují v jiných polohách. Oproti starší češtině se tedy 

v umisťování přísudkových sloves více zachovává AČV.64 

Aby bylo možné porovnávat s uvedenými údaji jazyk jednotlivých děl, je nutné 

uvedené tabulky doplnit informací o pozici před postponovaným členem. Na rozdíl od 

ostatních slovosledných pozic se pozice před postponovaným členem nevyskytuje 

v každé konstrukci (viz také kap. V. 3. B.). Pokud tedy bude mít dílo srovnávané se 

základní databází např. jednoduchou syntaktickou stavbu (bez postponovaných členů, 

tj. zejména vět vedlejších a přechodníkových konstrukcí), bude se v něm vyskytovat 

také méně příležitostí umístit přísudkové sloveso před postponovaný člen. Zastoupení 

sloves ve zbylých dvou pozicích (na počátku a uprostřed, na konci) se pak může 

omylem jevit jako signifikantně odlišné. Proto je důležité alespoň přibližně uvést, kolik 

takových příležitostí v základní databázi bylo, aby bylo možné odhadnout, jak často jich 

bylo využito. 

64 Toto zjištění není nijak nové, zde ho pouze pro úplnost znovu ověřujeme v našich novočeských datech. 
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Protože základní databáze byla vytvořena jako soubor Microsoft Access. nikoli 

jako soubor stromových struktur, nemůžeme bohužel zjistit počet hledaných struktur 

přesně.65 Můžeme se však pro hrubou orientaci soustředit na výskyt dvou hlavních 

skupin, v nichž se obvykle sloveso objevuje před postponovaným členem: souvětí 

s vedlejší větou obsahovou a souvětí s vedlejší větou účinkovou. 

Tab. 18 - Výskyt typických konstrukcí s postponovaným členem ve starší češtině 

(základní databáze) 

Počet výskytů 

Typické konstrukce 

s postponovaným členem 
457 

Z toho: 
(402) 

- souvětí s VV obsahovou 

- souvětí s VV účinkovou (55) 

Ostatní doklady 1625 

Celkem 2082 

Z tab. 18 vyplývá, že konstrukce, v nichž existuje příležitost umístit přísudkové sloveso 

před postponovaný člen, představují v základní databázi téměř čtvrtinu dokladů- 457 

z 2082 dokladů Ge možné, že těchto příležitostí je o trochu více, protože naše zjištění je 

jen orientační a některé typy konstrukcí s postponovaným členem nebyly do tab. 18 
zahrnuty, viz pozn. 65). Podle tab. ll (Umístění přísudkových sloves v jednotlivých 

pozicích bez ohledu na AČV ve starší češtině, základní databáze) se v pozici před 
postponovaným členem přísudkové sloveso skutečně nachází v 444 případech; toto 

číslo zahrnuje nejen souvětí s VV obsahovou či účinkovou, ale i některé méně časté 

konstrukce, kde postponovaný člen je tvořen přechodníkem či částí srovnání. Celkově 

lze zhruba shrnout, že počet konstrukcí, v nichž by bylo možné přísudkové sloveso 

umístit před postponovaný člen, je nepatrně vyšší než počet konstrukcí, kde sloveso 

skutečně před postponovaným členem stojí. 

65 Ze základní databáze je možné vyčíst údaje o poloze slovesa, příp. o poloze jiných členů ve vztahu ke 
slovesu, ale nikoli o poloze jiných členů mezi sebou nebo ve vztahu k celé větě. Pro přesné zjištění 
možností umístit sloveso před postponovaný člen by bylo potřeba zadat dotaz "najdi všechny doklady, 
v nichž stojí přechodníková konstrukce I věta vedlejší I část přirovnání na konci, bez ohledu na to, kde 
stojí přísudkové sloveso". V základní databázi jsou však z takovýchto konstrukcí explicitně označeny jen 
ty, u nichž stojí sloveso před postponovaným členem. Není možné najít konstrukce, v nichž je např. věta 
vedlejší umístěna na konci a sloveso na počátku- tj. konstrukce, v nichž by sloveso mohlo být umístěno 
před postponovaný člen, ale bylo umístěno jinam. 
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V. 2. DISTRIBUCE UMÍSTĚNÍ SYNTETICKÉHO PŘÍSUDKU VE STARŠÍ 

ČEŠTINĚ PODLE ŽÁNRU 

Kdybychom chtěli porovnat slovosledný úzus nějakého jednotlivého díla mimo 

základní korpus s územ starší češtiny, může se základní distribuce umístění 

syntetického přísudku, kterou jsme právě popsali, ukázat jako příliš obecná. Základní 

distribuce totiž nepřihlíží k žánru, zachycuje slovosled v jazyce daného období celkově. 

Přitom ale ono srovnávané dílo není projevem jazyka celkově, nýbrž projevem v mezích 

jistého žánru. Lze předpokládat, že slovosled každého textu je žánrem ovlivněn. Pokud 

budeme porovnávat jednotlivý text se základní distribucí, pravděpodobně téměř vždy 

dojdeme k závěru, že slovosled daného textu se od základní distribuce liší. Nebudeme 

ale moci určit, zda tato odlišnost je způsobena pouze tím, že tento text patří k žánru, 

jehož slovosled se obecně odlišuje od základní distribuce, nebo zda jde o jednotlivý text 

s vlastním specifickým slovosledem. 

Pro tento účel je přesnějším referenčním pozadím taková distribuce umístění 

přísudku, která přihlíží k žánru. Na jeho základě lze zodpovědět otázku, zda v mezích 

žánru je slovosled daného textu typický či nikoli. Distribuce umístění přísudku podle 

žánru také umožňuje porovnávat jednotlivé žánry mezi sebou. Tabulky zachycující 

distribuci syntetického přísudku ve starší češtině podle žánru jsou příliš rozsáhlé, 

a proto byly přesunuty do přílohy (XIII.). 

Jendím z nápadných znaků starší češtiny je umisťování přechodového slovesa do 

koncové pozice. Tato tendence se však v jednotlivých žánrech uplatňuje s různou 

intenzitou. Podrobnějšímu porovnání této tendence v úryvcích z různých žánrů, období 

a děl je věnován oddíl V. 3. A. a. v. 

V. 3. KONSTRUKCE SE ZVLÁŠTNÍMI TENDENCEMI V UMISŤOVÁNÍ 

PŘÍSUDKOVÉHO SLOVESA 

Následující kapitoly jsou věnovány skupinám konstrukcí ze základní databáze, 

které jsou z hlediska slovosledu specifické. Oproti ostatním dokladům se v těchto 

skupinách projevuje výrazná tendence k určitému umístění přísudkového slovesa: např. 

se v nich častěji než v jiných konstrukcích klade sloveso na konec (kap. V. 3. A.), 

v jiných se naopak objevuje sloveso v jiných pozicích, neuplatliuje se u nich tolik 

tendence starší češtiny ke koncovému umístění slovesa (sloveso před postponovaným 

členem, sloveso na počátku a uprostřed, kap. V. 3. B. a. V. 3. C.). Další konstrukce jsou 

charakteristické poměrně pevným relativním slovosledem "přísudkové sloveso -

podmět", který vede k tomu, že se nemůže uplatnit tendence ke koncovému umístění 

slovesa (podkap. V. 3. C. f.). 
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V. 3. A. Konstrukce se slovesem na konci 

Kapitola o koncovém umístění slovesa byla zařazena hned na počátek analýzy, 

protože toto umístění slovesa se považuje za jeden z nejtypičtějších znaků starší češtiny 

vůbec. Z hlediska novočeského mluvčího přitom není nápadné koncové umístění sloves 

rematických, které odpovídá AČV, ale koncové umístění u sloves přechodových. Proto 

se jim tento rozbor věnuje poměrně podrobně. V první části jsou popsány zvláštní 

konstrukce, v nichž se projevuje tendence ke koncovému umístění přechodového 

slovesa, druhá část obsahuje rozbor výskytu přechodového slovesa na konci podle 

autorů, žánru a období. V další části je zachyceno koncové umístění slovesa 

tematického a rematického. 

V. 3. A. a. Přechodové sloveso na konci 

Jak uvádí graf 15 (Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých slovosled

ných pozicích ve starší češtině- v procentech, základní databáze, část V. 1.), v průměru 

stojí přechodové sloveso ve starší češtině v koncové pozici v 33,65 % případů. To 

znamená, že přibližně každé třetí přechodové sloveso je v tomto smyslu povrchově 

umístěno v rozporu s AČV, neboť v hloubkovém slovosledu přechodové sloveso na 

konci stát nemůže (viz II. 2. B. c. iii.) .. 

Existuje několik typů vět, v nichž se projevuje zesílená tendence ke koncovému 

umístění přechodového slovesa. V některých z nich se přísudkové sloveso umisťuje na 

konec primárně, jako do absolutní pozice (věty s paralelní výstavbou a koordinovanými 

přísudky, korespondenční formule), v jiných je koncové umístění přísudkového slovesa 

výsledkem relativního slovosledu - v těchto větách existují prvky, které se pravidelně 

předsouvají ve větě doleva, před sloveso, a sloveso samo se pak sekundárně může 

octnout až v koncové pozici (věty obsahující slovesné přívlastky či kvalifikační, 

kvantifikační a komparační výrazy). 

V. 3. A. a. i. Věty s paralelní výstavbou 

Na poměrně vysokém počtu přechodových sloves v koncové pozici má podíl 

tendence k paralelní výstavbě vět. Při paralelní výstavbě se věta často uzavírá právě 

přísudkovým slovesem, protože užité slovesné tvary jednak mívají podobný počet 

slabik a umožňují tak vytvořit působivou rytmickou klauzuli, jednak se jejich zakončení 

často rýmují a tím po zvukové stránce propojují text (viz oddíl II. 1. A. b. iv.). Proto 

jedno užití slovesa na konci zvyšuje pravděpodobnost, že v další větě bude také užito 

slovesa na konci; nezřídka se v textu vyskytují celé sekvence vět s přísudkovým 

slovesem v koncové pozici. Tendence k paralelní výstavbě vět je doložena 

následujícími příklady (přísudkové sloveso, které je centrem dokladu, je vyznačeno 

tučným písmem, ostatní slovesa zapojená do paralelní výstavby jsou podtržena): 
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<Ačkoli již u VMti troje psani mám, ale až do týto chvile žádn;í odpovědi na někder;í 

i potřebné artikule nemám, > ale vždy každ;í chvíle toho očekávám. 

(ŠťastzPleš6) 

<I páni a plátelé naši mili, ačkoli sme prve toho oumyslu byli, abychom Vám podali té 

osoby, o kteroužtoho dobrJ!m poMdkem hledajíc píšete, a touž že v p1~edešlém psani 

míníte, tomu sme porozuměli, však poněvadž ještě toho žádáte, my také podle ouřadu 

našeho k tomu své povolení dáváme a Tomáše Ganymedei za !>právce svrchujmenované 

školy stvrzujem a p1-:.i času dotčeném jeho k Vám vvoraviti chceme.> 

(UnivKutnoh2) 

A na tom se s svJím ji-ejířem snesla a smluvila, aby se nepokojně a s hurtem v domě okázal, jako by 

I)IChtářovi pacholci tu přítomní f2yjj_ a s ženou o jejího muže mluvili. A _tudy již sk1ytému a strašlivému 

muži velmi velikú bázeň učinili <a jemu strachu přidali.> 

(ProstSbKop) 

Rodičové zajisté, pečlivě a pracně je vychovavše z strany těla, a pokudž pro mladost dítek svých mohli, 

vyučivše je počátkům víry a náboženství křesťanského, již dále praeceptorům jako drahé klínoty svěřují, 

aby je v známosti Boží, v pobožnosti a bázni Páně, v dobrých mravích a literním umění cvičili. 

<Kdoť z nich v tom věrně pracuje, máť chválu i odplatu u Boha, kdo pak lenivě, 

nedbánlivě a robotně to činí, velice a těžce jakž proti Bohu, proti rodičům a dítkám 

jejich, i proti povinnosti své hřeší a zlořečenství Božího i lidského sobě zasluhuje.> 

(MatKoneč) 

Koncové umístění slovesa ve větách s paralelní stavbou považujeme především 

za jev roviny zvukové. Sloveso na konci tu funguje jednoznačně jako členicí signál, 

který uzavírá kólon, popř. periodu. Tato jeho funkce je natolik důležitá, že se naprosto 

odhlíží od aktuálního členění (při paralelní výstavbě stojí běžně na konci slovesa 

přechodová a tematická), ale dokonce i od přesné syntaktické stavby. Jak totiž ilustrují 

následující doklady, je vlastní syntaktická stavba v některých případech "falešně 

paralelní" - např. tatáž forma přísudkového slovesa (3. os. pl. či sg.) se vztahuje 

několikrát kjednomu podmětu, potom ale náhle kjinému (slovesa odkazující nenadále, 

"neparalelně" k jinému podmětu jsou vypsána velkým písmem): 

Když pak v Polště počali tak zle hospodařiti, Boleslav král k žádnému odporu proti nepNteli se neměl, 

aby poddané své retoval, směřujíc toliko k tomu, aby on sám hrdlem svým bezpečen byl, do Morm~v na 

zámek Velehrad, kdež na ten čas klášter jest, odjel a se na něm zavlel. <Tatarové majíce takovou 

volnost ve všem kostely, kde které BYLY, popálili, lidí staré zmordovalí, kteN mladí 

BYLI, ty zjímali.> (PaprocZrc) 

A vídaje tuto svatou pannu vokenečkem, smilstvem jsa pohnut, Kupidovou st1'elou raněn, vinšoval sobě 

toho, aby mohl toliko s ní mluviti. Potom milost tělesna tak velice jeho srdce rozpálila jako oheii. 

<Prolož on mnoho časů o to usiloval, ouklady jí činil, k vůli ji sobě namlouval, takže 

jeden rok POMINUL, než toho dovedl a pří ní obdržel.> 

(LomnKupid) 
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Doklady základní databáze ukazují na to, že v konstrukcích s paralelní 

výstavbou existuje výraznější tendence umístit přechodové sloveso na konec než 

v konstrukcích bez paralelní výstavby. Abychom zjistili, zda má paralelnost výstavby 

skutečně vliv na umístění přísudkového slovesa, byla vytvořena nulová hypotéza, že 

paralelnost výstavby s umístěním slovesa nesouvisí. Tato hypotéza byla ověřena na 

datech shrnutých v tab. 19, v níž jsou porovnány výskyty přísudkového slovesa na konci 

a v ostatních polohách66 u vět s paralelní výstavbou a bez ní. 

Tab. 19 - Zastoupení přechodových sloves na konci a v ostatních polohách ve větách 

s paralelní výstavbou a bez ní- v počtech výskytů (základní databáze) 

Sloveso na konci 
Sloveso v jiné 

Celkem 
poloze 

Doklady s paralelní 
224 219 443 

výstavbou 

Doklady bez paralelní 
376 964 1340 

výstavby 

Celkem 600 1183 1783 

O uvedené distribuci přísudkových sloves do jednotlivých poloh platí, že se na 

pravděpodobnostní hladině 5 % zamítá hypotéza o náhodnosti rozdělení sloves na konec 

a do jiných poloh ve sledovaných skupinách. Z toho vyplývá, že prakticky můžeme 

zamítnout nulovou hypotézu, že paralelnost výstavby nesouvisí s polohou slovesa. 

Aby uvedená tendence ke koncovému umístění slovesa ve větách s paralelní 

výstavbou opticky lépe vynikla, uvádíme údaje tab. 19 znovu v grafu 20, tentokrát 

převedené na procenta. 

66 Ostatními polohami se rozumí umístění slovesa na počátku a uprostřed věty a před postponovaným 
členem. 

95 



Graf 20 - Zastoupení přechodových sloves na konci a v ostatních polohách ve větách 

s paralelní výstavbou a bez ní- v procentech (základní databáze) 
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(Jeden celek 100 % tvoří doklady s paralelní výstavbou, tj. oba modré sloupce, 

druhý celek 1 00 % je tvořen doklady bez paralelní výstavby, tj. oběma fialovými 

sloupci.) 

Z tab. 19 a grafu 20 je zreJmé, že tendence ke koncovému umístění 

přechodového slovesa je u vět s paralelní stavbou výrazně silnější než v ostatních 

větách. Zatímco ve větách bez paralelní stavby se přechodové sloveso umisťuje do 

koncové polohy ve čtvrtině případů (28,06 %), stojí ve větách s paralelní stavbou 

sloveso na konci v celé polovině případů (50,56 %). 

V. 3. A. a. i. a. Ve kterých žánrech se objevuje paralelní výstavba 
nejčastěji? 

Nápadné ukázky paralelní výstavby vět, např. pět vět za sebou, jsou typické jen 

pro některé žánry a autory, zejm. pro vyšší styl a překlady z latiny. S méně výrazným 

paralelním řetězením - např. o dvou, třech členech - se však setkáváme ve všech 

žánrech, jak bylo patrno z výše uvedených dokladů. Distribuce konstrukcí s paralelní 

výstavbou v jednotlivých žánrechje zachycena v tab. 21. 
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Tab. 21 - Zastoupení konstrukcí s paralelní výstavbou a bez ní v jednotlivých žánrech 

(doklady s přechodovým slovesem)- v počtech výskytů (základní databáze) 

Doklady Doklady bez 

s paralelní paralelní Celkem 
výstavbou výstavby 

administr. a ofic. listy 25 126 151 

historiografie 53 113 166 

náboženská literatura 64 109 173 

odborná literatura 20 106 126 

polemiky, komentáře 52 132 184 

prakt. odb., výchovná lit. 73 169 242 

předmluvy a dedikace 45 83 128 

soukromé listy 63 255 318 

zábavná literatura 48 247 295 

Celkem 443 1340 1783 

Při uvedené distribuci se na pravděpodobnostní hladině 5 % zamítá nulová 

hypotéza, která předpokládá, že doklady s paralelní výstavbou a bez ní se v jednotlivých 

žánrech vyskytují náhodně. Existují žánry s častějším výskytem konstrukcí s paralelní 

výstavbou a naopak žánry, v nichž se paralelní výstavba objevuje poměrně zřídka. 

V tab. 22 se zřejměji ukazuje, jak častá je paralelní výstavba v jednotlivých žánrech 

(v této tab. jsou údaje tab. 21 uvedeny v procentech a seřazeny vzestupně). 
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Tab. 22 - Zastoupení konstrukcí s paralelní výstavbou v jednotlivých žánrech -

v procentech (základní databáze) 

Žánr 

odborná literatura 

zábavná literatura 

administr. a ofic. listy 

soukromé listy 

prakt. odb., výchovná lit. 

polemiky, komentáře 

historiografie 

předmluvy a dedikace 

náboženská literatura 

Výskyt konstrukcí 

s paralelní výstavbou 

15,87 

16,27 

16,56 

19,81 

30,17 

28,26 

31,93 

35,16 

36,99 

( 1 00 % tvoří vždy všechny doklady daného žánru.) 

Z tab. 22 je zřejmé, že se paralelní stavba častěji objevuje zejména v žánrech, které 

můžeme přiřadit k vyššímu stylu (historiografie, předmluvy a dedikace), a dále 

v žánrech s přesvědčovací funkcí, v nichž se patrně více dodržovaly zásady antické 

rétoriky (prakticky odborná a výchovná literatura, polemiky a komentáře, náboženská 

literatura). Naproti tomu méně často se paralelní výstavba vět vyskytuje v zábavné 

literatuře a v soukromých i oficiálních listech. Právě u zábavné literatury odpovídá daný 

výsledek předpokladům, že texty tohoto žánru bývaly po rétorické stránce méně 

propracovány, zábavná literatura patřila spíše ke stylu nižšímu. Pro řídký výskyt 

paralelních konstrukcí v odborné literatuře nenacházíme prozatím uspokojivé 
vysvětlení. 

Ukázali jsme výše, že ve větách s paralelní výstavbou se přechodové sloveso 

umisťuje častěji na konec. Z toho vyplývá, že pokud se v některých žánrech vyskytují 

častěji konstrukce s paralelní výstavbou, existuje v nich i více typických příležitostí 

umístit přechodové sloveso do koncové pozice. Zjednodušeně řečeno, v kterém žánru 

bývá více paralelních konstrukcí, v tom bývá také více přechodových sloves na konci. 
Toto tvrzení lze ověřit porovnáním tab. 22 a grafů v příloze Distribuce umístění 
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syntetického přísudku ve starší češtině podle žánru (XIII). Tomuto porovnání se 

nebudeme věnovat podrobněji, konstatujeme pouze, že vyšší výskyt konstrukcí 

s paralelní výstavbou a umístění přechodového slovesa na konec si vzájemně odpovídají 

u historiografie, polemik a komentářů k současnému dění a u předmluv a dedikací. 

V. 3. A. a. ii. Věty s koordinovanými přísudky 

Jak bylo uvedeno u vět s paralelní výstavbou (V. 3. A. a. i.), přísudkové sloveso 

na konci věty funguje jako koncový signál. Tato jeho funkce vystupuje výrazněji do 

popředí ve větách s koordinovanými přísudky. Vyskytuje-li se ve větě přechodové 

sloveso v koordinaci, lze očekávat, že se bude nacházet právě v koncové pozici. 

Koordinované přísudky jsou navzájem spojeny úžeji než slovesa ve větách s paralelní 

výstavbou: z hlediska tektogramatické roviny odkazují vždy ke stejnému podmětu (není 

zde tedy možná výše uvedená "falešná paralelnost"), z hlediska povrchového 

uspořádání stojí často blízko u sebe, spojeny zejména spojkou a, a po fonetické stránce 

tak tvoří nápadný blok ve větě, srov. následující příklady: 

Žily panenské otvirame proti zástavě ženské nemoci, také hlízám na stehně i bolesti ledví, měchyPe, 

matky, stroje i orudí, také otviraji prúduchy emorroidam <a krev hojně od uduov svrchnich dolú 

tahnú a vylevají,> a ty se kladú vnitP do nohy pod hleznem. 

(JanzChocně) 

<ačkoliv jsme na znamení toho, že jsme vždycky pokoje žádostiví byli a žádných 

prostředkův dosažení toho neopomítali, k interposicí žádostivě povolili i také 

potřebných vejminek, podle kterýchž bychom k příměří phstoupiti mohli, podali a za to 

J M C. i Jich Milosti kurfzrštův, aby se tím dříve státi mohlo, poddaně a poníženě hned 

s počátku a až posavad žádali, avšak pod tím vyhledáváním z obojí strany téhož 

štilštandu neboližto příměří lid neplátelský netoliko se odevšak sílí, ale tyranským 

způsobem neohlédaje se v tom ani na psanou zápověď J M C. nejvyšším nad týmž 

nepMtelským lidem učiněnou, aby ohněm neškodili, městečka, tvrze, vesnice a k čemu 

jen pNstup míti může, napořád plundruje a pálí,> k takovému pálení lidi lehké (z nichž někteN 

zjímáni i také skutečně ztrestáni jsou) najímá, jim z takové jejich žháPství a pálení platí i jinak své 

tyranství provozuje, odkudž jako i z jiných věcí znáti, že královstvf toto, vlast naši milou, dokonce 

popelem položiti a na dokonalou záhubu k věčnému posměchu slavného národu našeho českého 

a království tohoto phvésti usiluje. 

(DirektMob) 

Čtvrt)! stupei1 horkosti, a ten nejvyšší, zcela lidskému phrození jest odporn;í a nesnesitedln;í: 

<nebo kdož by takových zrostlin užíval, ty pro svou prudkost a pálčivost zpryskují, 

zapalují, kazí a moři> 

(Háj MattPředml) 
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Má nejmilejší paní teta, nemohla jsem toho nikoliv pominouti, abych Tvou Mt neměla tímto svejm psaním 

navštíviti a přezvěděti, kterak se na zdraví svém )míti ráčíš a při tom svou převelikou, nenabytou J;kodu 

a žalost Tvý Mti požalovati, <nebo nám Nový Dvory, Vovčáry ajin;! všechny dvory, též dům 

náš v Praze, všeckno dokonce vytloukli, vybrali,> dvíře, truhly, almary, šrejpty.\:e v ku!>y 

posekali, z nich všechno vybrali. 

(ElišŽerot2) 

<Kterýžto kal, více nežli z které jiné vody, jazyk bodl neb kousal,> a podlé obyčeje 

zpryšťujících lékařství, pryskýř (kterýž mne po celé dva dni trápil) na jazyku, učiniv, téměř míjej zpálil. 

(ZborJord) 

Efektního zvukového ukončení věty pomocí koordinovaného přísudku se 

dosahuje často v jistém smyslu uměle: aby stál na konci věty rozsáhlejší slovesný 

komplex, zařazuje se do této pozice koordinovaný přísudek, v němž vlastním nositelem 

informace (lexikálního obsahu) je první sloveso, zatímco druhé - synonymní, lehce 

modifikující - je z hlediska významu nadbytečné, jeho úkolem je pouze podtrhnout 

koncové sloveso svým rozsahem, totiž počtem slabik.67 Srov. následující doklady: 

<Nad kterýmžto pak Janem mladším Bikáneckým z Lipan, vnukem svejm, podlí zřízení 

zemského tyto pány poručníky z dožádání svého na nich přátelského pro vochranu 

a dochování jemu toho všeho, což tak jemu dávám a poroučím, řídím a ustanovuji:> 
urozené pana Jana staršího Bikáneckého z Lipan, bratra svého, pana Zykmunda Haugkvice z Biskupic, ... 

(TomBikán) 

Doktor Faustus sem i tam sobě myslil, jako i jiná bezbožná a nekonečná srdce jemu podobná nic 

dobrého, majíce vůdce svého ďábla, smejšleti nemohou. <I usmysliv sobě nakonec již mnicha 

svého před sebe povolati a jak jiných duchovních lidi způsob a obyčej jest stavu 

manželského se vyvarovati a jej zapovídati, tak také i tohoto doktora Fausta mnich jemu 

týž stav silně zbraňoval a zapovídaL> 

(Faust) 

<Ptolomaeus, Herodotus, Strabo, Diodorus Siculus ty všecky země, kteréž v svJ!ch až 

podnes trvajících kronikách vypsali, sami očitě spatřili a protáhli.> 
(HarantPředml) 

Ó pravá podlé Boha moudrosti, ó umění duchovní rozumnosti, ó chvály hodná a spasitedlná opatrnosti! 

<Padesáte let tento starec ve vší zdrželivosti a střídmosti na poušti živ byl, snad ani 

chleba do sytosti nejedl a neokusil,> nyní pak i maso beze všeho ostejchání jedl, aby toliko 

zahynulou a zašlou duši od Pána Boha zachovati a získati mohl. 

(LomnKupid) 

67 O tomto jevu v barokní literatuře srov. Lišková (2005). 
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Ale když se s lim tak dlouho protahovalo a již CákeJ Mojžíš (poněvadž ten lid již jmenovaného Radu/a 

Vejdy, jenž tak u dotčeného Kronštádtu ležel, se s ním sraziti nepospíchal), že by tu nějaký fortel a podvod 

byl, se domejšle/, ihned bez meškání k témuž Kronštádtu cestu před sebe vzal, <a když k němu 

přitáhl, tu teprva dokonce, že naprosto oškrabán jest, seznal a porozuměl.> 

(VítězRad) 

<V městečku Arnica když lidé střelbu v návi slyšeli, množství jich z něho k moři vyběhlo 

a přišlo,> jak Turkův tak i Řekův. 

(Harant) 

Předpoklad o souvislosti mezi jistým znakem dokladu (v tomto případě 

výskytem přechodového slovesa v koordinaci) a koncovou pozicí přísudkového slovesa 

dokládáme i zde - podobně jako u vět s paralelní výstavbou - na datech. Tab. 23 

zachycuje výskyt koordinovaných a jednoduchých přechodových přísudků v koncové 

pozici a v ostatních polohách. 

Tab. 23 -Zastoupení přechodových sloves na konci a v ostatních polohách ve větách 

s koordinovaným a jednoduchým přísudkem- v počtech výskytů (základní databáze) 

Sloveso na konci 
Sloveso v jiné 

Celkem 
poloze 

Doklady s koordinovaným 
62 74 136 

přísudkem 

Doklady s jednoduchým 
538 1109 1647 

přísudkem 

Celkem 600 1183 1783 

Uvedená distribuce dokladů dovoluje na pravděpodobnostní hladině 5 % 

zamítnout předpoklad, že vysoký výskyt koordinovaných přechodových přísudků 

v koncové pozici je v základní databázi výsledkem pouhé náhody. Rozdíl v umisťování 

přísudkového slovesa v obou skupinách je znázorněn v grafu 24 (údaje tab. 23 jsou zde 

převedena na procenta). 
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Graf 24 - Zastoupení přechodových sloves na konci a v ostatních polohách ve větách 

s koordinovaným a jednoduchým přísudkem- v procentech (základní databáze) 
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(Jeden celek 100 % tvoří doklady s koordinovaným přísudkem, tj. oba modré 

sloupce, druhý celek 100 % je tvořen doklady s jednoduchým přísudkem, tj. oběma 

fialovými sloupci.) 

Podle tab. 23 a grafu 24 se přechodové sloveso ve větách s jednoduchým přísudkem 

umisťuje do koncové pozice ve třetině případů (32,67 %), zatímco u vět s přísudkem 

koordinovaným stojí sloveso v koncové pozici téměř v polovině případů (45,59 %). 

V. 3. A. a. ii. a. Ve kterých žánrech se objevují koordinované 
přísudky nejčastěji? 

U paralelní výstavby vět se ukázalo, že je charakteristická pro vyšší styl. 

Předpokládáme, že něco podobného platí i pro koordinované přísudky: jak už jsme 

uvedli výše, jsou koordinované přísudky často pouze jakousi řečnickou ozdobou, 

a proto lze předpokládat, že se pravděpodobně vyskytují spíše v žánrech, které jsou po 

řečnické stránce tradičně propracovanější. Tab. 25 ukazuje distribuce koordinovaných 

a jednoduchých přísudků v jednotlivých žánrech. 
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Tab. 25 - Zastoupení konstrukcí s koordinovanými a jednoduchými přísudky 

v jednotlivých žánrech (doklady s přechodovými slovesy)- v počtech výskytů (základní 

databáze) 

Doklady Doklady bez 

s koordinovanými koordinovaných Celkem 

přísudky přísudků 

administr. a ofic. listy 30 121 151 

historiografie 12 154 166 

náboženská literatura 15 158 173 

odborná literatura 8 118 126 

polemiky, komentáře 13 171 184 

prakt. odb., výchovná lit. 15 227 242 

předmluvy a dedikace 18 110 128 

soukromé listy 13 305 318 

zábavná literatura 12 283 295 

Celkem 136 1647 1783 

Při uvedené distribuci dokladů s danými rysy se na pravděpodobnostní hladině 

5 % zamítá předpoklad, že rozdělení koordinovaných a jednoduchých přísudků 

nesouvisí se žánrem. Pro některé žánry je častější výskyt koordinovaných přísudků 

typický. Přehledněji je výskyt koordinovaných přísudků podle žánru uveden v tab. 26, 

v níž jsou údaje tab. 25 přepočteny na procenta a seřazeny vzestupně. 
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Tab. 26 - Zastoupení konstrukcí s koordinovanými přísudky v jednotlivých žánrech -

v procentech (základní databáze) 

Žánr 
Výskyt konstrukcí 

s koordinovanými přísudky 

administr. a ofic. listy 4,07 

předmluvy a dedikace 4,09 

náboženská literatura 6,20 

historiografie 6,35 

odborná literatura 7,07 

zábavná literatura 7,23 

prakt. odb., výchovná lit. 8,67 

polemiky, komentáře 14,06 

soukromé listy 19,87 

(1 00 % tvoří vždy všechny doklady daného žánru.) 

Podle tab. 26 se konstrukce s koordinovaným přísudkem (podobně jako věty s paralelní 

výstavbou, viz tab. 22) objevují častěji v polemikách a komentářích či v předmluvách a 

dedikacích. Relativně řidšeji se s tímto znakem setkáváme v zábavné literatuře. Obě tato 

zjištění odpovídají předpokladům. Častý výskyt konstrukcí s koordinovanými přísudky 

v administrativních a oficiálních listech je v naší databázi způsoben vyšším zastoupením 

dokladů ze závěti Tomáše Bikáneckého, v němž se stereotypně opakuje formule 

"dávám a poroučím". 

V. 3. A. a. iii. Ustálené formule v administrativních a soukromých 
listech 

Zvláštní skupinu vět s pevně ustáleným slovosledem představují tradiční 

formální fráze v soukromé a administrativní korespondenci, k nimž patří pozdravy, 

přání všeho dobrého adresátovi, výrazy skromnosti apod. Tato skupina je vymezena na 

základě čistě stylistickém, pisatel v daných formulích naplňuje určité zvyklosti, které 

vycházejí z klasického evropského stylistického úzu- včetně slovosledu (viz I. 4.). 
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V tradičních korespondenčních frázích, které jsou doloženy v základní databázi, 

se v různých obměnách vyskytují slovesa a vazby uvedené v tab. 27.68 

Tab. 27 - Přehled sloves vyskytujících se v ustálených korespondenčních formulích 

(základní databáze) 

Sloveso 

vzkazovat 

žádat 

přát 

poroučet 

vinšovat 

pozdravovat 

oznámit 

oznamovat 

vyznávat 

prosit 

děkovat 

navštěvovat 

Vazba 

(nejčastěji službu, ale také modlitbu, 

pozdravení, všechno dobré apod.) 

(zejména boha za něco, např. za něčí 

zdraví, ale také adresáta za odpověď) 

(někomu zdraví apod.) 

(někoho pánu bohu, pánu bohu v ochranu) 

(někomu zdraví apod.) 

(starých otců) 

(pozdravení) 

(tímto listem něco) 

(tímto, že ... ) 

(boha za něčí zdraví) 

(někomu z něčeho) 

(někoho vinšováním) 

Počet výskytů 

30 

23 

8 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

V korespondenčních formulích se velmi často umisťuje přechodové sloveso na 

konec věty, tj. v rozporu s AČV (srov. porovnání síly jednotlivých tendencí, tab. 57 

v podkap. V. 3. D. a.). Tuto výraznou sevřenost skupiny korespondenčních formulí, 

pokud jde o slovosled, si vysvětlujeme tak, že jde o konstrukce lexikálně omezené na 

několik sloves, navíc omezené žánrem, a proto jsou pro pisatele snadno rozpoznatelné 

a snadno, automaticky se na ně uplatňuje jistá slovosledná zvyklost. V jednotlivých 

listech se opakují formule podobné následujícím: 

68 Pokud není uvedeno jinak, pracujeme s korespondenčními formulemi z celé základní databáze, tj. 
s formulemi ze soukromých i oficiálních dopisů, eventuálně s formulemi užitými v jiném žánru. 
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<My Rudolf etc. všem poddaným našim, ,~ece Vltavě pNsedícím obyvatelům, jakého ti 

koli stavu, řádu aneb povolání jsou, a zvláště těm, kdeříž mlynáře a mlejny na též řece 

Vltavě mají, lesy prodávají, na březích kupují a dále dolů ku Praze plaví, milost na!ii 

císařskou a všechno dobré vzkazujem.> 

(RudiiPlav) 

<Službu svou VMti vzkazuji.> 

(VilémzPernTurz) 

Dcera má, paní Kačenka, přece těžce nemocná jest, týměr ustavičně horkú zimnici má a dokonce se s ní 

nic nepolepšuje. Nevím, jak pán Bůh s ní dále naložiti ráčí. < Vašnosti množství svejch 

nemocnejch služeb vzkazuje,> a že V. Mti na pánu Bohu lepšího zdraví, než je sama má, vinšuje. 

(MariezHod) 

<Starých otců velice pozdravuji> a jejich i VaHm modlitbám se poroučím. 

(ŽerotVan) 

<A s tím V Mt pánu Bohu v milostivou jeho ochranu božskou poroučím.> Dán v Rosicích 

16. dne Decembris léta Páně 1620. 

( J iříErast) 

a my se toho VMti službami našimi ve všem možném rádi odměniti chceme. <Za přátelskou 

odpověd; pokudž možné jest, s naplněním žádosti naší žádáme.> 

(KutnSvěch) 

<Za vodpověď laskavou a pl'átelskou Vašich Mtí žádám.> 

(MatHrad) 

V naší databázi se nachází celkem 75 korespondenčních formulí obsahujících 

přechodové sloveso. Z nich se v 55 dokladech vyskytuje sloveso na konci, ve 

20 dokladech v jiné slovosledné pozici. Předpokládáme proto, že u korespondenčních 

formulí existuje výraznější tendence ke koncovému umístění přechodového slovesa než 

v ostatních dokladech. Distribuce přechodových sloves o jednotlivých slovosledných 

pozic u obou skupin dokladů je shrnuta v tab. 28 (o původu zkoumaných 

korespondenčních formulí viz pozn. 68). 
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Tab. 28- Zastoupení přechodových sloves na konci a v ostatních polohách v korespon

denčních formulích a v ostatních dokladech- v počtech výskytů (základní databáze) 

Sloveso na konci Sloveso v jiné poloze Celkem 

Korespondenční 
55 20 75 

formule 

Ostatní doklady 545 1163 1708 

Celkem 600 1183 1783 

Při uvedeném rozdělení sloves do slovosledných pozic v obou skupinách lze na 

pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout nulovou hypotézu, která tvrdí, že toto 

rozdělení je náhodné. Pro porovnání jsou údaje tab. 28 znázorněny v grafu 29, kde byly 

převedeny na procenta. 

Graf 29 - Zastoupení přechodových sloves na konci a v ostatních polohách v korespon

denčních formulích a v ostatních dokladech- v procentech (základní databáze) 
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(Jeden celek 100 % tvoří korespondenční formule, tj. oba modré sloupce, druhý 

celek 100% je tvořen ostatními doklady, tj. oběma fialovými sloupci.) 

Jak ukazuje graf 29, tendence umístit přechodové sloveso na konec klauze je 
v ustálených korespondenčních formulích výrazně silnější než v ostatních dokladech 

(73,33 %proti 31,91 %). Jak už bylo uvedeno výše, přičítáme tento slovosledný jev 
jednak vlivu evropského jazykového úzu, jednak skutečnosti, že korespondenční 

formule jsou pro pisatele snadno rozeznatelné, a proto na nich dokáže uplatňovat 

uvedenou tendenci velmi důsledně. Jde o jednu z nejsilnějších slovosledných tendencí 

z těch, které jsme sledovali, srov. podkap. V. 3. D. a., v níž je síla jednotlivých tendencí 

porovnána. 
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V. 3. A. a. iii. a. Vztah mezi slovosledem korespondenčních formulí 
a ostatních částí textu u autorů soukromých listů 

Stojí za pozornost, že silná tendence umisťovat přechodové sloveso v korespon
denčních formulích na konec je založena primárně na stylistické zvyklosti (nikoli na 

jevech gramatických, aktuálním členění apod.) a je omezena na určitý žánr (veřejné 

a soukromé listy). V této souvislosti se nabízí otázka, zda není koncové postavení 

přechodového slovesa typické pro korespondenční styl celkově, tj. zda je nutné 

vyčleňovat korespondenční formule jako zvláštní skupinu s vlastním typickým 

slovosledem. V této části práce porovnáváme z hlediska polohy přechodového slovesa 

slovosled korespondenčních formulí a ostatních částí textu. Zkoumané doklady jsme 

omezili na žánr, v němž se v základní databázi vyskytují korespondenční formule 

nejčastěji- na soukromé listy. 

Umístění přísudkových sloves v obou skupinách dokladů je uvedeno v tab. 30. 

Tab. 30 - Zastoupení přechodových sloves na konci a v jiných polohách 

v korespondenčních formulích a v ostatních částech soukromých listů - v počtech 

výskytů (základní databáze) 

Sloveso na konci Sloveso v jiné poloze Celkem 

Korespondenční formule 
39 

v soukromých listech 
15 54 

Ostatní doklady 
94 

v soukromých listech 
170 264 

Celkem 133 185 318 

Tato distribuce dokladů dovoluje na pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout 

předpoklad, že slovosled korespondenčních formulí a ostatních částí soukromých listů 

je stejný a že případné odchylky jsou pouze dílem náhody. Ukazuje se zde, že v různých 
částech soukromých listů se užívá konstrukcí s odlišným slovosledem. Tento jev je 

dobře patrný v grafu 31, v němž jsou údaje tab. 30 uvedeny v procentech. 
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Graf 31 - Zastoupení přechodových sloves na konci a v jiných polohách 

v korespondenčních formulích a v ostatních částech soukromých listů - v procentech 

(základní databáze) 
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Z uvedeného grafu a předcházející tabulky vyplývá, že slovosled v různých částech listu 

se výrazně liší podle jejich funkce. Zatímco u ustálených korespondenčních frází stojí 

přechodové sloveso na konci velmi pravidelně (72,22 % výskytů), v ostatních větách je 

tato tendence dvakrát slabší (35,61 % výskytů) a přibližně odpovídá slovosledným 

poměrům v základní databázi celkově (33,65 %, viz graf 15, část V. 1.). Častější 
koncové postavení přísudkového slovesa tedy není příznačné pro korespondenční styl 

jako takový, ale právě jen pro uvedené ustálené fráze; uvnitř listů jako žánru slovosled 

kolísá podle funkce jednotlivých vět. 

Pro ilustraci uvádíme úryvek z dopisu Karla staršího ze Žerotína Fridrichovi ze 

Žerotína, který obsahuje jednu korespondenční formuli (první doklad) a dále doklady 

běžného textu (zaměřujeme se pouze na konstrukce se syntetickým tvarem 

přechodového přísudku ve větě hlavní). Zatímco korespondenční formule na počátku 

dopisu má poměrně komplikovanou syntaktickou stavbu a přechodové sloveso se v ní 

umisťuje na konec, ostatní části textu jsou psány slohem méně květnatým, který se po 

slovosledné stránce spíše drží aktuálního členění (tučně značená přechodová slovesa 

jsou v nich umístěna na počátku či uprostřed klauze): 

< Vašnost urozený a mně velice obzvláštně milý pane, pane strejče, slý služby na ten čas 

neužitečný, avšak ke všem rozkazům Vašnosti hotový a volný služby obětujíc Vašnosti na 

všemohoucím Pánu Bohu dlouhýho a šťastnýho zdraví i všelijakýho dobrýho prospěchu 

s její Milostí mou nejmilejší paní mateří vinšuji a žádám.> ..... . 

Dům svůj znovu Vašnosti poroučeti není potřebné. <Vím a věřím cele, že již dosti Vašnosti 

poručen jest.> ..... . 
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Kníže z Parmy, jak někteN z Antmfu píší, snažně se do Frankreichu strojí k retuvání Roanu, av.i·ak 

nemůže ujíti domnění a křiku lidského, že jest zrádcem a kacíiem, nepNtclem církve Nmské a krále 

hiSpanskýho, jakž ho jezuviti a mniši zjevně v sv;ích kázáních nazývají. <Což již tak daleko přišlo, 

že minulých dm"-! in loco publico nalezena jest tabulka, na niž Jidá.\' s měšcem 

vymalovaný byl a nad nf napsáno "Parma".> 

<A to vše odtud pochází, že se papežencům zdá, že nehrubě do Frankreichu kvapí a že 

nechtěl dovoliti, aby ti, kteří z našich k papežencům pNstoupili, z AntOTfu vyhnáni byli, 
tak jakž by páni popi rádi toho dovedli.> 

(ŽerotFridr) 

V. 3. A. a. iv. Koncové umístění přechodového slovesa jako 

výsledek relativního slovosledu 

Ve skupinách vět, které byly doposud uvedeny (konstrukce s paralelní stavbou 

a koordinovanými přísudky, korespondenční formule), je přechodové sloveso umístěno 

na konec klauze primárně, jako do absolutní pozice, tj. při umisťování slovesa nezáleží 

na charakteru ostatních prvků ve větě a na jejich tendenci k umístění v povrchovém 

slovosledu. 

U konstrukcí, kterým jsou věnovány pododdíly V. 3. A. a. iv. a.-ó., se koncové 

umístění přechodového slovesa také vyskytuje poměrně často, nicméně toto jeho 

umístění je výsledkem relativního slovosledu. Přísudkové sloveso tu stojí na konci 

proto, že jiný prvek ve větě má tendenci k předsunutí doleva,69 do části věty před 
slovesem. V řadě vět se tak sloveso sekundárně octne v koncové pozici70 (viz 

II. 2. A. b.). 

Následující pododdíly popisují čtyři skupiny vět s charakteristickými předsuny 

doleva: konstrukce s kvalifikačními (V. 3. A. a. IV. a.), kvantifikačními 

(V. 3. A. a. iv. ~.), a komparačními výrazy (V. 3. A. a. iv. y.) a se slovesnými přívlastky 

(V. 3. A. a. iv. 8.). Protože v databázi dokladů není relativní slovosled přísudkového 

slovesa a uvedených výrazů zachycen explicitně, popisujeme tendenci k předsunu 

těchto výrazů pouze z hlediska typologického (typy výrazů, které se předsouvají), nikoli 

statistického (tj. není možné hodnotit sílu tendence). 71 

69Jde o předsunutí v povrchovém slovosledu vzhledem ke slovosledu hloubkovému, kde daný prvek stojí 
dále vpravo. 
70 Avšak u mnoha jiných vět obsahujících tentýž prvek s tendencí k předsunutí následují za sekvencí 
"prvek s tendencí k předsunutí - přechodové sloveso" ještě další prvky, což pouze potvrzuje, že případné 
koncové umístění slovesa není u dané skupiny vět primární, důležitá je (bezprostřední i vzdálenější) 
postpozice slovesa za předsunutým prvkem. 
71 Pro takovéto podrobnější statistické zhodnocení slovosledu ve starší češtině by byl potřeba korpus 
dokladů, v němž by doklady byly rozebrány v označkované stromové struktuře (jako v Pražském 
závislostním korpusu) - každý uzel by byl explicitně charakterizován. Pak by bylo možné vyhledávat 
libovolné části struktury, sekvence uzlů apod. Bohužel, z praktických důvodů nemůžeme dosáhnout tak 
podrobné syntaktické analýzy jako Pražský závislostní korpus, který měl po dobu několika let k dispozici 
celý tým pracovníků rozebírajících syntaktické struktury. 
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V. 3. A. a. iv. a. Kvalifikační výrazy 

Ve starší češtině se poměrně často setkáváme s konstrukcemi typu doMe učinili, 

že ... ; falešně jednal, když ... ; to mu po právu učinil. Vystupuje v nich přechodové 

sloveso a jistý kvalifikační výraz, jehož výpovědní dynamičnost je vyšší než YD 

slovesa, nezřídka bývá kvalifikační výraz přímo vlastním ohniskem (srov. Mikulová 

a kol., 2005: 1075-1076; doslovná citace je uvedena v pododdíle V. 3. A. a. iv. ó.). 

V hloubkovém slovosledu stojí tedy kvalifikační výraz napravo od přísudkového 

slovesa (učinili doMe, jednal falešně, učinil po právu). V povrchovém slovosledu se 

však tento kvalifikační výraz umisťuje v části věty vlevo od slovesa (kvalifikační výraz 

nemusí se slovesem bezprostředně sousedit), tedy v rozporu s aktuálním členěním. 

V důsledku tohoto vybočení doleva pak stává přísudkové sloveso často naopak dále 

vpravo ve větě, než odpovídá jeho VD, případně až v koncové poloze. 

Kvalifikační výrazy pojímáme poměrně široce. Jejich jádro tvoří členy, jimiž je 

hodnocen nějaký děj, účast aktora na ději apod. -hodnotící částice, příslovce, adjektiva 

atd. (viz příklady uvedené výše). Dále sem patří např. hodnocení, o němž mluvčí pouze 

referuje (jeho znalosti za pozoruhodné pokládali). 

Kvalifikační výrazy axiologické 

Výraznou skupinu v rámci předsouvaných kvalifikačních členů tvoří hodnocení 

axiologická, v nichž mluvčí vyjadřuje, zda je daná skutečnost přijatelná či nikoli, bývá 

to hodnocení morální, zahrnuje často hledisko obecné prospěšnosti apod. Srov. 

následující příklady (kvalifikační výraz je vyznačen podtržením): 

Protož jakž sami mluvíme, i jiné lidi mluviti slyšíme, tak bez těch diphtongů píšeme. Jako: bůh, můj, dům. 

<Tu ú s akcentem to prodlúžení a vostřejší znění dobře spraví.> 

(NámMluv) 

Hippocrates, vznešen;í podnes lékm~, sem i tam po světě jezdil, a zvláště do ostrova Coo, aby se v něm 

pamětí Aesculapia, p1'edního lékaPe, tehdáž již mrtvého, doptal, <a čehož se tak tam uptal, to 

pěkně sepsav, až do dneška našim lékařům k velikému prospěchu zanechal> (P!inius lib. 

29.). 

(HarantPředml) 

A b;ívá jisté znamení nedbalého praeceptora, když žáci neprospívají v umění. <Prolož potřebně 

apoštol napomíná:> ... 

(MatKoneč) 
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Daniel prorok na ten sen králi VJ!klad učinil. Potom ukázal se témuž králi babylonskému 

Nabochodonozorovi ve snách strom, jehož VJ!sost dosahala nebe a lístí p1'evelmi pěkné a ovoce na něm 

pl'ekrásného velmi mnoho. <Co by to znamenávalo, všecko mu fo poládně vyložil Dani.> Ph 

tom času i on Daniel také viděl u vidění nočním, kterak čtyN větrové .1polu b~jovali na velikém moh 

a hovada, kteráž se mu ukázala. <Taková vidění, co budoucího znamenávala, fo vJiecko f.J!ž 

Daniel po Fádně a právě vykládal.> 

(Háj Snář) 

<Soused náš rybník z daru božího pěkně stojí> a již taky vody na něm vej.\:e nedržím pro v.\:elikú 

pNhodu, než pustil sem ji splavem doluov, ... 

(ŠťastzPleš7) 

<Hospodářství naše všelijaké domácí podlí spůsobu starobylého z vuole boží v sv)!m 

pořádku stojí,> z čehož pán Bůh buď pochválen. 

(ŠťastzPleš3) 

<Ty dva diphtongi u o, i e někteří v české řeči psaní nenáležitě píší.> Jako: buoh, muoj, 

duom, viera, miera, svědectvie, narozenie, slušie-li, slyšiece. 

(NámMluv) 

Tendenci k předsunu v uvedených případech bychom snad mohli vysvětlit jako znak 

subjektivního slovosledu: člen s vyšší výpovědní dynamičností se klade doleva, protože 

je v této pozici nápadnější a je tak podtrženo celkové hodnotící vyznění věty. 

Přechod ke slovesným přívlastkům 

Podobnou tendenci k předsunu zaznamenáváme také u jiných, šíře pojatých 

hodnocení ze strany mluvčího (nejen axiologických), viz následující příklady, v nichž 

kvalifikační výraz vyjadřuje způsob. Tato skupina plynule přechází ve skupinu tzv. 

slovesných přívlastků (viz V. 3. A. a. iv. eS.). 

Ale jináče neslyšel jsem ani žádné historie neukazují, aby když by k němu [k mohamedánovi, Š. Z.} pro 

víru ohněm neb mečem phstoupeno bylo, měl stálý býti. <Nýbrž jsa od jiných, buď pohanův neb 

křesťanův, zajati a tu vězením trápeni, velmi snadno odpadají.> 

(BudAntial) 

<Také z našeho cechu [chudý člověk, Š. Z.] bezpečně lehne a bude spáti,> týž v domu 

i v jizbě, též v hnoji, též v marštali, též na poli a spí bezpečně. Ale bohal)í, ... 

(FrantPráv) 

Byli-li by totiž synové jeho, tak jako ty metly, svorností a jednotú spojení, že by jím nižadnJ' snadně 

uškoditi nemohl; <též také budú-li nesvorností a rozdělením jako rozvázani, snadně 

k zkažení příjdú. > 

(KonáčDial) 
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Kvalifikace s v~rznamem blízkým negaci 

Z hlediska aktuálního členění lze jako zvláštní skupinu vyčlenit kvalifikační 

výrazy s významem blízkým negaci. Jejich VD bývá vysoká- negativní výrazy obecně 

mívají vysokou VD, protože výrazně mění smysl klauze72 (srov. např. ESČ, 2002: 33, 

heslo aktuální členění větné). Také v této skupině se kvalifikační výraz předsouvá před 

přísudkové sloveso, které má pouze přechodový stupe11 VD. V následujících dokladech 

je negace obsažena ve výrazech špatně věřiti (tj. nevěřiti) a jináče učiti (učiti ne tím 

způsobem, o němž se dosud mluvilo). 

Rozpráví se také, ale nejistí, že by se měla bitva státi v Lotringu mezi královským lidem a vojskem 

papežsk;!m, v kteréž by zůstati měl kníže z Menu a markrabí du Pontau Mouson, nejstarší syn knížete 

Lotrinskýho; <ale já tomu špatně věřím.> 

(ŽerotFridr) 

Však takov;!m trestáním nadělají z nich [rodiče z dětí, Š. Z] toliko pok1ytcův, aby toliko dobFe činily 

k vaku, a když se vyrvou, tu aby svou vůli provodily, jedině aby tatík neb matka o tom nezvěděli. <Svatý 

Pavel jináče učí.> 

(AugKáz) 

Snad bychom - vzhledem k vysoké VD kvalifikačního výrazu - mohli slovosled 

těchto případů interpretovat jako subjektivní, se stejnou motivací jako u výrazů 

axiologických (tj. negativní výraz je zdůrazněn tím, že se nachází v povrchovém 

slovosledu dále vlevo, než odpovídá jeho VD). 

V. 3. A. a. iv. {3. Kvantifikační výrazy 

Podobnou tendenci k předsunu jako u výrazů kvalifikačních lze ve starší češtině 

pozorovat i u členů kvantifikačních. Jde o konstrukce typu mnoho jim zaplatil, nemálo 

se rozhněvali, dvě knihy jim daroval apod. Výraz s významem kvantifikace se v těchto 

konstrukcích klade do části vlevo před přechodové sloveso. Přitom jeho výpovědní 

dynamičnost je poměrně vysoká, vyšší než VD slovesa. V hloubkovém slovosledu je 

proto daný výraz umístěn za slovesem (zaplatil jim mnoho, rozhněvali se nemálo, jim 

daroval dvě knihy), povrchový slovosled tedy v těchto konstrukcích hloubkovému 

slovosledu neodpovídá. 

Mezi kvantifikační výrazy s uvedenou tendencí patří číslovky všech druhů, 

příslovce měrová a příslovce způsobová, která s měrovými hraničí (silně zaútočit). 

Kvantifikační výrazy jsme rozdělili podle významu do tří skupin, které se 

poněkud liší výpovědní dynamičností. Jde o neurčité kvantifikační výrazy s významem 

velké míry, neurčité kvantifikační výrazy s významem malé míry a negace a o kvanti

fikační výrazy určité. 

72 Výrazy s významem negace mohou být zároveň součástí jiných skupin, např. skupiny axiologických 
hodnocení. Takové výrazy pak mají vícenásobnou motivaci pro předsun: k rysu axiologického hodnocení 
tu přistupuje rys negace (srov. u axiologických hodnocení doklad z NámMluv). Pro ilustraci kvalifikace 
s významem negace v této podkapitole jsme se pokusili vybrat takové doklady, v nichž se k negativnímu 
významu kvalifikačního výrazu žádný další významový rys nepřidává. 
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Význam velké a malé míry si v češtině neodpovídá zrcadlově. Vyjádření velké 

míry je méně příznakové, častěji se na ose mnoho -málo blíží ke středu (srov. např. 

pokles intenzifikačního významu u kvantifikačních výrazů ve spojení velmi zdaNlé 

oproti zdahlé, mnoho lidí oproti lidé). Naproti tomu výrazy s významem malé míry se 

po sémantické stránce tak nevyprazdií.ují: málo zdařilé nelze nahradit pouhým slovem 

zdařilé, málo lidí neznamená totéž co lidé (a nejde ani o pouhou významovou 

modifikaci). Je tomu tak proto, že výrazy vyjadřující malou míru v sobě obsahují negaci 

(málo znamená nikoli mnoho nebo nikoli podle očekávání), čímž podstatně ovlivií.ují 

význam celé věty. Proto je výpovědní dynamičnost výrazů vyjadřujících malou míru či 

přímo negaci vyšší než VD výrazů pro velkou míru. 

Třetí skupinu tvoří kvantifikační výrazy určité. Jejich VD je poměrně vysoká, 

bývají typickými členy ohniska, jejich vypuštění výrazně mění (ochuzuje) smysl věty 

(viz dále). 

Neurčité kvantifikační výrazy s významem velké míry 

U daného typu předsouvaných kvantifikačních výrazů tvoří základní skupinu takové 

výrazy, jejichž význam je čistě kvantifikační (označuje velké množství, velkou míru či 

intenzitu děje či vlastnosti), např. časté velmi, velice a dále veliký, mnoho, dost, 

dostatečně aj. (Příslušné kvantifikační výrazy jsou v dokladech vyznačeny podtržením.) 

<Když se pak zase šafář na pole vrátil, tu jednoho pacholka velice upral.> 

(ProstSbKol) 

A proti žádné protivné a odporné věci jakéžkoli, buď světské nebo tělesné, buď vidomé nebo nevidomé 

žádný takový bez klésky škodlivé a bez úrazu smrtedlného neostojí a každá jí a zvláště nenadálá pohne 

protivná věc, <nébrž velmi ho zbouří a v ne pravosti daleko zavede.> 

(HrubýZlatDedik) 

Za noviny jisté VMti toto oznamujie, že Švejcaři krále Franckého velmi silně porazili, takže krále 

Franckého lidí zbito vostalo přes X tisíc krom vězňůf; a všeckna děla, co král v poli jmi/i, to mu Švejcali 

vzalz: těch počítají všech krom ručnic, než toliko hákovnice v počet jdú, toho v,~eho na X!!! sPt jest; 

<a mnoství peněs a klenotů[ Švejcaři tu při těch lidech krále Franckého našli a to 

pobrali.> 

(JanzEber) 

Prolož kdykoli v rukou našich chléb neb jiné věci, kterýchž požíváme, držíme, hned na to, že prvé v rukou 

božích byl, spomenouti máme a toho ne jako svého vlastního, ale jako daru božího užívati s vážností 

a s děkováním máme. <V kteréžto vážnosti předkové a stadí naši milí velikou pobožnost 

ukazovali> a náhodou nacházejíc chléb na cestě zdvihali a s polibením na stranu odkládali. 

(Bavorov) 
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A když bitvu začali, (ačkoliv se s SVJími statečně bránil) veliké síle nepl'átelské odolati nemohouc poražen. 

<Tu mnoho slavných a vzácných lidí zhynulo, mezi kteJJ!mižto i kníže Jindhch 

zamordován jest.> 

(PaprocZrc) 

Nebyloť nám nové, velebnJ! Pane, což od tvé jasnosti nám v známost uvedeno jest o žalobách 

a naNkáních, kteréž chudí ti proti nám vedou: <nebo i sami toho dosti od nich každý den v uši 

své naslýcháme.> 

(KomenList) 

Jakož jest J. M. Kr. pán náš nejmilostivější pro spomožení království tomuto i jiným zemím přivtěleným 

s pomocí Pána Boha všemohoucího z těch bída neřestí, v nichž přes dvě létě trvají, sám [král, Š. Z.] 

osobně s dvorem svým pominulého dne pondělního - Bůh dá- šťastně do pole vytáhnouti, neušanovm1 

v tom osoby své královské, ráčil, v té nadějr; že i dotčení páni stavové a obyvatelé na ten čas v městech 

Pražslgích ob)ívající, vidouce takovou opravdovou živost krále a pána svého, ihned také jak pro 

bezpečnější J. M. průvod tak ovšem pro svou neumírající památku a jméno dobré s J. M. Kr. do pole se 

vypraví; <ale jak jest to od mnohých a téměř většího počtu k srdci připuštěno, to sám 

skutek téhož dne dostatečně ukázal.> 

(ÚředObr) 

Přechodovým typem jsou synonymní kvantifikační výrazy vyjadřující vysokou 

míru, jako je hrubě, tuze, vysoce, široce, valně ad. U nich ke kvantifikačnímu významu 

přistupují významy další (např. význam směru u adverbia vysoce, význam způsobu 

u adverbia tuze ve vazbě tuze obléhati apod.), tyto členy mohou vedle kvantifikace 

vyjadřovat také široce pojatý způsob: 

<Ženci nezdenickou vodu hrubě pijí.> 

(ZborJord) 

Také viděl sem list, kterýž píše pan biskup Vácovsk;í panu Prockovi sekretáři, že byly králi JMti přišly 

noviny, že jest Bělehrad dobyt; a potom brzo jiné noviny přišly, že dobyt není. Než jakžkoli jest, kterak jest 

slyšeti, <tuzejeho císm~ Turecký dobývá> a sám osobně že tu vuojště leží. 

(RožmitRožmb) 

Oužitek krve puštěni, ten jest nezčislný. <O něm lékaři široce vypisují,> nebo kto krev s rozšafností 

pouštěj i, ti mysl svou obveseluji, pamět sobě napravuji, ... 

(JanzChocně) 

Odtud ten Cáke/ Mojžíš dá/eji do též země Sedmihradské se pustil a k Zm·varu přitáhv, tu na pana 

Prejnera praporec nenadá/e trefil a ty ubohý soldáty všecky téměř postínati dal. <Od téhož Zm-varu 

k Bělehradu sedmihradskému se pustiv, jej tu hned také valně oblehl.> 

(VítězRad) 
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Ezop pak šel zase na pole, a když veliké horko bylo, lehl do chládku podjeden strom, jakž obvc'cj měl. a tu 

usnul. <Tu se jemu za to pohodlé [že pomohl jejímu knězi, Š. Z.] ukázala bohyně !sis 

a vvsoce ho moudrostí i ostrostí jazyka obdařila,> k tomu také vtipem ro::lió~}'ch nesó''C!wnJ'ch 

rozprávek k vymejšlení, jakožto toho, kteryíž ji dobrotivě s pokorú a s pNvětivostí do hospody přijal. 

(ProstSbKol) 

Neurčité kvantifikační výrazy s významem malé míry a negace 

Slova vyjadřující malou míru něčeho mají vysokou výpovědní dynamičnost, 

vyšší než výrazy pro velkou míru, neboť v sobě obsahují význam negace (např. málo). 

Také tyto výrazy se typicky předsouvají před přísudkové sloveso, v rozporu 

s hloubkovým slovosledem: 

Ale vím, že mnozí mnohem jináč smejšlí a podlé svého smyslu bezpochyby také o mé cestě soudí. <Než 

málo na ty dbám,> nýbrž tím více sobě svý šlechetný mysli vážím, čim znám, že málo kterému ji Pán 

Bůh dal, a zvláště v krajinách Tyrských a Sidonských. 

(ŽerotFridr) 

Vysokou VD mají také další předsunuté kvantifikační výrazy, v nichž je negace 

přímo vyjádřena předponou ne- (nemnohý, nemnoho, nemálo). 

A tak jsouc dědic syn jeho, mládenec nedospěl;í a pohan, zdvihlo se veliké protivenství proti kněžím 

iprotiv křesťanům a rozmetavše po zemi všecky boží múky, kteří byli postaveni, kostel vypálili. <Byli 

také nuceni mnozí, aby se naspátek navrátili, ale nemnozí tomu povolili> a zvláště ti 

z Kočinoku, kdež jest víceji než dvě stě hospodářuov křesťanův i s čeledmi svými, kteřížto na tom se 

ustanovili, raději umříti aneb všecko všudy opustiti ajinámjíti, nežli přijatou křesťanskou víru opustiti. 

(Jápon) 

"1 odkud bude moci kdo tyto nakrmiti chleby zde na poušti?" Ptali se, kdo? Neb je.ště mistra svého 

neznali býti tím Bohem pravým, z jehožto požehnání všeho stvol'ení pochází rozmnožení. <Takovým 

pečováním ti, kteříž sou v naději jisté slovem božím ujištěni, nemnoho myslí svých 

zaneprazdlíují,> ale i tehdáž Bohu svému se těší a duověří, když žádného vobilé neb na poli neb 

v stodolách ani dostatečného v špižérnách opatření nevidí. 

(Bavorov) 

Nynější staré pivo pražské, jakž málo některou neděli poleží, hned zvoctí, které před lety několika vah/i, 

několik let ležeti mohlo, <a dokud takové vařívali, gdánskému nemnoho aneb nic snad 

nap1~ed dávalo,> a mohlo by místo lékařství vejborného býti. 

(ZikrnzPúch) 

<Ty a jiné paměti, kteréž před tím porůznu rozmetány byly, shromáždiv a spo1~ádav 

v jednu knihu Václav Hájek, nemálo historii českou vysvětlil> a nám k známosti a vědomosti 

její posloužil, jichž by se snad nyní z tisíce jeden nedoptal, proto že ne každý té ph!ežitosti užiti může, aby 

takov;í dostatek staryích letopisův a kronik měl jako on. 

(VeleslKron) 
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<Jednota na,k kudy by byla na zavedení přišla před šedesáti lety a víc, by byl sám Pán 

Buoh na retw?k neph\pěl, o tom B. Vavřinec Krasonický nemálo napsal,> ano i jiní 

někteN. 

(BlahFilip) 

Užívání výrazu nemálo ve starší češtině zasluhuje z hlediska aktuálního členění 

krátkého vysvětlení. V tomto případě se pomocí negace nevyjadřuje malá míra, nýbrž 

naopak míra velká. Jak bylo uvedeno výše, výpovědní dynamičnost primárních výrazů 

pro velkou míru často poklesává (mnoho lidí - lidé). Proto autoři ve starší češtině ze 

stylistických důvodů užívají negovaného vyjádření malé míry: negace totiž zabraťí.uje 

u uvedeného výrazu poklesu VD.73 Negovaný kvantifikační výraz nelze z věty vypustit 

bez ztráty důležité informace, srov. následující obměny dokladu, kde se v druhé variantě 

ztratil kvantifikační údaj: 

o tom B. Vavřinec Krasonický nemálo napsal- o tom B. Vavhnec Krasonický napsal 

Kvantifikační výrazy určité 

K předsunům před přechodové sloveso dochází také ve větách obsahujících konkrétní 

číselné údaje. Číselné údaje bývají typicky součástí ohniska, protože takovýto údaj má 

vysokou VD. Je pravda, že v nové češtině existují věty, kde je číselný údaj součástí 

základu (kontrastu), ale tyto věty považujeme za poměrně specifické (fět osob bylo 

zabito, dvacet zraněno. Pět mužů pracovalo dvě hodiny.) Ve starší češtině jsme k nim 

v našem materiálu nenašli obdobu. Všechny číselné údaje v následujících dokladech 

jsou součástí ohniska a jejich předsun před přechodové sloveso vede k rozporu mezi 

hloubkovým a povrchovým slovosledem. 

neb se v žádném městě kl'esťanském toho nikdež nenalézá, ani v Římě, kte1ýž se tomu diví a praví, že ve 

čvrti létě tolik masa nestráví, co ho jediný den sobotní v Praze na trhu spatN. <Ač v Gdanště někdy 

na dva tisíce voluov i více jeden tejden zbijí,> ale to za některou málo neděli stojí, k tomu se do 

tun klade a na š(jj1 prodává. 

(ZikmzPúch) 

Napomínáme vás, hospodáh, kteříž jste na se péči nad čeledmi vzeli, neopravíte-li mnozí a pokánie 

nebudete-li činiti, pravíme, že skrze pokušenie od dobrého vyvrženi budete. <Neb na dvé někteří zle 

činíte.> Jedno, že s věrnú čeládkú obyčejuov dob1ých ani Páduov slušných ani příkladuov doblých 

nezachováváte. Druhé, že ... 

(LukPražS bor) 

73 Obecněji lze popis tohoto jevu formulovat takto: zatímco u primárních kvantifikačních výrazů 
vyjadřujících vysokou míru je pravděpodobné, že mohou být částí řetězce synonymních vyjádření mnoho 
- něco/nějak;í- O, u kvantifikačních výrazů vyjadřujících vysokou míru sekundárně, pomocí negace, je 
nepravděpodobné, že budou členem podobného řetězce (nemálo- něco/nějaký- 0). 
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[začíná nová myšlenka, bez kontextového zapojení, Š. Z.] <Švejcah dva tisÍce lidu králi 

na pomoc poslali, maršálek de Retz osm set konÍ a šest set archvbuzerú na svúj náklad 

tolikéž k králi vede.> 

(ŽerotFridr) 

Potřebí jest (prej), aby řemesník chymického umění pilně svejch peněz ostNhal, je choval, marně 

a daremně těch nemrhal, aby snad tudy nedojda pravého umění, v bídě a nouzi nezústal ani v zoufalství 

chudoby nepNšel aneb kdyby se skrze svou dúvtipnost k konci tohoto umění přibližoval, aby pro chudobu 

jsa bídnej i takového umění bezděčně opustiti nemusil. <Nebo když mnoZÍ na počátku v tomto 

umění neumějí v marnotratnosti míry zachovati, nýbrž svůj všecek statek rozptylujíc, 

utrácejí a jsúc juž blízko pravého konce, nemajf dále nač pracovati, takovÍ zajisté 

v dvojnásobní zármutek upadají,> jedno proto, že sou své peníze rozmrhali, je na věci marné 

a neužitečné vynaložili, druhé, souc juž blízko konce pro nedostatek peněz, že své umění potracují. 

(RodzHustiř) 

V. 3. A. a. iv. y. Komparační výrazy 

Dalším typem členů, které se typicky předsouvají před přechodové sloveso, jsou 

členy komparační. Komparační členy mají vztah k oběma již zmíněným skupinám- jak 

k výrazům kvalifikačním, tak i k výrazům kvantifikačním (viz níže). 

Komparačními výrazy rozumíme dva typy členů. 

a) První z nich mají význam gradace, která je podtypem kvantifikace, protože 

vyjadřuje rozdíl v míře určité vlastnosti. Tento typ srovnání se vyjadřuje komparativem 

nebo superlativem, případně komparativem v kombinaci s dalším kvantifikačním 

adverbiem (mnohem větší). Prvek, s nímž se srovnává, může být připojen ke komparač

nímu výrazu pomocí spojky nebo předložky (více než, největší z). K tomuto typu kom

parace patří také vyjádření míry, v němž komparativ či superlativ chybí a vyjadřuje se 

pouze prvek, s nímž se srovnává (obdařila ho nade všecky). 

b) Druhým typem komparace je přirovnání, při němž se nějaká vlastnost nebo 

míra vlastnosti prohlašuje za totožnou vzhledem k dalšímu prvku (komparace je tu tedy 

v prvním případě podtypem kvalifikace, v druhém případě podtypem kvantifikace). 

Tento druh komparace bývá uvozen slovem jako. 

V níže uvedených dokladech je výpovědní dynamičnost komparačních výrazů 

vždy vyšší než VD přísudkového slovesa. Přesto se - podobně jako v konstrukcích 

popsaných v předchozích podkapitolách - tyto výrazy kladou v povrchovém slovosledu 

doleva před sloveso, čímž dochází k rozporu mezi slovosledem hloubkovým a povr

chovým. V první skupině dokladů má předsunutý komparační člen nejjednodušší formu, 

je tvořen pouze tvarem komparativu či superlativu. (Komparační výrazy jsou vyznačeny 

podtržením.) 

Item kdy je v neděli neb v svátek, přikazujem vám, abyšte doma nebývali, a to pro dlužníky, 

<neb v svátky nejvíc upomínají, > ... 

(FrantPráv) 
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[popis obrázku v astronomické příručce, Š. Z.]: 
F. ,~tír \~)'chází ph \~)íchodu zimním. Vůz stojí nad hlavami (Ursa maj01), ph západu ještě kus Oriona 

spati·ovati, zvlá.i'ťjasnou hvězdu pravého ramena. 

G. <Štír plnějí vyšel.> Panna na polední Jině, Spi ca její 3 J grádz'J nad zemí na též líně. Pes maúí 

k západu prostJ'ednímu se schyluje. 

(KomenVych) 

A prolož takovou ovšem vděčností i my povinni jsme vlasti naší, a obzvláštně těmto slavn;1m městům 

pražským, majíce ji ne toliko v náležité poctivosti, jako milou všech nás matku, ale také, kdyby se nám 

křiva b;1ti zdála, ne což by k pomstě a k zlehčení jejímu bylo, čehož se dopustil onen Coriolanus, ale což 

by ku poctivosti a zvelebení sloužilo, jakož učinil Camillus, toho s pilností vyhledávajíce. Nebo zajisté 

vlast naše ani menší, ani chatrnější není nežli Athenae; <a což ona svým obyvateluom dobrého 

činila, v tom také naše nám a mnohem štědřeji a hojněji posluhuje.> 

(VeleslKalHist) 

Jsme-li pěkní, dosti jest, že od plirozenf pěh1í jsme, proč máme sobě proti pNrození tou mizernou barvou 

tváF svú neb obličej mazati a lidem zástěru pFed oči klásti, aby nemohli poznati, jak;1 opravdový způsob 

od phrozenf máme. <Jsme-lit' od přirození škaredí, tehdyť nás takové líčidlo mnohem 

škaredější činí.> 

(MouřLíč) 

V další skupině dokladů je kromě komparativu či superlativu vyjádřen také člen, 

s nímž se srovnává, a předsouvá se před sloveso spolu s komparativem či super

lativem74. 

<Ty pak všecky věci nejvíce po bohu působí a přivodí do cizích, okolních neb dalekých 

zemí putováni, kteréž vlastně takto D. Neugebaurus tract. de peregr. vypisuje: ... > 
(HarantPředml) 

Vídáme často, že člověk i zdahlého phrození, něčemu, (kterémukoli dílu) se [ne-, editm]naučiv, když to 

dělati chce, a jest-li drobet nestydatý, ovšem pak chtěl-li by všetečně i jiné naučené neb umělé mistrovati 

a štrafovati etc., naposledy posměch získá. <Nebo ten, jenž se tomu dílu naučil, tFebas mnohem 

jsa phrozeni nezpůsobnějšího, lepši dílo nad onoho udělá.> 

(BlahMuzPříd I) 

Bude je potFebí v čas penězi fedrovati pro veliký draho, kte1ý nyní ve Vlaších jest tak, že kdyby pomoci 

z těchto krajin neměli, hůFe by než loni hladem mNti museli. Ještě dnes šest velik;1ch lodí obilím nasut)1ch 

do Genue odsud se plaví <a v tom čase, co jsem zde, vice než dvaceti jich odjelo.> 

(ŽerotFridr) 

74 Ve starší češtině není tato antepozice před slovesem pro člen, s nímž se srovnává, úplně typická. 
Obvykle se předsouvá pouze samotný komparativ či superlativ a další části složitějšího komparačního 
výrazu bývají umístěny v postpozici za koncovým slovesem, čímž vzniká neprojektivní konstrukce (viz 
kap. V. 3. B. b. ii. TJ.). 
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V některých konstrukcích je komparační výraz tvořen pouze členem, s nímž se 

srovnává. Kde zejména o komparaci s významem přirovnání (srov. první tři doklady): 

u gradace je vypuštěn komparativ či superlativ (poslední dva doklady). 

Naposledy VMti prosím, že nás dNvím ráčíte rozkázati opathti. Teď od nového let a vždycky se o ně těžce 

nuzujeme. <Kdy se zvoníkovi rozkáže, aby nám jich z fary dal, tehdy nám jich co na lžičku 

odměřuje,> dosti se prve pro ně nazvihi'e, než nám jich dá, a p1'ed panem Janem, kostedlníkem, tuk jakž 

i pPedky naše nás, kde můž, omlúvá, že jich mnoho spálíme. 

(ŠkolBarb) 

Děd také její milý velice se z toho radoval, že ji tak ochotnou beze všeho pochybování ve všech ctnostech 

prospívati spatl'oval, totižto v pláči, v pokoře i také v střídmosti a spokojení, a což těm věcem podobného 

aneb nad to větčího jest ku Pánu Bohu v veliké lásce. Dvadceti zajisté již let na té pouště v svaté 

střídmosti živá byla <a jako ovčička stydlivá a holubička nepoškvrněna spolu s nim 

bydlela.> 

(LomnKupid) 

tam mnohá sú taková místa, stolové pod stromy přistrojení perlovými nadobami a koflíky zlatými obtížení, 

žadné pití vrovnati se vinu nemuože, kterež z živé skaty tu teče; medove všudy plynou, trtí cukru plné, 

všeliký zpuosob vonných věcí z stromu padá; <zlata a stlibra neplemoženf pramenové, 

kamenové drazi jakžto tlešně v hajich visí;> pěkne děvečky i v))teční mladíci ustavičně vodí 

tance; cožkoli k zpěvu a hudbě naléží, tu zní. 

(KonáčSen) 

"Ó kohúte, knieže všeho ptactva, netoliko obdařen si, aby v povětN, ale také na zemi jako prorok své 

proroctví všemu stvoření zemskému zvěstoval. Ó najšťastnější, <neb nade všecky tebe pi'irození 

ozdobilo,> sstupiž, abych s tebú v tovařištví vešla .... " 

(KonáčPrav) 

Tak činil Daniel prorok, že byv v škole znamenité mezi alumny královskými v Babyloně, na ustanovení 

a zákon Boží se nezapomínal ani za poctu Boží před mudrci slavnými se nestyděl, ačkoli i nebezpečenství 

proto mnohá snášel. <Pán Bůh pak jej moudrostí svou nad jiné mudrce poctil, takže 

desetkrát nad všecky jiné mudrce zběhlejší a moudi'ejší byl proto, že i on Boha upFimně 

ctil.> 

(MatKoneč) 

V. 3. A. a. iv. ó. Slovesné přívlastky 

Charakteristický předsun prvku s kvalifikačním významem před přísudkové 

sloveso, které má nižší výpovědní dynamičnost, byl popsán také v nové češtině, i když 

zde má podstatně omezenější rozsah než v češtině starší. Práce Sgalla - Hajičové -

Buráňové (1980: 118) upozorňuje na předsun adverbií před sloveso: "Podobné pravidlo 

jako uvnitř substantivních frází platí také pro tzv. přívlastek ad verbální ( ... ). I zde je 

doplnění slovesa zpravidla dynamičtější než sloveso, často však stojí bez intonačního 

vyznačení před slovesem (podobně jako kulisa), ačkoli kontextově zapojené není: 
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Ples louku rychle p1~eběhla SRNKA. " 75 (srov. také s. 27 tamtéž). Autoři dané téma blíže 

nezkoumají (nevymezují např. termín přívlastek adverbální, sémantiku uvedených 

adverbií), spíše upozon1ují na potřebu se jím dále zabývat. 

O něco podrobněji bylo povrchové umístění adverbií závislých na slovese 

popsáno pod vedením týchž autorů později v manuálu Mikulové a kol. (2005: 1075-

1 076), který představuje soubor instrukcí pro syntaktický rozbor materiálu 

shromážděného v Pražském závislostním korpusu. Konstatuje se zde typický předsun 

způsobových adverbií (uzly s funktorem MANN76
) a adverbiálních modálních výrazů 

(uzly s funktorem MOD77
) a upozorňuje se na nutnost upravit při rozboru jejich polohu 

v hloubkovém slovosledu (tj. umístit je za přísudkové sloveso): 

"Ve vztahu aktuálního členění k funktoru doplnění můžeme vysledovat tyto tendence: 

kontextově nezapojené bývá doplnění, které má ... 

o funktor pro vyjádření způsobu a jeho specifických variant (MANN aj.). 

Kontextově nezapojená jsou zpravidla způsobová příslovce, která specifikují děj, 

vyjádřený slovesem, tj. doplnění s funktory pro vyjádření způsobu a jeho 

specifických variant( ... ), zejména s funktorem MANN. Uzly reprezentující tato 

doplnění mají proto v atributu tfa zpravidla hodnotu fa jsou předsunuty doprava 

za sloveso (i když stojí v povrchové podobě vlevo) ... 

o funktor MOD 

Kontextově nezapojené jsou také modální adverbiální výrazy, doplnění 

s funktorem MOD ( ... ),která specifikují modalitu řídícího děje." 

Patrně nedopatřením není v citovaném díle zachyceno, že tato slovosledná 

tendence se projevuje v nové češtině nejen u slovesných přívlastků s významem 

kvalifikace, ale také u slovesných přívlastků s významem kvantifikace (uzly typu EXT78 

75 Velkým písmem je vyznačeno intonační centrum věty. 
76 Podrobněji k funktoru MANN Mikulová a kol. (2005: 517): "Funktor MANN (manner) je funktor pro 
takové volné doplnění, které vyjadřuje způsob uvedením kvalifikační či hodnotící charakteristiky děje, 
případně vlastnosti vyjádřené řídícím slovem. Doplnění s funktorem MANN vyjadřuje způsob přímo. Je 
třeba ho odlišit od vyjádření způsobu srovnáním, uvedením účinku, měřítka, prostředku, míry, výjimky. 
Funktor MANN přiřazujeme způsobovým adverbiálním doplněním, která nesplňují podmínky pro 
specifičtější slovesná volná doplnění. Doplnění s funktorem MANN může rozvíjet slovesa (například: 
tiše.MANN říci), adjektiva (například: nekřesťansky.MANN drahé}, advebia (například: nápadně.MANN 
často), ale i substantiva (například: úprava prostředí na míru.MANN)." 
77 Podrobněji k funktoru MOD Mikulová a kol. (2005: 535-536): "Funktor MOD (modality) je funktor 
pro takový atomický uzel, který reprezentuje výraz vyjadřující modální charakteristiku obsahu výpovědi 
(nebo její časti). K těmto modálním charakteristikám patří zejména vyjádření nutnosti, možnosti nebo 
pravděpodobnosti .... Základní formy volného doplnění s funktorem MOD jsou: 
o adverbiální a částicové výrazy ... 

Vímjistě.MOD, ie Praha mě poznamená. 
o předložkový pád substantiva ... 

s+7 Limit bude s největší pravděpodobností zrušen. 

78 Podrobněji k funktoru EXT Mikulová a kol. (2005: 514): "Funktor EXT (extent) je funktor pro takové 
volné doplnění, které vyjadřuje způsob uvedením míry či intenzity děje, vlastnosti či nějaké vnější 
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závislé na slovese), které při praktických rozborech aktuálního členění v Pražském 

závislostním korpusu byly hodnoceny stejně jako uzly typu MANN a MOD, tj. jako 

primárně kontextově nezapojené uzly předsunuté v povrchovém slovosledu před 

sloveso. 

V našem materiále existují příklady, které dokládají tentýž jev také pro starší 

češtinu. (Slovesné přívlastky jsou vyznačeny podtržením.) 

V tom ohledávaje ruku svou popadl meč jeden ze čtyř otce svého řka: .. Tatot'jest zbrai1má, kterouž jsem 

cti a chvály dosáhl <a nyní s touž, cožkoliv Pán Bůh na mne dopustili ráčí, statečně 

snesu. "> (PaprocDiad) 

Item pane mil)í, když se tento list VMti psal, ve čtvrtek v ochtáb těla Božieho, času nešpornieho opět vyšel 

jest oheň v městě, <a tu XIII domuov z gruntu vyhořelo> a jiné všecky vobili domy, že jednoho ve 

všem městě celého nenie. 

(PlzPetrzRožmb) 

Naposledy jsouc hladem tak náramně ztrápená a nemajíce čím dále živa b)íti, z veliké nouze nad 

přirozením svým se zapomenula <a patříc na děťátko, kteréž při prsích kojila, žalostivě je 

objímala, líbala, milovala.> 

(VodTheatrFlav) 

Srovnání se staršími českými doklady v předchozích oddílech ukazuje, že 

uvedený jev je ve starší češtině patrně rozšířenější než v češtině nové. Kvalifikační 

a kvantifikační výrazy, které se předsouvají před sloveso, nejsou z hlediska větněčlen

ského a morfologického tak omezeny jako v nové češtině. Mezi předsunutými výrazy se 

vyskytují nejen příslovečná určení, ale také podmět či předmět79 ; z morfologického 

hlediska se jedná nejen o adverbia, ale i o substantiva, adjektiva a číslovky (viz pod

oddíly V. 3. A. a. iv. a.-y.). Na rozdíl od nové češtiny nemusejí uvedené výrazy záviset 

na slovese přímo: např. předsun jmenné skupiny může být způsoben kvantifikačním 

adjektivem rozvíjejícím jméno: 

okolnosti vyjádřené řídícím slovem. Doplnění s funktorem EXT je odpovědí na otázky: ,jak moc?", "do 
jaké míry?", a také "kolik?" .... Doplnění s funktorem EXT může rozvíjet slovesa (například: OteVI'el 
dveře dokořán.EXT), adjektiva (například: cele.EXT oddaný), adverbia (například: velmi.EXT opatrně), 
ale i substantiva (například: V nádobě je asi.EXT litr.)." 
79 Srov. již dříve uvedené příklady: 
A když bitvu začali, (ačkoliv se s sv)ími statečně bránil) veliké síle nepl'átelské odolati nemohouc poražen. 
<Tu mnoho slavmích a vzácných lidí zhynulo, mezi kterýmiž! o i kníže Jindhch zamordován jest.> 
(PaprocZrc) 
Za noviny jisté VMti toto oznamujie, že Švejcaři krále Franckého velmi silně porazili, takže krále 
Franckého lidí zbito vostalo přes X tisíc krom vězňůf; a všeckna děla, co král v poli jmi/i, to mu Švejcah 
vzali, těch počítají všech krom ručnic, než toliko hákovnice v počet jdú, toho všeho na XIII set jest; 
<a mnoství peněs a klenotů(Švejcaři tu při těch lidech krále Franckého našli a to pobrali.> 
(JanzEber) 
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Urozená a má nejmilejší paní, paní máti! V. Mti Slý povoln;í a vždycky poslušn;í služby vzkazuj[i, editor, 

též dále] a ph tom na pánu Bohu v.\:echno nejlep.\:í do[bré} vinšuj[i]. 

<S velikú tesknosti zde v Brně často na V Mt vzpomínám,> ale poněvadž jest nemožná 

k V. Mti se mně dostati, musím to pánu Bohu poručiti. 

(MariezHod) 

(V tomto příkladě jistě hraje důležitou roli v předsunu také hodnotící adverbiální určení 

s tesknosti.) 

Také významový repertoár předsouvaných výrazů je, jak se zdá, ve starší češtině 

širší, předsouvají se nejen členy členy kvalifikační a kvantifikační, ale i komparační 

(pododdíl V. 3. A. a. iv. y.). 

Jisté rozdíly jsou patrné také v aktuálním členění. V nové češtině se kladou před 

sloveso zejména takové slovesné přívlastky, které nejsou vlastním ohniskem; slovesné 

přívlastky ve vlastním ohnisku stojí - alespoň v některých případech80 
- za slovesem, 

srov. výše uvedený příklad Sgalla Hajičové - Buráňové (1980: 118) a jeho 

modifikaci: 

Přes louku rychle přeběhla SRNKA. vs. Srnka přeběhla přes louku RYCHLE. 

?Srnka RYCHLE pFeběhla p1~es louku. 

Naproti tomu ve starší češtině se předsouvají také kvalifikační, kvantifikační a kompa

rační výrazy, které patří do vlastního ohniska, viz již dříve uvedený příklad: 

Však takovým trestáním nadělají z nich [rodiče z dětí, Š. Z.] toliko pokrytcův, aby toliko dobře činily 

k vaku, a když se vyrvou, tu aby svou vůli provodily, jedině aby tatík neb matka o tom nezvěděli. <Svatý 

Pavel jináče učí.> 

(AugKáz) 

Celkově tedy je třeba konstatovat, že ve starší češtině bylo zřejmě předsouvání 

kvalifikačních, kvantifikačních a komparačních výrazů z několika lingvistických 

hledisek rozsáhlejší než v češtině nové. Právě vzhledem ke svému rozsahu přispívala 

tato slovosledná tendence významně k umisťování přísudkového slovesa dále vpravo ve 

větě, než by odpovídalo aktuálnímu členění, popřípadě až v koncové pozici. 

V. 3. A. a. v. Výskyt přechodového slovesa v koncové pozici ve 

starší češtině 

Koncové postavení přechodového slovesa je ve starší češtině tak výrazné, že se 

považuje za jeden z jejích hlavních znaků. Rozhodli jsme se proto věnovat tomuto 

tématu trochu více pozornosti a k pojednání o zvláštních konstrukcích s tendencí ke 

koncovému umístění přechodového slovesa připojit také obecnější popis o distribuci 

tohoto znaku ve starší češtině podle jednotlivých žánrů, období a děl. 

80 Bez ohledu na aktuální členění se v nové češtině téměř vždy umisťuje před sloveso slovesný přívlastek 
velmi a velice, tedy i jako člen, který je vlastním ohniskem. 
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V. 3. A. a. v. a. Výskyt přechodového slovesa v koncové pozici 
podle žánru 

Už při analýze některých konstrukcí (věty s paralelní výstavbou či s koordi
novanými přísudky) se ukázalo, že jisté žánry směřují k jistému typu slovosledu. 

V tab. 32 jsou zachyceny výskyty přechodového slovesa na konci a v jiných pozicích 

podle jednotlivých žánrů. 

Tab. 32 - Zastoupení přechodových sloves na konci a v jiných polohách podle žánrů -

v počtech výskytů (základní databáze) 

Výskyt 
Výskyt 

přechodového 
přechodového Celkem 

slovesa v jiných 
slovesa na konci 

polohách 

administr. a ofic. listy 37 114 151 

historiografie 77 89 166 

náboženská literatura 67 106 173 

odborná literatura 61 65 126 

polemiky, komentáře 65 119 184 

prakt. odb., výchovná lit. 65 177 242 

předmluvy a dedikace 54 74 128 

soukromé listy 133 185 318 

zábavná literatura 41 254 295 

Celkem 600 1183 1783 

Uvedené rozdělení přísudkových sloves do jednotlivých pozic podle žánru umožňuje na 

pravděpodobnostní hladině 5 % vyvrátit hypotézu, že toto rozdělení je náhodné. 

V některých žánrech se přechodové sloveso objevuje na konci častěji, což je dobře 

patrné z tab. 33, kde byly údaje tab. 32 o výskytu přechodových sloves na konci 

převedeny na procenta a seřazeny vzestupně. 
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Tab. 33 - Zastoupení konstrukcí s přechodovým slovesem na konci podle žánrů -

v procentech (základní databáze) 

Přechodové sloveso na konci 

zábavná literatura 13,9 

administr. a ofic. listy 24,5 

prakt. odb., výchovná lit. 26,86 

polemiky, komentáře 35,33 

náboženská literatura 38,73 

soukromé listy 41,82 

předmluvy a dedikace 42,19 

historiografie 46,39 

odborná literatura 48,41 

( 1 00 % tvoří vždy všechny doklady s přechodovým slovesem v daném žánru.) 

Podle tab. 33 je výrazně řídký výskyt přechodových sloves na konci u zábavné 

literatury (13,9 %). Naproti tomu poměrně často se vyskytuje přechodové sloveso na 

konci u předmluv, v historiografii a v odborné literatuře. Toto žánrové rozdělení 

přibližně odpovídá rozdělení na vyšší a nižší styl podle dobových představ (nižšímu 
stylu odpovídá komika, k vyššímu se řadí např. historiografie či dedikace a předmluvy, 

v nichž autor předvádí svoje stylistické umění). Můžeme tedy - s patřičnou dávkou 

opatrnosti - říci, že v naší databázi se prokázalo, že ve slovosledu vyššího stylu se 

přechodové sloveso klade na konec častěji než ve stylu nižším. 

Opatrnost při interpretaci výsledků je na místě z několika důvodů. Vztah vyššího 

a nižšího stylu a slovosledu není úplně přímočarý: pro dobré autory je typická 

slovosledná variabilita, naopak mechanické dodržování koncové pozice přísudkového 

slovesa může být pouze nezdařilou nápodobou jistých vzorů. 

Výsledky tab. 33 také obsahují několik překvapivých bodů, pro něž nemůžeme 

podat uspokojivou interpretaci. Například polemiky a díla s aktuální tematikou se 

v tabulce vyskytují mezi žánry, u nichž je přechodové sloveso na konci zastoupeno 

méně (35,33 %), ačkoli právě polemikách jako v textech s přesvědčovací funkcí 

bychom očekávali maximální využití prostředků klasické rétoriky, k nimž patří také 

koncové postavení slovesa. Velký rozdíl se projevil mezi slovosledem soukromých listů 
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(41,82 %) a listů a písemností administrativních (24,5 %). Očekávali jsme, že tyto žánry 

si budou podobné, případně že jisté stylistické normy se bude spíše přidržovat slovosled 

v oficiálních písemnostech. 

Potvrdil se předpoklad, že výskyt koncového postavení přechodového slovesa je 
nadprůměrný u předmluv (42,19 %). Kupodivu však existují žánry, u nichž je tento jev 

ještě častější (historiografie 46,39 %, odborná díla 48,41 %). Očekávali jsme, že 
v předmluvách je koncové postavení slovesa vůbec nejčastější, protože předmluva bývá 

slavnostnější než vlastní text. 
Jako podstatný hodnotíme rozdíl mezi vysokou hodnotou u slovosledu 

v odborné literatuře na jedné straně a nízkou hodnotou u prakticky odborné a výchovné 

literatury na straně druhé (48,41 % a 26,86 %). Tento rozdíl lze vysvětlit tak, že 

vyjadřování praktických příruček je jednodušší, méně se drží klasické rétoriky a spíše 

odpovídá aktuálnímu členění - na rozdíl od odborných děl. 

V. 3. A. a. v. fl Výskyt přechodového slovesa v koncové pozici 
podle období 

Pokusili jsme se zachytit vývojovou tendenci v kladení přechodového slovesa na 

konec věty také podle jednotlivých dvacetiletí mezi roky 1500-1620. Údaje o umístění 
přechodového slovesa v různých časových úsecích jsou zachyceny v tab. 34. 

Tab. 34 - Zastoupení přechodových sloves na konci a v jiných polohách podle období -

v počtech výskytů (základní databáze) 

Výskyt 
Výskyt 

přechodového 
přechodového Celkem 

slovesa v jiných 
slovesa na konci 

polohách 

1500-1520 84 193 277 

1521-1540 33 160 193 

1541-1560 85 185 270 

1561-1580 84 191 275 

1581-1600 99 196 295 

1601-1620 215 258 473 

Celkem 600 1183 1783 
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Při dané distribuci přechodových sloves do koncové pozice a do jiných pozic lze na 

pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout předpoklad, že umístění přísudkového 

slovesa do určité pozice nesouvisí s obdobím, z něhož doklad pochází. Změny ve 
slovosledu mezi lety 1500 a 1620 jsou patrné z následující tabulky, v níž byly údaje tab. 

34 převedeny na procenta. 

Tab. 35 - Zastoupení konstrukcí s přechodovým slovesem na konci podle období -

v procentech (základní databáze) 

Přechodové sloveso na konci 

1500-1520 30,32 

1521-1540 17,10 

1541-1560 31,48 

1561-1580 30,55 

1581-1600 33,56 

1601-1620 45,45 

(100% tvoří vždy všechny doklady s přechodovým slovesem v daném období.) 

Jak vyplývá z tab. 35, během sledovaného období se slovosled podstatněji odchyluje ve 

dvou časových úsecích - 1521-1540 a 1601-1620. Odchylný výsledek v prvním ze 

jmenovaných úseků přičítáme na vrub nižšímu počtu dokladů, kde je početně silně 

zastoupeno Konáčovo Pravidlo lidského života s typickým novočeským slovosledem 

(viz dále tab. 36 a 37). 
Výsledek v posledním úseku může ukazovat na zesílení tendence klást 

přechodové sloveso na konec. Ověření skladby autorů a textů v daném období ukazuje, 

že všechny žánry jsou zastoupeny rovnoměrně, různými autory, přičemž celkově se zde 

často vyskytují díla autorů s vyšším počtem výskytů koncové polohy přechodového 

slovesa. Patří k nim např. Jan Amos Komenský, Nathanaél Vodňanský z Uračova, 

Kryštof Harant z Po lžic a Bezdružic, Eliška Žerotínská (někteří jsou uvedeni dále v tab. 

36 a 37). Soudíme proto, že vysoký procentuální výsledek (45,45 %) neodráží chybnou 

skladbu základní databáze, nýbrž že se v něm souběžně u různých autorů a v různých 

žánrech projevuje zesílení tendence klást přechodové sloveso na konec věty. Tato 

změna patrně souvisí s kvantitativním rozvojem české písemné a literární produkce na 

konci 16. století, který byl pravděpodobně natolik výrazný, že ovlivnil dobovou 

stylovou normu. 
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V. 3. A. a. v. y. Výskyt přechodového slovesa v koncové pozici 
podle jednotlivých děl 

K zajímavým výsledkům lze dojít při porovnávání tendence ke koncovému 

postavení přechodového slovesa u jednotlivých autorů. Z následujících porovnání je 

zřejmé, pro která díla je koncové umístění přechodového slovesa typické, kde se 

vyskytuje méně a také např. jaké existují rozdíly mezi díly jednoho autora (např. 

v původním českém textu a v překladu). Postavení přechodového slovesa na konci 

a v jiných polohách v jednotlivých dílech je zachyceno v tab. 36 (omezili jsme se na 

díla, která jsou v základní databázi zastoupena alespoň 30 doklady s přechodovým 

slovesem). 
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Tab. 36 - Zastoupení přechodových sloves na konci a v jiných polohách v jednotlivých 

dílech- v počtech výskytů (základní databáze) 

Výskyt 
Výskyt 

přechodového 
Dílo přechodového Celkem 

slovesa v jiných 
slovesa na konci 

polohách 

VítězRad 30 12 42 

KonáčSen 23 12 35 

HarantPředml 29 17 46 

LomnKupid 27 32 59 

KomenVych 24 36 60 

ZborJord 14 21 35 

BlahFilip 11 24 35 

JanzChocně 14 34 48 

Faust ll 28 39 

TomBikán 8 24 32 

VodTheatr 9 35 44 

MatKoneč 8 35 43 

ProstSbKol 6 30 36 

Háj Snář 6 37 43 

Jápon 5 34 39 

ProstSbKop 8 55 63 

FrantPráv 9 70 79 

KonáčPrav 7 71 78 

Celkem 249 607 856 
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Při uvedeném rozdělení přechodových sloves na konci a v jiných polohách lze 

na pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout hypotézu, že odlišnosti mezi jednotlivými 

díly jsou výsledkem pouhé náhody. Uvedená díla jsou seřazena podle stoupající 
tendence ke koncovému umístění přechodového slovesa v tab. 37, kde byly údaje tab. 

36 převedeny na procenta. 

Tab. 37 - Zastoupení konstrukcí s přechodovým slovesem na konci v jednotlivých 

dílech- v procentech (základní databáze) 

Dílo Přechodové sloveso na konci 

KonáčPrav 8,97 

FrantPráv 11,39 

ProstSbKop 12,70 

Jápon 12,82 

Háj Snář 13,95 

ProstSbKol 16,67 

MatKoneč 18,60 

VodTheatr 20,45 

TomBikán 25,00 

Faust 28,21 

JanzChocně 29,17 

BlahFilip 31,43 

KomenVych 40,00 

ZborJord 40,00 

LomnKupid 45,76 

HarantPředml 63,04 

KonáčSen 65,71 

VítězRad 71,43 

(100% tvoří vždy všechny doklady s přechodovým slovesem v daném díle.) 
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Podle tab. 37 patří k dílům s nižším výskytem přechodového slovesa na konci 

především tituly zábavné literatury: Konáčovo Pravidlo lidského života, Frantova práva 

a Prostějovský sborník. (Pozice přechodového slovesa u nich odpovídá spíše 

novočeskému slovosledu.) Jako zajímavý se ukazuje poměrně nízký výsledek 13,95% 

u Hájkova Snáře, který neodpovídá slovosledu v Hájkově Kronice (srov. Vl. I.) 

Častější koncová pozice přechodového slovesa se podle tab. 37 objevuje např. 

u Jana Amose Komenského, u Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic či u Šimona 

Lomnického z Budče. Překvapivý může být vysoký výsledek 71,43 % u textu O bitvě 

a šťastném vítězství Radula Vejdy Valaského, stylisticky dosti neobratného válečného 

popisu. Pokud se ve zkoumané době považovalo koncové umístění slovesa za znak 

stylové vytříbenosti, bylo právě pro méně zběhlé autory velmi snadné tohoto 

jazykového prostředku mechanicky nadužívat, což je patrné právě u Radula Vejdy. 

Ostatně z uvedené tabulky je vidět, že slovosled u děl známých autorů a stylistů dané 

doby se neřídí jednou výraznou tendencí: přechodové sloveso v nich bývá umístěno i na 

konci, i v jiných pozicích (srov. např. Blahoslavovu Filipiku či Vodňanského Theatrum 

mundi). 

Tato tabulka umožňuje také porovnat slovosled ve dvou dílech jednoho autora. 

Texty Mikuláše Konáče z Hodiškova dosahují, pokud jde o slovosled, mimořádného 

rozptylu. Výskyt přechodového slovesa na konci v Konáčově překladu Snu o štěstí patří 

k nejvyšším v tabulce (65,71 %), zatímco v zábavném Pravidle lidského života se 

přechodové sloveso do koncové polohy téměř neumisťuje (8,97 %). Tento rozdíl patrně 

vyplývá jak ze slovosledných vlastností předlohy, tak i z rozdílného žánrového zařazení 

obou textů. 

V. 3. A. b. Tematické sloveso na konci 

S postavením přechodového slovesa na konci teoreticky souvisí koncové 

umístění slovesa tematického. Také u něj je výpovědní dynamičnost nižší než 

u vlastního ohniska. V hloubkovém slovosledu se tematické sloveso nachází na hranici 

mezi kontextově zapojenou a nezapojenou částí, stejně jako sloveso přechodové, s tím 

rozdílem, že samo patří do části kontextově zapojené (hranice mezi kontextově 

zapojenou a nezapojenou částí probíhá napravo od něj). Pokud v povrchovém 

slovosledu je tematické sloveso umístěno na konci, předchází před ním části s vyšší VD 

a dochází tak k rozporu mezi povrchovým a hloubkovým slovosledem. 

Tematická (kontextově zapojená) slovesa jsou v základní databázi zastoupena 

velmi slabě. Toto slabé zastoupení odráží skutečnost, že tematické slovesa jsou poměrně 

vzácná v češtině obecně (viz tab. 13 zachycující stav v nové češtině). Řídký výskyt 

tematických sloves vyplývá z hlavní funkce přísudkového slovesa. Přísudkovým 

slovesem se obvykle nějakým entitám (známým či neznámým) připisuje jistá vlastnost a 

právě tento akt připsání vlastnosti a vlastnost sama bývají novou informací, kvůli níž je 

věta realizována. 
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Kontextově zapojené připsání vlastnosti je velmi specifickým případem, 

objevuje se např. v odpovědích (kde se opakuje část otázky) či ve větách s opakováním. 

Vlastní ohnisko je v takovýchto větných strukturách s opakovaným slovesem tvořeno 

obvykle nějakým participantem závislým na slovesu. 

V základní databázi tvoří tematická slovesa I, 73 % výskytů všech syntetických 

přísudků (viz tab. 9). Celkově obsahuje základní databáze 36 dokladů s tematickým 

slovesem, z nichž se v I O případech nachází sloveso v koncové poloze. Skupina 

tematických sloves v základní databázi je příliš malá na to, abychom z ní mohli přesněji 

usuzovat na nějaké slovosledné tendence. Můžeme však potvrdit, že stejně jako 

přechodová slovesa bývají i slovesa tematická umístěna v koncové pozici, v rozporu 

s aktuálním členěním. Pro ilustraci byly vybrány doklady, v nichž se přísudkové sloveso 

opakuje, poprvé se objevuje jako kontextově nezapojené, podruhé jako zapojené 

(předchozí výskyty téhož slovesa jsou podtrženy). V některých dokladech je opakování 

využito pro paralelní výstavbu textu. 

Item kdy kto bohatý stůně, tu lidé všickni k němu běží, že musí pl'ed nimi dvde zavírati, aby mohl 

odpočinúti, a ještě neplatno bude, ale polezou k němu vokny. <Než kdy kto z našich stůně, chudě 

stůně> a má, děkujíc Bohu, dobré odpočinutí. 

(FrantPráv) 

Toliž sluší na ten lid, kterýž se počítá mezi zástupy boží a každého dne za chléb vezdejší Otce nebeského 

prosí? Pohanská, a ne křesťanská věc jest, nebo na nás, kteříž se k Bohu živému hlásíme, to sluší, 

abychom dary jeho svaté, kterýmiž se živíme, poznávali, s vděčností přijímali a jeho svaté milosti 

z takového otcovského opatrování každého času poděkování srdečná činili. < Toť na nás sluší,> a tak 

my se, jsúce v ochraně boží, k daruom jeho svatým chovati máme. 

(Bavorov) 

A že dokudž v pravdě víry a umluvy bratrství neb sestrovství svého jsou a se ostHhají, dotud i manželé 

svatí jsou s pravdou manželství i umyslu upřímností, jakož nahoře, a dotud mají nedostatků v doplnění i 

vin odpuštění v Kristu zaslíbené. <Než jakž 12J!. z pravdy svého spasení vvpadli a jí zanedbali, 

již i z svatosti manželství a vší hodnosti, před Bohem vypadají,> nemilí a mrzcí i nečistí p1'ed 

nímjsú. 

(BrStarNápr) 

Neb sprostně !J!kajice i císařuom i kralom staři mluvili a psali, Řekové náši Latiníci. <Také 

doctorové svatí Bohu najvětšímu výborně modléce se týkanim mluvili.> 

(KonáčSen) 

a potom hned v pondělí vyšel jest též ohei1 kladený v městě na několikero, v jednu hodinu času 

polednieho, kdež jsme tomu nikoli odolati nemohli pro veliké horko a vietr phelišnJ!, takže jest města, bez 

mála několik domuov, polovice vyhořelo a mnoho dobrých znamenitých domuov pod cihlami s dob1ými 

sklepy na grunt vvhol'ely, <k tomu brána Škvrňská s věží, též na městských zdech, bráně 
i mnoho městských věží do gruntu vyhořely,> k tomu množstvie domuov vobito. 

(PlzPetrzRožmb) 
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V. 3. A. c. Rematické sloveso na konci 

Rematické sloveso, tedy sloveso ve vlastním ohnisku, má nejvyšší výpovědní 

dynamičnost ve větě. V hloubkovém slovosledu, který odráží stoupající VD, proto stojí 

nejdále vpravo ve větě. V povrchovém slovosledu ve starší češtině se rematická slovesa 

umisťují zejména na konec věty, v souladu s aktuálním členěním, ale také do jiných 

pozic, kde pak dochází k rozporu mezi povrchovým a hloubkovým slovosledem. Jak 

uvádí grafu 16 (část V. 1. ), rematické sloveso se nachází v koncové pozici v 62,7 4 % 

případů. Na koncovém umístění rematického slovesa se může podílet několik tendencí 

současně. Jednou z nich je již zmíněná nejvyšší VD slovesa (přesněji řečeno obecná 

tendence řadit členy v povrchovém slovosledu v souladu se slovosledem hloubkovým), 

další je tendence starší češtiny klást sloveso na konec. Koncové umístění rematického 

slovesa ve starší češtině odpovídá jeho typickému umístění v češtině nové, srov. 

následující doklady: 

Onať jest byla pravá matka všech chudých a potřebných lidí, kte1ýmžto almužnami svatými pomoci 

činívala, a ty, ješto jim o statky a o hrdla mnohdykrát běželo, milostivou svou přímluvou při Jeho Milosti 

královské pánu a manželu svém ochránila. <Po všem království českém a nejvíce pak v Praze 

všickni dobN té ctné a šlechetné královny smrti litovali> a znamenitou žalost i zármutek měli. 

(SixtzOtt) 

ona takto k němu dí: "Rychle vlez mezi holuby na dům, <a tam přes tuto noc přečekáš,> a já 

zamknu dvéře nap1'ed a řebřík odtud odstavím, aby se žádný nedomníval, že by ty tam býti měl. " 

(ProstSbKop) 

"ó pro Buoh, pro matku boží, nechoďte tam, <za to vás prosím .. "> 

(FrantPráv) 

... ihned Jiřího Kajsera s listy k Hermanštadtským vypravili, aby oni nápodobně se poddali. Nedbali však 

na to nic Hermanštadští, nýbrž téhož Kajsera brzo do Klauzenburgku odeslali. Pročež se Mojžíš s lidem 

svým k Nosenštadtu hnul <a k němu za osm dní polád střelbu pouštěv, je naposledy 

i dobyl.> 

(VítězRad) 

Nebo mladý věk drahý jest, jednou když mine, více se nenavrátí, <a ingenium i nejlepší zlý 

praeceptor zkazí.> 

(MatKoneč) 

K němuž on šatan v krátkých slovích mluvil: "Nu doMe, setrvej tehdy v tom, a pravím ještě jednou, 

setrvej v tom." <A s tím pled ním zmizel.> 

(Faust) 
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Z teoretického hlediska jsou zajímavější výskyty rematických sloves v jiných pozicích, 

kde jejich umístění odporuje aktuálnímu členění. Toto umístění muselo totiž být 

vyvoláno nějakou protichůdnou tendencí, která odporuje jak aktuálnímu členění, tak 

i běžné zvyklosti klást sloveso na konec věty. Takový slovosled je příznačný např. pro 

Lukášovo evangelium v Bibli kralické, srov. část VI. 2. 

Ačkoliv rematická slovesa obecně tendují ke koncovému postavení, existuje 

mezi nimi skupina, u níž se tendence ke koncovému postavení přísudkového slovesa 

projevuje obzvlášť silně. Jde o negativní tvary sloves. Porovnání tendence ke konco

vému umístění u negativních a afirmativních tvarů rematických sloves je věnován 

následující oddíl. 

V. 3. A. C. i. Negace 

S negací jako rysem, který je svázán s ohniskem, a tedy s vysokou výpovědní 

dynamičností, jsme se již setkali v části pojednávající o kvantifikačních výrazech 

(pododdíl V. 3. A. a. iv. ~.). Také v případě negativních tvarů rematických sloves se 

ukazuje, že negace zvyšuje VD jistého prvku; v uvedených konstrukcích je to, jak se 

zdá, právě negace (tj. aktualizovaná přísudková funkce větné afirmace/negace, viz oddíl 

II. 1. A. a. iv.), která brání umístění přísudkového slovesa v jiné než koncové poloze. 

Distribuce afirmativních a negativních rematických sloves v koncové pozici 

a v jiných pozicích je patrná z následující tabulky. 

Tab. 38 - Zastoupení negativních a afirmativních rematických sloves na konci 

a v jiných polohách- počty výskytů (základní databáze) 

Nakonci V jiné poloze Celkem 

Negativní remat. sloveso 44 9 53 

Afirmativní remat. sloveso 121 89 210 

Celkem 165 98 263 

Při uvedené distribuci přísudkových sloves do jednotlivých slovosledných pozic lze na 

pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout nulovou hypotézu, že tato distribuce je 

náhodná, tedy že nezáleží na tom, zda rematické sloveso má tvar afirmativní nebo 

negativní. Rozdíl v umisťování přísudkového slovesa v obou skupinách je dobře patrný 

v grafu 39, v němž byly údaje tab. 38 převedeny na procenta. 
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Graf 39 - Zastoupení negativních a afirmativních rematických sloves na konci 

a v jiných polohách- v procentech (základní databáze) 
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(Jeden celek 100 % tvoří doklady s negativním rematickým slovesem, tj. oba 

modré sloupce, druhý celek 100 % je tvořen doklady s afirmativním rematickým 

slovesem, tj. oběma fialovými sloupci.) 

Jak vyplývá z grafu 39, negativní rematická slovesa se vyskytují v koncové pozici v pěti 

ze šesti případů, což je velice silná slovosledná tendence (83,02 %), výrazně silnější než 

u afirmativních rematických tvarů (57,62 %). Negace vystupuje u rematických sloves 

jako výrazný slovosledný činitel, který působí souhlasně s aktuálním členěním a fun

guje jako restrikce pro umístění negativních rematických sloves do jiných pozic než do 

pozice koncové. 

Přitom se ukazuje jako podstatné, že se jedná právě o slovesa rematická. Jak 

vyplývá z následující analýzy, na umístění sloves přechodových negace výraznější vliv 

nemá. V tab. 40 je zachyceno umístění negativních a afirmativních přechodových sloves 

na konci a v jiných pozicích. 

Tab. 40 - Zastoupení negativních a afirmativních přechodových sloves na konci 

a v jiných polohách- počty výskytů (základní databáze) 

Nakonci V jiné poloze Celkem 

Negativní přechod. sloveso 23 52 75 

Afirmativní přechod. sloveso 577 1131 1708 

Celkem 600 1183 1783 
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Uvedená distribuce přechodových sloves do jednotlivých slovosledných pozic 

nedovoluje na pravděpodobnostní hladině 5 % vyvrátit nulovou hypotézu, že toto 

rozdělení je pouze náhodné a nezáleží při něm na tom, zda jde o sloveso negativní nebo 

afirmativní. Rozdíl mezi oběma skupinami je příliš malý, srov. následující graf, který 

uvádí údaje tab. 40 převedené na procenta. 

Graf 41 - Zastoupení negativních a afirmativních přechodových sloves na konci 

a v jiných polohách- v procentech (základní databáze) 
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slovesem, tj. oběma fialovými sloupci.) 

V grafu 41 je patrné, že v povrchovém slovosledu není mezi afirmativními 

a negativními přechodovými slovesy téměř žádný rozdíl. V tom se přechodová slovesa 

liší od sloves rematických, u nichž negace působila jako silný slovosledný faktor 

umisťující tato slovesa do koncové pozice (srov. graf 39). 

V následující části jsou uvedeny příklady starších českých vět s negativním 

rematickým slovesem v koncové poloze, tj. v poloze, která odpovídá jeho aktuálnímu 

členění a která je jeho nepříznakovou polohou v nové češtině. 

Podle pak těla mají je [matky své děti, Š. Z.] uměle a rozšafně chovati, včas mírně pokrmiti a časně také 

položiti a zase zdvihnouti. <Čehož mnohé matky neumějí,> ale do nich pokrm dcpají bezděky, až 

zase vracejí, lecjaks položí, nic nešetří, kdy jeho čas. 

(AugKáz) 
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Pújde-li Turek ku pohani:On, ti, majíce také Starý zákon mnoho set let prvé, než Mahomet přišel, 

přeložen)!, leknou: <My ačkoli ním se nespravujeme, však co Mahomet o Adamovi a jiných 

z zákona M(y"ží§ova a z zákona židovského patriarHch pí.l:e, toho ničehož my, majíce týž 

zákon dNv, než Mahomet byl, vypsaný, nenacházíme.> 

(BudAntial) 

<Když pálen byl [kal z minerální vody, Š. Z.] žádného dymu ani páry nevyšlo.> 

(ZborJord) 

Žádost toho máte, abych vám nějakou kuchal'ku dohodila, víťpán Buoh, žeťjá zde v tomto koutě o žádné 

nevím, neboť bych ji sama také potl'ebovala, nemám žádné; ta kterou jsem měla, dúra ušla preč s mužem 

i s synem, když léta se dočekali; <bychť v tom pohodli jaké učiniti mohla, ráda bych to 

vykonala, než na tento čas o žádné nevím.> 

(A1mVorač) 

Že pak poslové vaši oznámili, že byste sobě jiného krále, vzíti chtěli, tomu císař tak rozumí, že více pro 

ustrašení ta slova mluvena jsou, nežli abyste toho konečného úmyslu býti měli. <Nebo ani 

neporušená až posavád věrnost vaše toho dopustiti nemůže, ani pFedkové Ladislavovi, 

ktel"iž vám mnoho dobrého učinili, takové nevděčnosti na vás nezasloužili,> ani nevinn;! 

mladý věk jeho čeho hoden jest aneb příčinu k tomu dal. 

(VeleslKronP) 

V. 3. 8. Konstrukce se slovesem před postponovanými 
členy 

Věty s přísudkovým slovesem před postponovanými členy mají některé 

vlastnosti shodné s větami se slovesem na konci a vytvářejí skupiny s charakteristickým 

slovosledem, proto jsme se rozhodli vyčlenit pozici před postponovanými členy jako 

přechod mezi polohou koncovou a středovou. (Jiným řešením by bylo hodnotit toto 

umístění přísudkových sloves jako středové, což není přesné a při statistickém výzkumu 

by se tím nedala zjistit řada zajímavých jevů, jako např. zhodnotit postavení slovesa 

v pozici před postponovaným členem, které způsobuje neprojektivitu, oproti slovesu 

umístěnému uprostřed věty, které neprojektivitu většinou nezpůsobuje.) 

Zatímco absolutní koncová pozice uzavírá větu jako intonační i syntaktickou 

jednotku, pozice před postponovanými členy je polohou, která zpravidla ukončuje 

pouze intonační jednotku (kólon), ale za ní pokračují ještě další části, které po 

syntaktické stránce patří k dané větě a které teprve větu uzavírají jako jednotku 

syntaktickou. 

Tuto polohu lze pokládat za přechod mezi polohou koncovou a středovou. Ve 

starší češtině může ve větě existovat více prvků, které mají tendenci stát na konci. Je to 

např. přísudkové sloveso a VV obsahová. Tyto prvky oba v jedné větě na konci stát 

nemohou, a proto se musejí ve slovosledu nějak hierarchizovat. Ukazuje se, že 

hierarchizace členů s tendencí ke koncovému postavení není náhodná, ve větách 
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s podobnou stavbou má podobné výsledky. Poloha před postponovan)rmi členy je 

"náhradní koncovou polohou" pro prvek, jemuž nebylo umožněno koncové postavení, 

které je pro něj jinak typické. 81 

Tato kapitola nejprve obecně zachycuje vztah hloubkového a povrchového 

slovosledu u vět se slovesem před postponovaným členem (podkap. V. 3. B. a.), v další 

části pak pojednává o několika typech syntaktických struktur s přechodovým slovesem 

v poloze před postponovaným členem. Oddíl V. 3. B. b. i. ukazuje na zřejmou tendenci 

klást sloveso do uvedené polohy v souvětích s VY obsahovou. V oddíle V. 3. B. b. ii. 

jsou popsány některé typické konstrukce vzniklé jako důsledek umístění přísudkového 

slovesa před postponovaný člen. Jde o konstrukce neprojektivní, v nichž přísudkové 

sloveso od sebe odděluje dvě části komplexního členu. V závěru jsou stručně zmíněny 

také konstrukce se slovesem tematickým a rematickým (podkap. V. 3. B. c-d.). 

V. 3. B. a. Vztah hloubkového a povrchového slovosledu 
u vět se slovesem před postponovaným členem 

Hloubkový slovosled každé věty je uspořádán tak, že YD postupně vzrůstá, 

a vlastní ohnisko, člen s nejvyšší YD, leží nejdále vpravo. V případech, kde u vět se 

slovesem před postponovaným členem povrchový slovosled odpovídá hloubkovému, je 

rozdělení VD v povrchovém uspořádání věty následující: 

členy před slovesem 

kontextově zapojené 

(tematické) 

přísudkové sloveso 

tematické či 

přechodové 

postponovaný člen 

vlastní ohnisko 

Přísudkové sloveso v těchto větách může být součástí tématu nebo přechodem, neboť 

v obou případech stojí na hranici mezi kontextově zapojenou a nezapojenou částí věty. 82 

Aktuální členění brání tomu, aby v pozici před postponovaným členem bylo 

umístěno sloveso rematické (postponovaný člen by pak měl nižší YD). Jak ukazuje graf 

16 (část V. 1. ), je skutečně toto umístění rematického slovesa ve starší češtině řídké, 

v dokladech základní databáze se v ní nachází pouze 3,04% všech rematických sloves. 

V tomto ohledu se tedy povrchový slovosled vět s rematickými slovesy řídí aktuálním 

členěním. 

81 Uvedená slovosledná pozice se liší od ostatních pozic v tom, že se nenachází v každé konstrukci. Jde o 
pozici relativní, která se vyskytuje pouze před členy vyjmenovanými v úvodu (kap. II. 2. A. b.). 
82 Pokud věta obsahuje mezi slovesem a postponovaným členem další prvek, hodnotíme polohu slovesa 
jako středovou. 
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V. 3. B. b. Přechodové sloveso před postponovanými 
členy 

Mezi větami s přechodovými slovesy před postponovanými členy existuje 

výrazná skupina syntaktických konstrukcí- souvětí s VY obsahovou (oddíl V. 3. B. b. i.). 

VY obsahovou rozumíme vedlejší větu, která je závislá na slovese vnímání, myšlení, 

vyjadřování a volních projevů (např. slyšet, přemýšlet, říkat, prosit). V konstrukcích 

s takovýmto slovesem v řídící větě a se závislou větou obsahovou se většinou 

neprosazuje tendence starší češtiny umístit přísudkové sloveso na absolutní konec, 

nýbrž sloveso stává před VY obsahovou. 

Do podkapitoly pojednávající o přechodovém slovesu před postponovanými 

členy byl zařazen také popis zvláštní skupiny dokladů, u nichž umístění přísudkového 

slovesa před postponovaným členem vede ke vzniku neprojektivity (oddíl V. 3. B. b. ii.). 83 

U těchto konstrukcí je složitější syntaktický člen rozdělen slovesem na část vlevo ve 

větě a část postponovanou. S uvedeným slovosledem se setkáváme např. v korelačních 

a komparačních spojeních, u konstrukcí s VY přívlastkovou a v některých složitějších 

konstrukcích, kde se před sloveso předsouvají hlouběji závislé vedlejší věty. 

V. 3. 8. b. i. Souvětí s vedlejší větou obsahovou 

Souvětí s VY obsahovou mívají charakteristický povrchový slovosled, který 

obvykle odpovídá průběhu výpovědní dynamičnosti. Základní členy souvětí bývají 

uspořádány ve sledu aktor - přísudkové sloveso - VY obsahová. Přísudkové sloveso 

v těchto konstrukcích je téměř bez výjimky slovesem přechodovým, vlastním ohniskem 

bývá sama VV obsahová (tj. vyjádření, co se někomu sděluje, co si aktor myslí apod.). 

Na základě dokladů v naší databázi jsme došli k předpokladu, že souvětí s VV 

obsahovou jsou specifickou konstrukcí, v níž se sloveso umisťuje typicky před 

postponovaný člen (tj. VV obsahovou), nikoli podle tendence starší češtiny až na konec. 

V následující tabulce je porovnáno umístění přechodového slovesa do pozice před 

postponovanými členy v souvětích s VV obsahovou a v souvětích s VY jiného druhu. 84 

Srovnávaný jazykový materiál byl z několika hledisek omezen, aby výsledky byly při 

dané stavbě databáze dokladů co nejprůkaznější: 

83 Tato skupina dokladů se liší od všech ostatních specifických konstrukcí tím, že postavení slovesa v ní 
není ovlivněno jistým znakem konstrukce Gako např. přítomnost VY obsahové vede často k tomu, že 
sloveso je umístěno před postponovanou VY obsahovou), nýbrž naopak jistý znak konstrukce 
(neprojektivita) je důsledkem postavení slovesa (tj. umístění slovesa před postponovaný člen vede 
k neprojektivitě, nikoli obráceně). Přestože se v tomto ohledu uvedená skupina odkladů odlišuje od 
ostatních skupin, rozhodli jsme se ji zařadit do výzkumu, protože jde o slovosledný rys, který je ve starší 
češtině častý a který by neměl být v práci zabývající se postavením slovesa opomenut. 
84 Kontrolní skupinu jsme omezili pouze na podřadná souvětí proto, že v nich - na rozdíl např. od vět 
jednoduchých - existuje možnost umístit sloveso do polohy před postponovaný člen, jímž je VY. Tímto 
krokem byly z kontrolní skupiny vyloučeny konstrukce bez postponovaného členu. 
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v obou skupinách se posuzují pouze konstrukce se slovesem přechodovým, 
nikoli tematickým a rematickým 

zkoumají se souvětí obsahující pouze jednu VV (buď obsahovou, nebo jinou) 

závislou na přísudkovém slovese ve větě hlavní 

byla vyloučena souvětí, v nichž se kromě VV vyskytuje v hlavní větě také 

přechodníková konstrukce 85 

ze souvětí s VV jiného druhu byly vyloučeny konstrukce s VV přívlastkovou, 

neboť její umístění je dáno polohou řídícího jména. Až na výjimky (neprojek

tivní konstrukce, viz dále) VV přívlastková nebývá postponovaným členem, 

a v konstrukcích s VV přívlastkovou proto ani není možné umístit sloveso do 

pozice před postponovaný člen. 

Tab. 42 - Poloha přechodového slovesa v souvětích s VV obsahovou a s VV jiného 

druhu- počty výskytů (základní databáze) 

Sloveso na 
Sloveso před Sloveso na 

počátku a Celkem 
postpon. členem konci 

uprostřed 

Souvětí s VV 
87 

obsahovou 
172 23 282 

Souvětí s VV 
100 

jiného druhu 
90 76 266 

Celkem 187 262 99 548 

Při uvedeném rozdělení přechodových sloves do jednotlivých pozic lze na 

pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout nulovou hypotézu, že rozdíly v poloze 

přísudkových sloves mezi souvětími s VV obsahovou a VV jiného druhu jsou pouze 

náhodné. Přitom, jak se ukazuje v tabulce, jsou v obou skupinách slovesa na počátku 

a uprostřed zastoupena přibližně stejně (vzhledem k celku v posledním sloupci). Hlavní 

disproporci vidíme mezi zastoupením sloves před postponovaným členem a na konci: 

v souvětích s VV obsahovou se přechodové sloveso umisťuje před postponovaný člen, 

zjevně na úkor koncové pozice. U souvětí s VV jiného druhu je zastoupení sloves 

v obou pozicích přibližně vyrovnané. Tato distribuce sloves v obou skupinách je zřejmá 
z následujícího grafu, v němž byly údaje tab. 42 převedeny na procenta. 

85 Toto opatření zajišťuje, že postponovaným členem bude VV, nikoli přechodníková konstrukce. 
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Graf 43 - Poloha přechodového slovesa v souvětích s VV obsahovou a s VV jiného 

druhu -v procentech (základní databáze) 
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(Jeden celek 100 % tvoří doklady s negativním přechodovým slovesem, tj. všechny 
modré sloupce, druhý celek 100 % je tvořen doklady s afirmativním přechodovým 

slovesem, tj. všemi fialovými sloupci.) 

Tendenci souvětí s VV obsahovou umístit přechodové sloveso před postponovaný člen, 
jímž je VV obsahová, ilustrují následující doklady (VV obsahová je vždy podtržena): 

<Ale již tuto snad někdo dí, že já učené a učení chválím.> 

(BlahFilip) 

Na svadbu skůro sám nakládati budu, panna má bábu velmi skoupou; bude míti má panna některé sto kop 

grošů, <ale pán Buoh ví, jak brzy k nim přijíti moci budu, ježto někteří v Čechách 

divných se forteluov chytají.> 

(JanzTedr) 

Ale lidé moji Byněvští zpravili sou mne, kterak jim škody činíte, a po obiléch jim jezdíte, a když Vám co 

o to dějí, ještě biti chcete; jakož Ty pane Jane, člověka mého jednoho z Byněva chtěl si bíti, a svou vůli si 

s ním měl, i psys naň .~tval, a snad by jej byl i zabil, by mohl. <Pak já Vás žádám, abvšte Vy lidem 

mým .~kody nečinili, a nad nimi své vůle neprovozovali;> neb nerci Vám, ale by bylo kníže 

Říšské některé, nechtěl bych se tomu dívati, aby měl svou vůli s mými lidmi míti. 

(VilémzPemŘik) 

<Bratří vaši plší, že jest jim mistr Rokycan dal tu radu, aby čtli knihy Petra 

Chelčického, kteréhož jest těch časův Pán Bůh z obecného neučeného lidu vzbudil, 

jehožto knihy když jsou čítali a při tom jiné, jako mistra Jana Wikle(a, tehdy více jsou to 

své hrozné zavedení poznali a skrze to velmi postrašeni byli.> 

(ŠturmSrov) 
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<Thucidides, řeck;! kronikář, připomíná, že za jeho času v zemi řecké povětN bvlo tak 

náramně jedem pokažené, že nesčíslm! počet lidu pomřelo, dNve nežli se proti té nemoci 

lékařství, jímž by tak p1~eukrutným těžkostem spomoženo b}!lo, vvmvslili mohlo.> 

(V od Theatr) 

Odpověděl kohout: .. Oznamuji den, kte1ýž od přirození čiji hned přijíti, kter1!žto všem m;!m zpěvem 

zvěstuji." Řekla liška: <"Z tohoť znám, že něco proroctvie božího máš. "> 
(KonáčPrav) 

Na závěr uvádíme pro zajímavost dva typy méně častých dokladů. V první skupině se 

v souvětí s VV obsahovou přechodové přísudkové sloveso nachází na konci věty, tj. 

u těchto dokladů převážila tendence starší češtiny ke koncovému umístění slovesa nad 

obvyklým slovosledem souvětí s VV obsahovou: 

Dne jednoho svátečníeho Čech pikharta potkav, optal se ho, odkud by šel. <Ktérémužto pikhart, že 

ze z boru jde, odpověděl.> 

(KonáčDial) 

Nechci vypravovati, které sem vosly videi povýšene nad cedry libanske, kteřiž se podnes blští; lidé bez 

umění, nevýmluvní, bez smyslu, <sotva ruka pravá, koliko by měla prstuov, znají.> 

(KonáčSen) 

Což se osmé oblohy a hvězd jejích dotýče, kdo sic globum caelestem má, snadně spořádání a jména všech 

hvězd, na něž se dívá, pozná: ale kdož nemá nebeské takové zpravné kule, není jemu bez ukazovatele lze 

jinak vyrozuměti, leč tím způsobem, kte1ýž jsem já tuto vymyslil a ukázati strojím. Položím pak nejprve 

dvadcatero čtvero rozdílné položení oblohy, a to se literami abecedy znamenati bude. Potom tabuli 

položím, z níž se každou chvíli, jaké jest položení oblohy, vyzvěděti může, <a naposledy, jak toho 

užívati, vysvětlím.> 

(Komen Vych) 

V následující skupině dokladů je přísudkové sloveso umístěno také na konci, tentokrát 

však jde o sloveso rematické. Souvětí s VV obsahovou, v nichž je sloveso vlastním 

ohniskem, mají následující hloubkový slovosled: 

aktor I 

součást tématu 

VV obsahová 

součást tématu 

přísudkové sloveso 

vlastní ohnisko 

Tato stavba je velmi netypická. Nejdůležitější informace je obsažena v přísudkovém 

slovesu, zdůrazií.uje se tedy např., že někdo jisté sdělení řekl, někdo nčjakou otázku 

nepoložil atd. Sloveso je zde obvykle ve vlastním rématu proto, že je v něm 

aktualizována funkce větné afirmativnosti I negativnosti. Při tomto uspořádání věty se 

povrchový slovosled řídí tendencí, aby negativní rematické sloveso stálo na konci (viz 

oddíl V. 3. A. C. i.). O tom svědčí také naše doklady: 

142 



Bych měl s kejm krom školníkl'j pracovati a mohl při tom platu letním, kter)íž skůro s kantorem rovn)í 

beru, a druhdv on víc vezme, bych mohl, řku, zuostati ph tom platu, snad bych svůj úmysl změnil; ale 

poněvadž nemohu ph tom zuostati, a nemám také s kým pracovati [nejsou žáci, Š. Z.], což mám tu co kuol 

vosaměti, an domácích a to velmi chudých, já nevím, jestli jich všech dvaceti? Tudy jak to schází, že jich 

tak málo? <P,~edků-li mých zanedbáním, čili mnou, čili o(ficiálv, čili rozkošm!mi syny 

a (olkovnými staršími, či že {škola, ed.} tak daleko jest od města, já tomu nerozumím.> 

(Ško!Barb) 

[reakce na selské boule, Š. Z.} Než tomu rozumiem, že nenie mezi nimi jiného nic, než o tu robot hu, jakož 

od mnoh)ích leth, ješto VMti jest vědomo, na vladařství a na rychtá1'ství mluvie, praviec, že by žetí i ženné 

dávati měli; <ale by se [sedláci, Š. Z.] v čem jiném pozvozovati měli, toho neviem.> 

(PísŠvamb) 

V. 3. 8. b. ii. Přísudkové sloveso způsobuje neprojektivitu 

Prozatím jsme pracovali s doklady, v nichž je postponovaný výraz ucelený (VV obsahová 

v oddíle V. 3. B. b. i.), tvoří větný člen přímo závislý na přísudkovém slovesu. Vedle 

těchto konstrukcí existuje také další typ konstrukcí se slovesem před postponovaným 

členem, v nichž sloveso svou polohou rozděluje víceslovný člen, srov.: 

<Když ten kal na rozpálený plech rozmazán byl, vice praštěl nežli nezdenický, méně než 

zahorovský: ... > 

(ZborJord) 

Postponovaný člen (nežli nezdenický) tu není závislý přímo na slovese, ale na jiném 

výrazu ve větě, který se nachází před slovesem (vice). Celý rozvitý člen více nežli 

nezdenický je slovesem roztržen, sloveso není ani na jednom z těchto členů závislé, 

vstupuje do uvedené dvojice zvenku, a tím vytváří neprojektivní konstrukci (o neprojekti

vitě viz oddíl II. 1. A. b. iii.): 

praštěl 

/I 
ví~ 

nežli nezdenický 

více praštěl nežli nezdenický 
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Tento typ neprojektivity je ve starší češtině důsledkem tendence uzavřít větší intonační 

jednotku slovesným tvarem. Před místem, kde můžeme předpokládat výslovnostní 

pauzu, se nachází přísudkové sloveso, přičemž další členy za pauzou jsou ještě 

syntaktickou součástí předcházející jednotky (klauze, přechodníkové konstrukce apod.). 

Složených členů, jejichž části sloveso odděluje od sebe, je několik druhů: jmenná 

skupina s VV přívlastkovou (mládenec - který), jmenná skupina bez VV (pozdravení

laskavé), komparace (více - nežli), korelace (tak - jak), koordinace (pPes hory 

vandrovali i pPes oudolí). Neprojektivní jsou také konstrukce s předsuny z VV, která 

následuje za slovesem, dopředu před sloveso. 

V. 3. B. b. ii. a. Jmenná skupina s W přívlastkovou 

V některých souvětích jsou přísudkovým slovesem oddělovány od sebe jmenný 

výraz a VV přívlastková, která je na jmenném výrazu závislá. Sloveso tak ukončuje 

intonační jednotku (kólon), následuje za ním pauza a za ní stojí VV přívlastková jako 

nová intonační jednotka. Stavba těchto vět je neprojektivní a vypadá takto: 

přišel 

/ 
mládenec ! 

~ 
! který 

mládenec přišel, který 

S uvedenou stavbou se setkáváme v následujících příkladech s přechodovým slovesem 

(obě části členu rozděleného slovesem jsou podtrženy): 

<Tehdy nahodú mladenec přišel, kteréhož veliký hou[ následoval;> poznal sem oděv, 

z rimských krajin byl. 

(KonáčSen) 

A jistě mi rač věřiti, tak jakž lidé své obmýšlejí a nic jiného, nechžt'jest jaké chce jednání, nebudou lidé 

z toho vyvedeni: <leč král, maje lidi a rady rozumné pi::i sobě a nestranné, v každou věc 

nahlédne, která se dála a děje až do síž chvíle,> a ty věci vedlé spravedlnosti rovnati ráčí 

a napravovati. 

(VilémzPernKoš) 

I padv na svá kolena, modlil se Pánu Bohu, řka: Ó můj milý Bože, kteiJ)ž všecky věci víš a znáš, prvé než 

se stanou, jenž jsi milovník lidského pokolení, <ty sám nejlepší vědomost máš, jaké jest toto 

vidění,> prosím pokorně, ráč tento sen na všecko dobré obrátiti a ďáblu, aby cirkvi tvé neškodil, v jeho 

zlosti p1'ekaziti. 

(LomnKupid) 
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<A tak hle dva dni, kteNž mu v témž vidění ukázáni byly, dvě létě znamenaly, 

v kterýchžto vnučka jeho smilm) a hanebný život vedla, a nic jináče v hNších než jako 

v bh~e ukrutného draka pohNžena byla a plebývala. > 
(LomnKupid) 

<Římané, jichžto naNzení, řádův a práv křest'anští národové až podnes z většího dílu 

užívají, ostatní pak jako z nějakého pramene od nich svůj původ berou, ti, řku, aby k té 

své tak p6šlé dokonalosti obec svou přivedli, s počátku regimentu svého sem i tam 

po světě mnohé rozšafné lidi rozposífali, kteřížby se na dobré správv a řádv vvptali, 

a je, po navrácení se domův, v spisu podali: ... > 

(HarantPředml) 

Někdy je ze stylistických důvodů mezi jednotlivé části složeného členu vsunuto n~jen 

přísudkové sloveso, ale i jiné části věty (tento jev je běžný i v dalších podskupinách): 

I poněvadž často připomenul)í štilštand neboližto příměří až posavád dosažen není, nýbrž J. M. kurfiršt 

Saský, dávaje nám na psaní naše svou odpověď, ráčí interposicí do města Chba ke čtrnáctému dni měsíce 

dubna jmenovati s tím ph tom doložením: že tehdáž teprva bude se moci o příměří jednati; <mezi tím 

pak jisté zprávy nás docházejí, že by hrabě z Dampiera s jistým počtem lidu, jízdným 

i pěším, v nově verbovaným zase do království tohoto vtrhnouti a beze vší pochyby 

podobně a víceji štrá{j;, pálením, loupením, mordy a zajímáním obvvatelům tohoto 

království škody činiti chtěl, ... > 

(DirektMob) 

Nu tuto nech jest vuobec o všem Jáponu povědíno. <Nyní obzvláštně o těch královstvích nětco 

krátce oznámíme, v kterých křesťané a sidla náše se nacházejí, oznamujíc toliko o nich 

toliko znamenitější věci, které jsou se tohoto roku zběhli.> 

(Jápon) 

V. 3. B. b. ii. fl Jmenná skupina bez W 

Podobným typem jsou věty, kde je roztržena jmenná skupina, ale žádná z částí 

není tvořena vedlejší větou; v takových větách bývá odděleno zejména řídící jméno od 

přívlastku.86 Na rozdíl od předchozí podskupiny tu přísudkové sloveso neukončuje 
intonační jednotku, nýbrž stojí na předposledním místě před intonačním závěrem věty. 

Poloha slovesa v těchto větách se blíží pozici středové - za slovesem se nenachází 

86 O oddělování řídícího substantiva a přívlastku ve starší češtině se obecně zmiiluje např. Dobrovský 
(1809: 395-396) který současně upozoriluje na jeho stylistickou nevhodnost: "Adjektivum může být 
dokonce odtrženo od svého substantiva: sestru máme maličkou; veselýť nám den nastal. Této volnosti 
neužíval a nezneužíval nikdo tolik jako Hájek: velmi náhlý přišel jih,· velikou činili škodu; mnozí se dáli 
divové; veliké v tom kraji po vsech činili škody; do tvrdého vsaditi vězení; v mnoh)ích byla sklepích; z této 
je ven veze země; jinými SVJími osadil doly dělníky. Umístění akuzativu doly vedle instrumentálu dělníky 
(který by neměl stát tak daleko od slova sv)ími) je přímo nesnesitelné." (Přel. Š. Z.). 
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předpokládaná pauza, navíc část jmenné skupiny za slovesem není typickým 

postponovaným členem (jímž jsou např. vedlejší věty či fráze uvozené slovy než 

ajako), je stejná jako jmenné skupiny kdekoli jinde ve větě. Přesto jsme se rozhodli tuto 

polohu slovesa nazvat polohou před postponovaným členem, protože v ní, na rozdíl od 

vět se středovými slovesy, je důležitá tendence slovesa ke koncovému postavení: 

na konci věty se v konstrukcích tohoto typu hierarchizují dva prvky, přechodové 

sloveso a jmenná skupina. 

<Mistr Jan z Chocně všem vuobec lidem pozdraveni vzkazuje laskavé.> 

(JanzChocně) 

A tu je široce vypravuje Cicero. <A takové {hejtmany, Š. Z.] že jest měl Žižka, i čte se o tom, 

i lidé rozprávějí staH> 

(HrubýN apPův) 

Ne bez příčiny tedy Pán Bůh skrze proroka na onen čas lidu svému poručil oznámiti pNčinu, pro kterouž 

se od nich oddělil, řka: <Nepravosti vaše rozdělení učinily mezi mnou a vámi.> 

(VodTheatr) 

V. 3. B. b. ii. y. Komparace 

Ve větách obsahujících komparaci (gradaci a přirovnání) stává často výraz s než, 

nežli či s jako za přísudkovým slovesem coby postponovaný člen, zatímco druhá část 

komparace, řídící adjektivum či adverbium, se nachází v části věty vlevo od slovesa. 

Toto povrchové uspořádání může souviset s tendencí starší češtiny klást výrazy 

s významem kvalifikace, kvantifikace a komparace ve větě dopředu, dále vlevo, než 

odpovídá hloubkovému slovosledu (viz pododdíl V. 3. A. a. iv. y.). 87 Neprojektivní 

postavení slovesa ve větách s komparací je představeno v následujících příkladech: 

Žila, která sahá k palci u nohy, jest ratolest panenské žily, <též činíjako i ona,> Avicenna. 

(JanzChocně) 

Nebo zajisté vlast naše ani menší, ani chatrnější není nežli Athenae; a což ona sv;:·m obyvate!uom 

dobrého činila, v tom také naše nám a mnohem štědřejí a hojnějí posluhuje. Předně na tento svět nás 

vyvedla v té spanilosti, postavě a podobě, za kterouž se před jinými národy slušně styděti nemůžeme; 

potom také v těch daNch, rozumu a vtipu, kteréžto kdybychom v cvičení a učení, jakž by náleželo, vosthti 

a rozmáhati chtěli a v tom sami sobě mnohokrát překážky nečinili, nemnoho by p1'ed námi jiní národové 

předčili. <Ne tak zdaleka a tence slunce nám svítí, jakž se ten domníval, kterýž nás Čechy 
za nevlídné a k učení nespůsobné položiti směl.> 

(VeleslKalHist) 

87 V oddíle zabývajícím se předsuny u komparace (kap. V. 3. A. a. iv. y.) bylo patrno, že se ve starší 
češtině může v rozporu s hloubkovým slovosledem předsunout i celý komparační výraz, včetně členu 
uvozeného slovem jako a než. 
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A vídaje tuto svatou pannu vokenečkem, smilstvem jsa pohnut, Kupidovou střelou raněn, vinšoval sobě 

toho, aby mohl toliko s ní mluviti. <Potom milost tělesna tak velice jeho srdce rozpálila jako 

oheň.> 

(LomnKupid) 

Vážnosti v Fe či ani v skutku žádné není, ale zlého a oplzlého a hanebného rozmlouvání mnoho se slyší. 

<Po nasycení pak k tancuom, ke hrám, k opilství chtivěji pospíchají nežli k tomu, abv 

Bohu svému poděkování z nasvcení učinili.> 

(Bavorov) 

<A jistě všeho, i najlepšieho, my lidé zlí a zlými navyklostmi zkažení vždycky radči zle 

užívá my, nežli dobře.> 

(HrubýN apPův) 

Nebo drva, kdy dlúho leží, nejsú sporá, jedno že je druhdy kradú, druhé velmi vyschnúc brzo shoN co 

sláma. A toto kdy v zimě drev zjednáš, sú daleko spoFejší. <Dýl jich jedna hranice nez/wří než 

suchých pět hranic,> krom žeť málo slámy v loži os tane pro podnět, než je zapálíš. 

(FrantPráv) 

Panu Šenfeldovi teď pFed několika dní psaní sem poslal, <a ač toho potřeba kázala VMti někderé 

artikule oznamuji, za jiné nemám, než že to psaní VMti mělo by dodáno býti.> 

(ŠťastzPleš7) 

Panu mistru Petrovi Codicillovi o synergu. 

<Za jiné nemáme, než že Joannes Piscis. správce na ten čas školy naší Vysokostelské, 

VMti v známost jest uvedl, že Venceslaus Sixti Čáslavinus, synerga jemu k pomoci 

vyučování dítek pi:.ipojený, příčinou změny stavu svého v povinnosti té, které byl od Vás 

oddán, již dále než do času svatého Havla památky příští státi nebude, > 
(KutnCodic 1) 

V. 3. B. b. ii. 6. Korelace 

Korelační dvojice jsou tvořeny deiktickým výrazem ve větě řídící (to, tak, tolik) 

a vedlejší větou, která bývá obvykle připojena vztažně (co, jak, kolik), ale může být 

připojena i jinak (žádám o to, aby .. .). Ve větách s přechodovým slovesem před 

postponovaným členem se deiktický výraz nachází ve větě vlevo před slovesem, 

vedlejší věta, na niž odkazuje, stojí za slovesem. Neprojektivnost u korelace může být 

variantou k podskupinám uvedeným výše: např. veliký ~jako (komparace) a tak veliký~ 

jako (korelace). 

Sl;íchal sem někdy vůbec Nkávati ph pNčinách tato slova: <Každý pták tak zpívá, jakž jemu 

vyrostl nos.> 

(B lahM uzPříd I ) 
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a ten nešlechetn)í a bezbožný člověk a kouzedlník v sl:Jích hN.ších umNti a radosti nebeské zbaven b;'•ti 

musil. 

<Jakož pak ne§lechetný ďábel svým služebníkům takovou odplatu dává a jim se tím 

způsobem odměňuje, jaká služba jich byla.> 

(Faust) 

<Protož já Vás za to žádám, že téhož Jana kantora z toho závazku cti a víry 

propustíte,> neb on jest na tom, je dva když se pozhojí, že téhož Dlabačova ~yna z toho, což se jemu od 

něho bez viny stalo, viniti chce, poněvadž pod tím právem jest, jako i on. 

(PavelTřeb) 

Můj nejmilejší pane bratře! prosím, že paní Barušce, mé zvláště milé paní sestře, ode mne množství 

služeb povíte i od Dorničky dcery mé, i od Kačenky ... 

<Žádost toho máte, abych vám nějakou kuchařku dohodila,> vít' pán Buoh, žet'já zde v tomto 

koutě o žádné nevím, neboť bych ji sama také potřebovala, nemám žádné; 

(AnnVorač) 

Zvláště časté Je neprojektivní slovosledné uspořádání s neprojektivností u VV 

měrových a zejména účinkových, kde je přísudkovým slovesem oddělena část 

s deiktikem od VV (tak mnoho - že). Tento slovosled také odpovídá tendenci uvedené 

výše (pododdíl V. 3. A. a. iv. p.), která vede k tomu, že se kvantifikační výrazy umisťují 

ve větě dále doleva, než odpovídá jejich výpovědní dynamičnosti. Výraz s deiktikem u 

měrových a účinkových vět (tak mnoho) je předsunutým kvantifikačním členem. 

Vzniká tak poměrně pevné slovosledné uspořádání uvedených souvětí: 

kvantifikační výraz s deiktikem- přechodové přísudkové sloveso - VV účinková I měrová. 

Tento slovosledný vzorec je doložen v následujících příkladech: 

A když se ten mládenec domníval, že by již ve všech kusích doble vyučen byl, počal mistra svého 

potupovati a zjevně se nestyděl mluviti, že by to lépe uměl než jeho vlastní mistr. <A tak toho mnoho 

provozoval, že vlastního mistra svého s sebou k §ermu pobíditi se nestyděl.> 

(ProstSbKop) 

V tom potom uhlédati se muože skutek jich putování. Tento se bude v svém opilství váleti, jiný ztm~ečíc 

s jiným vaditi, někteří tancují, jiní o sobě kordy dělají, <a v takovém náboženství mnozí tak velmi 

ustávají, že je zase jako nějaké §elmy do domuov jich voziti musejí.> 

(Bavorov) 

Kníže z Parmy, jak někteří z Antmfu píší, snažně se do Frankreichu strojí k retování Roanu. avšak 

nemůže ujíti domnění a křiku lidského, že jest zrádcem a kacířem, nepřítelem církve římské a krále 

hišpanskýho, jakž ho jezuviti a mniši zjevně v svých kázáních nazJívají. <Což již tak daleko přišlo, že 

minulých dnů in loco publico nalezena jest tabulka, na níž Jídá§ s mě§cem vymalova11)! 

byl a nad ní napsáno "Parma".> 

(ŽerotFridr) 
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... a v.l:ickni krchovové těl mrtv)ích tak plní byli, že se neto/iko míst ku pohl'bům, ale také ani lidí, kteří by 

těla mrtvá pohi'bovali, nenacházelo. <Ti pak, kteří v též ne moci druhý den plečka li, v tak 

těžké vytržení mysli upadali, že jedni do studnic, druzí z nejwšších oken, nevědouce, co 

činí, na dlážení skákali.> 

(VodTheatr) 

Učinili jsme také jednu malou koleji, v nižto asi šestnácte z naších mladencuov učí se jazyku této země, 

<a ve dvou letech takový prospěch učinili, že již mnozí z kněží spovědi slyšeti mohou 

a mládencí s japonskými bez tlumače mluví a dobře sobě rozumějí.> 

(Jápon) 

Měl doma dvuór a na něm louži vody smrduté a mrzuté, v níž nahé k kolu blázny phvazoval. Některé do 

kolenú, do rozkrok a jiné hlouběji, podle zpuósobu pošetění, <a je tak dlúho psotú trápil, dokudž 

nezmúdřeli. > 

(KonáčPrav) 

V. 3. B. b. ii. E. Koordinace 

Ze stylistických důvodů někdy přechodové sloveso odděluje také koordinované 

členy. 88 Také v těchto strukturách se setkávají dva výrazy, které směřují ke koncové 

poloze, přísudkové sloveso a koordinovaný člen. (O tendenci koordinovaných členů ke 

koncovému umístění svědčí např. oddíl o koordinovaných přísudcích, kde se ukazuje, 

že koordinovaný člen stává na konci častěji než nekoordinovaný, viz V. 3. A. a. ii.). 89 

Koordinovaný člen se pak dělí na dvě části, které stojí z obou stran slovesa. Tato 

skupina je vzhledem k předchozím neprojektivním strukturám netypická tím, že post

panovaný člen není formálně nijak blíže charakterizován (není to vedlejší věta ani výraz 

sjako či než), podobně jako u roztržených jmenných skupin bez VV (pododdíl 

V. 3. B. b. ii. ~.). 

<Urozeným, statečným, slovútným, opatrným pánóm i všem obyvatelóm kraje 

Plzenského, věrným našim milým, milost naši královskú vzkazujem a všecko dobré.> 

(V ladil) 

88 Koordinované členy nejsou spojeny vztahem dominace, a proto podle definice v pozn. 20 nelze tento 
typ vět považovat za neprojektivní. Koordinaci roztrženou slovesem přiřazujeme k předchozím 
podskupinám proto, že také zde tendence ke koncovému umístění, která se projevuje u více členů 
současně, vede k tomu, že sloveso druhý člen rozdělí na dvě části. 
89 Obecně na existenci roztržených koordinovaných členů ve staré češtině upozorňuje Gebauer 
( 1929: 86): "Výrazy souřadné (podměty, přísudky, předměty, přívlastky atp.) vložkou bývají odtrženy. 
Např.: aby tak čest ve všech byla a šlechetnost ŠtítBud. 199; chytrost bude a lest vévoditi Štít. ř. 69"; ... " 
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<Dva tovaryší spolu přes hory vandrovali i přes oudolí, na lom zúslavše, kdyby se 

jednomu kterému co přihodilo, že se mají věrně podlé možnosti zaslati, a jeden druhého 

že nemá v nižádné potřebě opouštěti.> 

(ProstSbKop) 

Postponovaný člen může plynule přecházet v člen aditivně připojený (srov. ESČ, 2002: 

31 O, heslo parcelace), tj. koordinace se rozvoliiuje v člen jednoduchý a člen aditivně 

připojený, který má stejnou syntaktickou funkci jako předcházející člen jednoduchý: 

<Nemáť se velmi dobře, neb sukni ztrhanú má, třevíce děravé, že mu prstv vvhlídají, > 
hladem také mře, an mu již po krčmách nechtí věřiti. 

(FrantPráv) 

Toto nejvíce příjezd jeho [nástupníka trůnu, Š. Z.} do země spůsobí. Královské přípravy bude mu potPebí, 

krásných palácův, velikého komonstva a mnohých služebníkův, aby dvůr svůj jako jiní králové, pPedkové 

jeho, slavně a poctivě vésti mohl. A k tomu ke všemu mnoho peněz býti musí. <Vy pak, jakž smýšlím, 

žádného pokladu nemáte, žádných obecných peněz, žádných platův, žádných cel 

královských.> 

(VeleslKronP) 

V. 3. B. b. ii. {. Předsuny z postponované W před sloveso ve větě 
řídící 

Zvláštním typem neprojektivity jsou předsuny výrazů z postponované VV doleva 

do VH. Objevují se zejména ve větách s řídícím přechodovým slovesem, které má 

význam myšlení, vnímání, mluvení a volních projevů; závislá věta, z níž se určitý prvek 

vysouvá, je VV obsahová. 

Tyto věty mají následující stavbu: 

nepochybuji 

!~ 
~starati ráčite 

o bratra · 

o bratra nepochybuji, že se starati ráčíte 

Člen, který se nachází vlevo před přechodovým slovesem, v nich není závislý na slovese 

z řídící věty, ale patří do VV za slovesem (starati se - o bratra, nikoli nepochybuji -

o bratra). 
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Dúm svúj znovu Vašnosti poroučeti není potřebné. Vím a věNm cele, že již dosti Vašnosti poručen jest. 

<O bratra nl}!ho také nepochybuji, že se starati ráčíte;> poručil sem hofmistru jeho, aby 

k Vašnosti o všecko zl'ení měl. 

(ŽerotFrídr) 

než povětří veliká a náhlá přicházejí a škody veliké v někderých krajinách se staly. <Okolo Pardubic 

praví, že za míli všecko kroupv pobily,> tolikéž okolo Sedlčan. 

(ŠťastzPleš7) 

a všeckna děla, co král v poli jmi/i, to mu Švejcaři vzali, těch počítají všech krom ručnic, než toliko 

hákovnice v počet jdú, toho všeho na XIII set jest; a mnoství peněs a klenotů.! Švejcah tu při těch lidech 

krále Franckého našli a to pobrali. <A Švejcarů počítajie že okolo tiesíce zbito sóstalo. > 
(JanzEber) 

Ta studénka jest čtverhranatým kamením ohražená a voda má své stoky, jimiž když se rozvodní vytěkati 

muože. 

<Hlubokost její praví obyvatelé, že jest tří neb čtyr later. > 
(ZborJord) 

Kdyby pak nynějším těm štercířům každému dávati se mělo (kterýchž dosti jest, a více by jich hned bylo, 

kdyby všickni snadní k dávání byli a jejich lenost fedrovali), i kdež by tomu konec byl a my nač bychom 

sebe, manželky, dítky své přivedli? O všecko bychom se připravili, a tak bychom ani my, ani oni 

naposledy neměli nic, <a všickni podlé řádu choditi bychom musili, čehož nesmýšlíme aby 

od nás žádati měl>: poněvadž chceš, abychom dobře těže/i hřivnami, i těmi tělesnými, a nemrhali, 

což jsi komu svěhl. 

(KomenLíst) 

Poslední uvedený doklad je poněkud specifický, protože v něm dochází neJen 

k předsunu zájmene z VV, ale také k jeho transformaci z osobního, případně 

ukazovacího zájmene na zájmeno vztažné. 

V. 3. B. b. ii. fJ. Neprojektivní postavení vedlejších vět předsunutých 
z postponované W 

Složitějším podtypem předchozí struktury jsou taková souvětí, kde se předsouvá 

z postponované obsahové VV doleva před řídící přechodové sloveso nikoli nevětný 

výraz, ale jiná, závislá VV. Tato neprojektivní souvětí mají uspořádání podobné jako 

věty v předchozí podskupině, s tím rozdílem, že levý člen u nich tvoří celá VV: 
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pravíme 

~ 
~vyvrženi budete 

nebudete-li činiti pokánie 

nebudete-li činiti p~kánie, pravíme, že vyvrženi budete 

VV podmínková v uvedeném příkladě tvoří podmínku k postponované VV obsahové, 

nikoli k VH (nebudete-li činiti pokánie, potom vyvrženi budete, nikoli nebudete-li činiti 

pokánie, potom pravíme). Projektivně lze tutéž větu přestylizovat takto: Pravíme, že 

budete vyvrženi, nebudete-li činiti pokánie. 

Toto uspořádání je charakteristické pro souvětí s VV obsahovou, na níž je 

závislá VV s typickou antepozicí před větou řídící. V našich dokladech je předsunutou 

větou vedlejší prakticky vždy VV podmínková. Výjimku tvoří předsunutá VV obsahová 

v posledním dokladu. (Řídící VV obsahová je vyznačena souvislým podtržením, z ní 

předsunutá VV je podtržena přerušovaně.) 

Napomínáme vás, hospodáři, kteříž jste na se péči nad čeledmi vzeli, <n_e_gpr.fl:y_ft~·)L!??!JQ?.[ 

.Cf..P9.Mťl.i?.JJ.?.9.1:1:cf?.(?.:!f..~j_1J_W, pravíme, že skrze pokušenie od dobrého vyvrženi budete.> 

(LukPražSbor) 

Nebo tak jest se ta věc rozvažovala, jestliže by vždy sedláci povstávali a v Plzni státi ti, kteřížjsú obesláni, 

nechtěli, a mělo na ně saženo býti, že by bylo potřebí tím více jiezdných lidí míti a méně pěších; <n~k 

fmypy_§e__]!~#IJ:l.L~~dl!i.kÝ.IJ:l.LPf.e_mng#i!g, nevíme, kterak by věrnost zachovali,> neb jsú 

mnozí nakaženi, že jest k víře přihlédati potřebí. 

(RožmitŠvamb) 

Divil sem se, že není dáno místo tvým mravom naležicí, neb ačkoli vzacnJí si u císaře, ne však jako by 

slušné bylo předčiti tebe, vidím. <K_cjyj_py_!i_?_§Yf!.Uf1:_!1f1:.!.9.9.(#e__c_hgt!J_Q!;_U!_4Q_~p_ě_/g!i_(, nevidím, 

proč by mezí prvními ne měl položen býti.> 

(KonáčSen) 

<Mé;J?.:!Ufl:kcf __ cjQ_l}_[_~_/._e_r_y_(JJJ_~_yf1J.Q__fl:_kfN, prosím, že je pro mne zachováte,·> nemáte-li pak 

žádnýho, poručte mJím, ať se po něm ptají a některou bečku mi koupí. 

(ŽerotVan) 

"Já jí radím, nechce-li darmo peněz utratiti, ať ona jde domuov, tať jí lázna dítěte neudělá. <(;hr;_e__-_U 

m_((i __ 4_({~ já jí radím, ať naloží na některého mladého,> tenť jí k plodu spieš pomůž než ta 

lázna." 

(FrantPráv) 
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<(9__)f§LYJ9.1JL~lJ1J:.yfZJ .. YCJ.~f!.h9.,_ V M. prosím, že mi psaním svým oznámiti ráčíte, 

a v tom se k němu milostivějmíti. > 

(JindřzHrad) 

Popsaná syntaktická stavba je poměrně složitá, a proto se někdy zjednodušuje. 

Původně řídící slovesa s významem myšlení, vnímání, mluvení a volních projevů pak 

klesají na úroveii vsuvky mezi dvěma větami spojenými vztahem závislosti. 

VV obsahová se tak stává větou hlavní, předsunutá VV je na ní stále závislá, avšak 

vsunuté sloveso myšlení atd. již není součástí větné stavby, není syntakticky spojeno 

s následující větou. Z původní komplikované neprojektivní stavby se tím stává 

jednodušší stavba projektivní: 

(pán bůh zná) nejsem toho žádná příčina 

------------Což se nesvornosti v této zemi dotýče 

Což se nesvornosti v této zemi dotýče, pán bůh zná, nejsem toho žádná příčina 

<(9_t__~_? __ IJ:f.!i.l!9.!.1J:Q~({_y__(~(9..7.f!JJJ.L4.q_tý_~e_, pán bůh zná, nerci skutkem, ale ani myšlením 

nejsem toho žádná pi~íčina. > 
(VilémzPernKoš) 

V. 3. B. c. Tematické sloveso před postponovanými členy 

Podobně jako u přísudkových sloves umístěných na konci věty, setkáváme se 

i u sloves před postponovaným členem se skutečností, že tematická slovesa se chovají 

podobně jako slovesa přechodová. (Tato podobnost vychází z blízkého hloubkového 

slovosledu, viz II. 2. B. c. iii.). 

Protože jsou však tematická slovesa v databázi dokladů zastoupena jen velmi 

málo (celkem 36 výskytů ve všech polohách), jsou v této podkapitole několika doklady 

pouze stručně ilustrovány dvě tendence, které již byly popsány u sloves přechodových 

(podkap. V. 3. B. b.). 

Mezi souvětími s řídícím tematickým slovesem před postponovaným členem 

máme doloženy struktury, kde jsou slovesem (případně navíc dalšími členy) od sebe 

odděleny části korelační dvojice (tak- jak, ten- kdo): 

I hlediž, kdo slep)} býti nechce, jak jest Bratr Lukáš psal to, co v Jednotě našel I Já to takto povím, jinJ1 

sobě pověz, jak chceš' Psal B. L[ukáš, ed.} to, což našel u prostých a čehož tu u pomJjové tui1ky Oakž sám 

o dvanácti letech píše) nabyl, ne bez velikého se zapření etc. Psal, Fku, to, <ale ne tak psal, jakž 

před ním jiní prostější psali: ... > 

(BlahFilip) 
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Ještě díš snad: Příliš mnoho tomu umění a učeným phpisuješ. Ano dohN muži někteN Nkají, že skrze 

učené v církev jest zavedení ph šlo a že by se snad i Jednotě to ph hoditi mohlo. Re.1pondeo. <Ten pNli!i 

mnoho umění a učení připisuje, kdož by se domníval, že bez umění sedmera etc. 

nemuože pravda Boží, to jest svaté Evangelium kázáno býti aneb že by na těch uměních 

neb učeních záleželo spasení.> 

(BlahFilip) 

Druhým slovosledným uspořádáním s tematickým slovesem před postpono

vaným členem, které již bylo popsáno u sloves přechodových, je konstrukce, v níž 

tematické sloveso odděluje od sebe členy koordinované: 

Také račte na tom býti, pokud svobody království tohoto ukazují, a první předkové snad krev svou 

prolévajíce to sou jednali, a neračte toho ztracovati, a tohoto království jinému národu v to neračte 

poddávati, k čemuž žádného práva nemá, ani jste VMt povinovati, mimo své svobody jinak činiti. Já píši 

z příčiny z té, ač byste toho jakou příčinu znali, ježto by na toto království šla, račte to v paměti míti: 

<dobrýmť oumyslem píši, a z povinnosti tomuto království.> A píši jako ten, kte1ýž také 

v tomto království mám to, čehož mi pán bůh půjčiti ráčil do vůle své; neb mi toho též tPeba jako jednomu 

obývajícímu v tomto království. 

(VilémzPemStav) 

V. 3. B. d. Rematické sloveso před postponovanými členy 

Jak ukazuje tab. 14 a graf 16, (část V. 1.), rematická slovesa se nacházejí před 

postponovanými členy velmi zřídka, v 3,04% případů ze všech rematických sloves. Je 

tomu tak proto, že typická výpovědní dynamičnost jednotlivých prvků ve větě většinou 

brání tomu, aby se v jedné větě vyskytovalo současně rematické sloveso i postponovaný 

člen. 

Postponovaným členem obecně bývá např. věta vedlejší. Typickou větou 

vedlejší, která stává v postpozici za řídícím slovesem, je věta obsahová či účinková. 

Avšak v souvětích s VV tohoto druhu bývá vlastním ohniskem právě věta vedlejší, 

nikoli přísudkové sloveso. Srov. následující novočeské příklady: 

Děti křičely, AŽ NA NĚ PŘIŠEL SOUSED. 

??Děti KŘIČELY, až na ně přišel soused (nikoli dupaly). 

Zpravidla se tedy v jedné větě nesetká rematické sloveso a VV takového druhu, aby 

otvírala pozici před postponovaným členem. Pokud se v našem korpusu v konstrukci 

s rematickým slovesem vyskytuje zároveň VV, jde obvykle o takový druh VV, pro nějž 

je typická antepozice před řídícím slovesem (např. VV časová, podmínková, 

přípustková). Protože takováto VV stojí na počátku celé konstrukce, nevytváří pozici 

před postponovaným členem. 

Druhým typem postponovaných členů je část komparace (výrazy s než a jako). 

Také pro ně je příznačné, že stávají ve vlastním ohnisku, a vlastním ohniskem pak 

v téže konstrukci nemůže být přísudkové sloveso. Kdyby mělo sloveso ve strukturách 
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s komparačními výrazy být vlastním ohniskem, muselo by obsahovat nejdůležitější 

novou informaci ve větě a výpovědní dynamičnost komparačního členu s než a jako by 

musela být nižší. To není v češtině časté, srov. novočeské příklady: 

Tam vyděláte JAKO NA ZÁPADĚ. 

?Tam VYDĚLÁTE jako na Západě (nikoli utratíte). 

Jako jediný typ postponovaného členu ve starších českých větách s rematickým 

slovesem zůstala přechodníková konstrukce. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že 

aktuální členění věty řídící a přechodníkové konstrukce bývá většinou nezávislé, obsah 

přechodníkové konstrukce je natolik samostatný, že neovlivťí.uje aktuální členění ve větě 

řídící a nebrání např. tomu, aby obsahovala rematické sloveso. Také z našich osmi 

dokladů obsahujících rematické sloveso před postponovaným členem je v sedmi 

případech postponovaným členem přechodníková konstrukce, viz některé příklady: 

<Ezop procítiv sám s sebou mluvil, řka:> 

(ProstSbKol) 

<Čemuž svatý Pavel učí řka,> (Efez. 6, 4): "Vy otcové nepopouzejte k hněvu synuov svých, ale 

chovejte je v kázni Páně. " 

(MachSion) 

Nebo, p1ý, cesta rozkošná byla a všudy vůkol vinice, jakž toho položení při vrších dosti ukazuje; a přišed 

[Barnabáš, Š. Z.} k jedné studnici aneb čisterně, uhlídal děvečku, ana z ní vodu váží, i žádal, aby mu pÍti 

dala, <ale ona mu toho odepřela, vymlouvajíc se, žehy voda slaná byla a ku pití 

nehodná.> 

(Harant) 

Často v těchto dokladech funguje přechodník slovesa mluvení jako signál přímé řeči. 
Pouze jednou je v základní databázi mezi větami s rematickým slovesem před 

postponovaným členem doložena jako postponovaný člen věta vedlejší. Jde o VV podmín

kovou v netypické postpozici za větou řídící: 

Též se Vám opovídám, abyšte o tom věděli; neb ow'edník můj již dvakrát Vám o to psal. Pak já bych rád, 

abyšte té své vůle na někoho na jiného chovali než na mne; <neb jí jistě neprovedete, bude-li pán 

bůh ráčiti.> 

(VilémzPemŘik) 
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V. 3. C. Konstrukce se slovesem na počátku a uprostřed věty 

Zatímco koncové umístění přísudkového slovesa, popsané v kap. V. 3. A., bylo 

často výsledkem absolutního slovosledu (sloveso se umisťuje na konec věty primárně, 

bez ohledu na stavbu věty a na další členy ve větě), umístění slovesa v poloze 

počátkové a středové bývá spíše výsledkem slovosledu relativního. To znamená, že 

přísudkové sloveso se neklade na počátek či doprostřed věty bez ohledu na ostatní 

prvky ve větě, nýbrž že jeho poloha vyplývá ze souhry řady slovosledných tendencí, 

které se mohou primárně uplatňovat u jiných prvků a sekundárně tak ovlivnit polohu 

slovesa. 

V této kapitole se proto přihlíží především k relativnímu uspořádání členů ve 

větě, zejména ke vzájemnému postavení podmětu a přísudkového slovesa (podkap. 

V. 3. C. f.). Počáteční a středovou pozici rozlišujeme pouze u zvláštních skupin větných 

struktur, kde se ukazuje zřetelná tendence umístit přísudkové sloveso jen do jedné 

z nich (věty s navazovací částicí i, podkap. V. 3. C. e.). V závěru tohoto oddílu pak na 

datech starší češtiny ověřujeme hypotézu A. Svobody, která tvrdí, že ve větách 

s nevyjádřeným podmětem se přísudkové sloveso umisťuje spíše na počátek (podkap. 

V. 3. C. g.). 

V. 3. C. a. Vztah hloubkového a povrchového slovosledu 
u vět se slovesem na počátku a uprostřed 

V hloubkovém slovosledu stojí přísudkové sloveso na hranici mezi kontextově 

zapojenou a nezapojenou částí věty. Pokud je povrchový slovosled vět se slovesem na 

počátku či uprostřed uspořádán v souladu se slovosledem hloubkovým, nachází se za 

přísudkovým slovesem ohnisková část, jejíž součástí je vlastní ohnisko (srov. oddíl 

II. 2. B. c. iii.). Samo sloveso je pak tematické nebo přechodové. Jak uvádí graf 15 

(V. 1.), přechodová slovesa v základní databázi se nacházejí na počátku či uprostřed 

věty ve 42,4% případů ze všech přechodových sloves. 

K nesouladu mezi povrchovým a hloubkovým slovosledem dochází u těch vět, 

kde je na počátek či doprostřed věty umístěno sloveso rematické- za ním totiž následují 

části, které jsou kontextově zapojené. Výpovědní dynamičnost rematického 

přísudkového slovesa je nejvyšší ve větě, zatímco VD následujících členů je nižší, 

v rozporu s hloubkovým slovosledem pak VD ve větě nestoupá odleva doprava. Podle 

grafu 16 (část V. 1.) se na počátku a uprostřed věty vyskytuje 34,22 % ze všech 

rematických sloves. Rematická slovesa se do počáteční a středové polohy umisťují 

zřejmě pod vlivem analogie - působí na ně jako silný vzor umístění sloves 

přechodových, která jsou v základní databázi (i v nové češtině, viz tab. 9 a 1 O, část 

V. 1.) zastoupena nejhojněji. 
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V. 3. C. b. Přechodové sloveso na počátku a uprostřed věty 

Umístění přechodového slovesa na počátek či doprostřed věty v zásadě odpovídá 

hloubkovému slovosledu. Nicméně i když se přechodové sloveso nachází v této pozici, 

celkový povrchový slovosled věty hloubkovému slovosledu odpovídat nemusí. Rozpor 

mezi povrchovým a hloubkovým slovosledem může být způsoben povrchovým 

umístěním jiných prvků, než je přísudkové sloveso. Typickou odchylkou je umisťování 

některých kontextově zapojených členů za přísudkové sloveso (zájmenné výrazy, 

podmět; oddíl V. 3. C. b. i.-ii.). Přísudkové sloveso se pak ocitá dále vlevo, než 

odpovídá hloubkovému slovosledu; často je to druhé místo ve větě. 

V následujících dokladech je sloveso umístěno na počátku či uprostřed věty 

a ostatní členy jsou uspořádány tak, že povrchový slovosled odpovídá slovosledu 

hloubkovému, tj. kontextově zapojené členy stojí vlevo a členy kontextově nezapojené 

vpravo od slovesa: 

<Napomínáme hospodá1~e domu, aby puovodem byl k dobrému a předčil ve všem 

dobrém a neobmeškával dobrého.> Též hospodyně po něm v řádu a v poctivosti aby se 

zachovávala a aby z nedostatkuov pokánie činila i opravovala. 

(LukPražS bor) 

VMti oznamuji, že sem svýho pilnýho služebníka včera stratil, a to Hanzle Starýho, kderýž seno vydával; 

<šel v noci po hodině čtvrté na noc z zámku do města pro pivo,> a douce zase, chybil mostu 

a tu před zámkem do vody upadl a se utopil, ... 

(ŠťastzPleš9) 

Mezi těmi dvěma vrchy, totiž horou Sion, na které město leží, a horou Olivetskou, jest oudolí hrubé, které 

slove oudolí Jozafat, <a prostřed toho dole teče potůček skrz oudolí, který se jmenuje 

Cedron.> 

(PrefzVlk) 

Ta studénka jest čtverhranatým kamením ohražená a <voda má své stoky, jimiž když se rozvodní 

vytěkati muože. > 
(ZborJord) 

Pavle mil;!. Zdraví dobrého bychť ráda přála. < Tedkyť posílám po Tomšovi 40 liber lnu, aby jej 

spNsti dal, kdo pěkně přede; ... > 

(AnnzRožmb) 

Těch pak druh;!ch, jenž practici slovou, umění na dvé se dělí. <Jedno slove u latiníků choralis:> 
prosté neb, jakž někteN nevelmi náležitě Nkávají, lejkovské, obecného lidu, kdyžto všickni neb mnozí 

jedním neb jednostejn;!m hlasu způsobem zpívají jednu píseň. 

(BlahMuz) 
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V. 3. C. b. i. Kontextově zapojené zájmenné výrazy následují 
za přísudkovým slovesem 

V konstrukcích s počátečním a středovým přechodovým slovesem, kde 

povrchový slovosled hloubkovému neodpovídá, spočívá hlavní odchylka v tom, že 

členy v povrchovém slovosledu jsou seřazeny analogicky podle systémového 

uspořádání - tj. kontextově zapojené členy stojí za přísudkovým slovesem, na místě, 

které odpovídá témuž členu, ale kontextově nezapojenému. Tato odchylka se týká 

především zájmen a zájmenných příslovcí a číslovek. (Kontextově zapojené výrazy za 

slovesem jsou v následujících příkladech podtrženy.) 

A ty ctnosti tak sú velmi veliké v lom muži, že nebylo tak velikých ve všech jiných hajtmaniech, kteréž smy 

buďto viděli buďto o nich slýchali. <Svědčí to země vlaská, kteráž, jakožto Lucius Sylla, též 

vítěz, vyznal, jeho mužností a pomocí jest vysvobozena z cizie moci.> 

(HrubýN apCic) 

I pán Buoh všemohúcí rač dáti, aby taková pomoc byla, kteráž by moc tureckú pl'emoci mohla; <ale 

držím o tom, že více v tom mohou prospěti dobrých lidí modlitby, nežli naše zbroje 

s mnohými děly a karthúny. > 

(RožmitRožmb) 

V tom Tatarové pochytili tělo Petovo s velikým pláčem a s strachem od města, kteréž byli silně oblehli, 

a do Uher k onomu druhému hejtmanu svému se obrátili. -Hejtman lidu moravského rozkázal všem za to 

Pánu Bohu děkovati a sám velikou pochvalu ode všech obdržel. <Za kteroužto jeho hrdinskou 

práci král Václav daroval J.sj_ v Moravě jedním krajem,> kdež on založil zámek, nazvavši jej od 

přijmí svého Šternbergkem, kterýž až po dnes stojí a tím jménem se jmenuje. 

(PaprocZrc) 

<Mezitím děkujeme tobě, že k vůli bláznivých těch lidí rovnosti té v světě (bez níž svět 

tak dlouho stál a ještě bude) začínati, a cožs nám jednou dal, toho odjímati neráčíš. > 

(KomenList) 

Neb mnozí mnějí, že tím mnoho zdědí a zjednají i všecko zpraví, když se s dětmi perou, bijí a mrskají, až 

je k tomu přivedou, aby se jich bály, anižť jak jinak dětí vésti umějí. Ale nemoudrét' jest takové jejich 

učení. <Však takovým trestáním nadělají z nich toliko pokrytcův, aby toliko doMe činily 

k vaku, a když se vyrvou, tu aby svou vůli provodily, jedině aby tatík neb matka o tom 

nezvěděli.> 

(AugKáz) 

<Kníhy pak Daniéle proroka, ty mají v sobě mnoho rozličných snův a vidění ve spaní> 
a při tom výkladové božským způsobem Daniéle proroka. 

(Háj Snář) 

158 



O tom Petru Chelčickém já jsem nemnoho slejchal a skoro nikdá a prolož jsem toho velmi žádostiv byl 

věděti, jak)í by to člověk byl a co jest dobrého učil, že ho tak velmi Bratří vaši chválí. I staral jsem se o to, 

abych nějaké jeho knil~v míti mohl a je přečísti, <a v tom přišla mi do rukou jedna kniha, od 

téhož Petra Chelčického sepsaná, jejižto titul jest tento: Sit' viry, dosti veliká a obšírná.> 

(ŠturmSrov) 

V. 3. C. b. ii. Kontextově zapojený podmět následuje 
za přísudkovým slovesem 

Podobnou odchylku představují věty, kde za přechodovým přísudkovým 

slovesem následuje kontextově zapojený podmět.90 Nejčastěji se toto uspořádání 
vyskytuje v konstrukcích, v nichž na prvním místě stojí kontextově zapojený člen, na 

druhém přísudkové sloveso a na třetím kontextově zapojený podmět (tyto struktury jsou 

běžné ve starší i nové češtině). Sloveso se tak ocitá na charakteristickém druhém místě, 

které neodpovídá jeho výpovědní dynamičnosti (srov. Mikulová a kol., 2005: 1052). 

Důvodem pro toto uspořádání může být lokální segmentační funkce přísudkového 

slovesa- pokud je první člen tvořen jmennou skupinou, pak se přísudkovým slovesem 

obě jmenné skupiny výrazně oddělí, srov. následující příklady (kontextově zapojený 

podmět za slovesem je podtržen): 

Když pak tak spolu rozmlouvali, v rychlosti přišel nedvěd a proti ním v cestu se bral. <A hned v tu 

chvíli odskočil jeden tovaryš na dřevo> a vylezl na ně, což mohl najvejše. 

(ProstSbKop) 

Tak jest (jakož já držím) súdem svým spravedlivým pro mistra Jana Hus i, toho muže svatého, a pro ty, 

kteréž on kázal i psal pravdy, ráčil učiniti [bůh, Š. Z.] někdy zde v Čechách Žižkovi, kte1ýž jest metla boží 

byl od boha poslaná na duchovnie lidi. <Takt' činil buoh i za Starého zákona vuodcím nebo 

hajtmanóm lidu izrahelského, kteréž jest nad nimi k obraně vyzdvihoval.> 

(HrubýNapPův) 

Poněvádi pán bůh všemohoucí (jenž jest moudrost svrchovaná a dárce všelikteraké milostij rozdávati 

ráčí své dmy lidem vedlé své vůle a štědrosti. Tak, jakž svatý Pavel (I Kar. I2.) napsal řka: Dává se skrze 

milost Ducha svatého člověku zjevení k užitku. Někomu moudrost, někomu umění, jinému proroctví, 

jinému vykládaní řečí. <Takové věci rozděluje pán bůh, jakž ráčí.> 

(Háj Snář) 

<Odtud táhl Mojžíš k městu Medvíši, v kterémž poněvadž obyvatelé proti němu hrubě 

mdlí byli, se ihned také poddali.> 

(VítězRad) 

90 V této kapitole jsou zachyceny pouze struktury, u nichž se - kromě lokálně segmentační funkce -
neobjevuje žádný zvláštní formální či významový důvod pro uvedené slovosledné uspořádání, v němž 
kontextově zapojený podmět následuje za slovesem. Konstrukce, které se vyznačují nějakou další 
charakteristikou, jež u nich vede k danému povrchovému slovosledu, jsou popsány zvlášť, v kap. 
V. 3. C. e.- V. 3. C. f. ii. (věty s navazovací částicí i, uvozovací věty, uvedení na scénu). 

159 



<Nazejtři, totiž ráno v sobotu 22, dne téhož měsíce, přemýšlel gvardian. i my jsme se 

starali o lodí, na nfžbychom se do země Svaté plavili; ... > 
(Harant) 

<Druhý den potom jel pán zase do města.> 

(ProstSbKol) 

V tom hrabě ze Serina zvolav thkráte ,.Jesus!" z brány úprkem s dobytou šavlí vyskočil, a lid jeho za ním, 

jenž se potkal s Turky na mostě a zmužilou s nimi bitvu svedl. <Ale po dlouhém bojováni padl 

s koně Mikuláš hrabě, jsa od janičárův na !Pech místech postPelen. > 
(PaprocDiad) 

Méně často stojí ve starší češtině přechodové přísudkové sloveso na počátku 

a kontextově zapojený podmět následuje za ním. V tomto případě se nemůže uvnitř věty 

uplatnit lokálně segmentační funkce slovesa, viz doklady: 

Toto jest v přirozených věcech cosi hroznějšího, což jeden zkušený lékař (kterýž od vrchnosti, aby nebohé 

zarmoucené a těžkou nemocí ztrápené lidi navštěvoval, obzvláštně nařízen byl) po sobě v spisu zanechal, 

že často psaná nemoc tak byla škodlivá, ... <A dokládá týž lékaP, že to na mnohých očitě 

spatPil, > obzvláštně pak připomíná jednu osobu ženského pohlaví, na kteružto když jednoho dne z okna 

zavolal, chtěje jí lékařství naříditi, viděl, že v domě svém sama se do bílého čechlíku zaživa zašívala 

a nemohši se pro smrt, kteráž ji v tom zachvátila, do konce zašiti, že jest na zem padla a umřela, ... 

(VodTheatr) 

i šel tedy [doktor Faustus, Š. Z.] mezi ně, kdež pospolu čarodějníci byli, sobě hlavy utínali a brad;íh 

svému k oholení podávali. <Měl pak nejvyšší a nejpřednější čarodějník hrnec jeden sklenný 

s vodou jakousi distilovanou, > ten kouzlením svým vyvedl prvnímu jedno lilium z téhož hrnce 

sklenného, jménem kořen života, an pěkně s zeleností kvetlo, na kterého lilium on prvního čarodějníka 

odpravil, sťal a hlavu jeho bradýři k oholení podal a potom zase jemu snadničko nasadil. 

(Faust) 

V. 3. C. c. Tematické sloveso na počátku a uprostřed věty 

Pro tematická slovesa v jednotlivých pozicích je v základní databázi doloženo 

příliš málo výskytů, abychom mohli usuzovat na tendence v jejich umisťování. 

V zásadě se nacházejí za stejných okolností ve stejných polohách, jako slovesa 

přechodová, srov. též podkap. V. 3. A. b. (tematické sloveso na konci) a podkap. 

V. 3. B. c. (tematické sloveso před postponovanými členy). V následující konstrukci 

s tematickým slovesem je doloženo povrchové uspořádání odpovídající hloubkovému 

slovosledu (podobně jako u přechodových sloves v podkap. V. 3. C. b.): 
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Mokrého phro::ení ::rostliny též čtyry stupně své mají. <První stupeň mají ty zrostliny všecky, 

kteréž vlaží, měk6 a jako sliznou. > 

(Háj MattPředml) 

Tovmyš jeden ob;!val s jednú ženú, kteráž měla muže sedláka. <Ten neměl na statku zbytečného 

a pro dluhy nesměl ani v městě ani doma léhati, ale v noci léhal na poli.> 

(ProstSbKop) 

Jednoho pak času, když frejíP její do domu k nf phšel, přišel také i muž její u večér 

domuo. 

(ProstSbKop) 

V. 3. C. d. Rematické sloveso na počátku a uprostřed věty 

Pokud stojí ve větě rematické sloveso na počátku či uprostřed, je její povrchový 

slovosled nutně v rozporu se slovosledem hloubkovým. Toto umístění přísudkového 

slovesa je analogické: v povrchovém slovosledu je napodobeno většinové umístění 

slovesa přechodového (o analogickém slovosledu viz pododdíl II. 2. B. a. v. a.). Řada 

ostatních členů ve větě (zejména zájmena, zájmenná příslovce a číslovky) se bez ohledu 

na kontextovou zapojenost I nezapojenost nachází v polohách povrchově odpovídajícím 

systémovému uspořádání. To znamená, že tyto členy následují za rematickým slovesem, 

ačkoli jejich výpovědní dynamičnost je nižší: 

Správa a opatrování krále mladého jednomu, a ne všechněm, poručiti se musí. Ten tedy za pána, ten za 

krále vašeho jmín bude, v jehož moci královský život stane. A kdo z vás jest, ještoby samému sobě raději, 

než jinému té cti a vyv;!šenosti nepřál? Příčiny k různicem a svárům žádáte, jestliže se prvé za jednoho 

nesnesete a z sebe neobeřete, komu byste krále svého poručiti chtěli. <Té práce a těch nebez

pečenství zbavuje vás císař,> kterýžto na svůj náklad sirotka královského chovaje, podpal svarův 

a různic vám odjímá. 

(VeleslKronP) 

I učinila tak a on šel v ní ku paní své v noci. I vidúci žena znamení, mně/a, že by její byl frejíF 

<Kterážto, vyšedši k němu, hrála s ním.> 

(KonáčPrav) 

Potom při klekne osel k vlku i kleče mlčel jest. <Tehdy vlk vece k němu: ... > 

(FrantPráv) 

A též bůh ve snách rozmlouval s Labanem, řka: Pí/ně se střež, aby nic protivného nemluvil Jákobovi,· 

<a Laban uvěřil tomu> a rozmlouval s Jákobem pokojně. 

(Háj Snář) 
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Běda mně, bídnici, ba běda mně, veliké hříšnici, och já nešťastná a ubohá, oplakání slzavého hodná. 

Svatého a milého děda mého k velikému zármutku tudy jsem přivedla a snížila ho, <hanba duše mé 

přikryla mne> a zlost ďábelská oklamala mne. 

(LomnKupid) 

Druhého pak naučil řeči: "Ano, jest tak." A třetího naučil mluviti: "Jáť více nechci mluviti." A naučeni 

byli špačkové tomu jazykem edomským <a žádný v té zemi nerozuměl jim.> 

(KonáčPrav) 

V. 3. C. e. Konstrukce s navazovací částicí "i" 

Z hlediska povrchového slovosledu tvoří konstrukce s navazovací částicí i zvláštní 

skupinu s velice pevným, ustáleným uspořádáním. Přísudkové sloveso v nich prakticky bez 

výjimky následuje bezprostředně za navazovací částicí, která je umístěna v preiniciální 

pozici. Poloha slovesa v tomto případě je tedy ovlivněna přítomností jiného prvku, který 

si vynucuje, aby sloveso následovalo bezprostředně za ním. Výpovědní dynamičnost 

slovesa přitom není podstatná (za částicí i stojí slovesa přechodová, tematická 

i rematická). 

Navazovací částice i se objevuje zejména v narativních textech- ve vypravování 

příhod, v protokolech o nějakém ději apod. Pro věty s částicí i je typické, že označení 

osob bývají spíše kontextově zapojená, nová informace spočívá v tom, co nového 

známé osoby konají. Tato nová informace je obsažena buď v rematickém slovese, nebo 

ve slovese přechodovém a jeho doplnění, které je vlastním ohniskem, nebo pouze 

v ohniskovém doplnění slovesa, přičemž sloveso samo je tematické. Často se stává, že 

kontextově zapojené prvky stojí za přísudkovým slovesem a výpovědní dynamičnost ve 

větě postupně nevzrůstá, povrchový slovosled odporuje hloubkovému. 

V tab. 44 je zachyceno umístění přísudkového slovesa v počáteční pozici 

a v jiných pozicích u konstrukcí s částicí i a u ostatních konstrukcí. Do této tabulky jsou 

zahrnuta všechna přísudková slovesa bez ohledu na AČV, tj. slovesa přechodová, 
tematická i rematická. Počáteční pozicí slovesa se rozumí jak poloha za částicí i, která 

je prvním členem ve větě, tak i poloha za částicí i, jestliže tato částice stojí za 

přechodníkovou konstrukcí či za vedlejší větou (v našich dokladech jde vždy 

o přechodníkovou konstrukci či VV s časovým významem). 
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Tab. 44- Zastoupení přísudkových sloves na počátku a v ostatních polohách ve větách 

s navazovací částicí i a bez ní- v počtech výskytů (základní databáze) 

Sloveso na Sloveso v jiné 

počátku poloze 
Celkem 

Konstrukce s částicí i 39 1 40 

Konstrukce bez částice i 269 1773 2042 

Celkem 308 1774 2082 

Na základě dat v tab. 44 lze na pravděpodobnostní hladině 5 %zamítnout hypotézu, že 

uvedené zastoupení přísudkových sloves v jednotlivých pozicích je náhodné. 

V konstrukcích s navazovací částicí i se sloveso prakticky vždy umisťuje do počáteční 
polohy bezprostředně za částici i; jediný výskyt slovesa v jiné poloze, kde sloveso navíc 

nenásleduje bezprostředně za částicí i, považujeme za naprostou výjimku (tento doklad 

je uveden níže). 

Údaje tab. 44 byly převedeny v grafu 45 na procenta. 

Graf 45 - Zastoupení přísudkových sloves na počátku a v ostatních polohách ve větách 

s navazovací částicí i a bez ní- v procentech (základní databáze) 
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(Jeden celek I 00 % tvoří doklady s negativním přechodovým slovesem, tj. oba 

modré sloupce, druhý celek I 00 % je tvořen doklady s afirmativním přechodovým 

slovesem, tj. oběma fialovými sloupci.) 
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Z grafu 45, stejně jako z předcházející tab. 44 vyplývá, že konstrukce s navazovací 

částicí i mají pevně dané povrchové umístění slovesa, od něhož se téměř neuchylují. 

Přesnější charakteristiku počáteční polohy slovesa u konstrukcí s částicí i podává 

tab. 46, v níž jsou rozlišeny podtypy počáteční polohy. 

Tab. 46 - Zastoupení přísudkových sloves v podtypech počáteční polohy u konstrukcí 

s navazovací částicí i- v počtech výskytů (základní databáze) 

Sloveso bezprostředně za částicí 

na úplném počátku věty 

Sloveso bezprostředně za částicí na 

počátku věty po přechodníku či po VV 

Sloveso na počátku celkem 

Počet výskytů 

33 

6 

39 

Jak už bylo zmíněno, v konstrukcích s navazovací částicí i je přísudkové sloveso 

umístěno na počátku bez ohledu na výpovědní dynamičnost. V následujících dokladech 

je sloveso umístěno na počátku (nikoli po vedlejší predikaci, tj. VV či přechodníkové 

konstrukci); doklady jsou pro přehlednost rozděleny podle VD přísudkového slovesa. 

Přechodová slovesa: 

A trestati ho budu na každý den, jestliže by se mému protivil učení, aby mne ve všem poslu.šen byl, a pakli 

nebude, budu ho práti túto holí. I zdvih huól, aby ho bil, uhodil v soudek medový a rozbil jej. <I vytekl 

med na hlavu jeho.> 

(KonáčPrav) 

Bakalář od sv. Barbory i kantor a zvoník byli obesláni a jest k nim promluveno, jakož sem podali 

suplikací co se opatření stravy dotejče, aby oznámili. <I mluvil bakalář, by měl vyčítati, co 

zvoník jim činí, aneb jak jest je obžaloval před pány, že by rozkoše hledali a kuřata 

a ptáčky jísti, (kterýchž nám jistě nikdy nekoupil), žádajíce, aby jim ty penieze dávány 

byly, a oni aby to zpravili a nač potřebí, když by k stolu přišli, dávali, aneb aby jim 

penieze dávali, co na koho z nich přijde, aby oni sami sobě stravu jednali, aby jim 

kuchařka strojila a on aby jich neopatřoval a oni aby pod ním [ne-, editor]byli.> Proti 

tomu zvoník: ... 

(OficsvBarb) 
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Mezi leck))m národem byla jedna pěkná mladá paní, aneb, jakž někteN chtějí, žena z stavu rytílského, ta 

seděla s někteJJ)mi jinJ}mi ph dobré vůli za stolem. Mívali pak na hodech ten obyčej, že což jedna 

z šlechetJ~}ích žen začala, to také musily jiné všecky činiti. <I vzala první vody dvah·áte do rukou 

a myla se jí po čele i po tváři.> 

(MouřLíč) 

Rematická slovesa: 

"Milý hosti, jestliže chceš obvyknúti, co duom má za právo, chciť rád pheti." <I poděkoval mu 

bratr> a když bylo u večer, ustlali sú tomu bratru na kamnách. 

(FrantPráv) 

A tak chvátaje a boje se, aby ho někto neviděl, vyňav řezák, uleže mu obě nohy po život. <I vezme ty 

nohy, jednu pod jednu paždí a druhú pod druhú, > i plijide do města na jednu hospodu. 

(FrantPráv) 

Doklady sledované struktury, které by obsahovaly tematické sloveso, neJSOU 

v databázi zastoupeny. 

Částice i a za ní následující přísudkové sloveso se objevuje také na počátku po 

vedlejších větách a po přechodníkové konstrukci, i když toto povrchové uspořádání není 

časté (srov. tab. 46). V příkladech tohoto povrchového slovosledu jsou VV a přechod

níkové konstrukce podtrženy: 

Přechodová slovesa: 

To když ona učinila, starec k ní promluvil takto: Paní Maria, přistuptež ke mně blížejí. <A když 

přistoupila, i stiskl ruku její, jako by ji chtěl pocelovati.> 

(LomnKupid) 

Tehdy vlk spovědník sa zapálen hněvem řek/jest k němu: "Já vím, že}' ten hospodáF, kte1ýmu si to udělal, 

že}' potom nohy oznobil a žádný ho líkař nemohl zhojiti a on za to hrdlo dal, kto tiem vinen než ty, kterak 

ty máš pFijíti k spasení! Neb Písmo die: Zub za zub, ruka za ruku etc., " <a tak zavolav lva, 

i roztrhachu vosla v kusy a snědechu ho.> 

(FrantPráv) 

<Když pak již odšel [medvěd, Š. Z. 7 a ti tovaryškové již sebou bezpečnější byli, i slezl 

ten, kterýž byl na dřevě, zase doluo, > a pNšed k tovaryši svému, Fekl k němu: 

(ProstSbKop) 
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Tematické sloveso: 

Málo jest lidí, aby tak chtěli dítky své Kristu obětovati, aby z něho byl nějak;! čisT_)í znamenit)í muž a aby 

k nějakému důstojenství přišel, bohatství nabyl, aby z něho nějakou čest mohl míti. Ale jistěť takoví 

velikou svatokrádež činí, <majíce Kristovy cti skrze dítky hledati, i hledají své.> 

(AugKáz) 

Rematické sloveso: 

Byl jeden sedlák velmi peněžitý a sic nábožný, dobrý i pokojn)Í. <Když jest zvěděl jeho pán. 

nemoha proti němu najíti příčiny, kterak by mu je moh pobrati, i poslal po toho 

sedláka> a mluvil k němu hrozně, kterak ... 

(FrantPráv) 

Výjimkou mezi našimi doklady je konstrukce z listu hejtmana Šťastného, v níž 

je přísudkové sloveso odděleno od částice i odkazovacím výrazem. Jde o jediný doklad, 

v němž sloveso nestojí v počáteční pozici: 

Pan Prokop vzdy na omylu o úrok sv. Havelský minulý jest, kderýhož zatím na Košumberce, když ste 

ráčili jeti z Vratislavě, nechal; <i toho nevím, komu se ta summa dostala;> píši mu zase, že ten 

všecken omyl muže se napraviti, když koli o tom budu věděti. 

(ŠťastzPleš6) 

V této konstrukci proti sobě působí dvě slovosledné tendence: na jedné straně 

přítomnost částice i vyžaduje, aby sloveso stálo za ní, na druhé straně je daná 

konstrukce souvětím s VV obsahovou a v takovýchto souvětích často stojí sloveso 

bezprostředně před VV obsahovou (srov. oddíl V. 3. B. b. i.). Druhá z uvedených 

tendencí v tomto případě převážila; svou roli tu jistě také sehrála skutečnost, že vsunuté 

slovo toho je krátké a přísudkové sloveso není od částice i vzdáleno příliš. 

Význam částice i v daném dokladě je sporný. Buď jde o částici navazovací, 

podobně jako v předchozích dokladech (pak by však bylo postavení slovesa skutečně 

výjimečné), nebo má slovo i - stejně jako ve staré češtině - význam ni, ani. Potom by 

se vztahovalo jako rematizátor k následujícímu zájmenu toho (ani to nevím, .. .) a nemělo by 

přímy vliv na postavení slovesa, pokud si ovšem částice i tento význam zachovala až do 

16. století.91 

Částice i se někdy užívá v uvozovacích větách. Na počáteční poloze slovesa se tak 

v daných konstrukcích podílejí dvě tendence, které působí ve shodě: jednak přítomnost 

navazovací částice i, jednak relativní slovosled "přísudkové sloveso - podmět", 

charakteristický pro uvozovací věty, srov. následující příklady (všechna přísudková 

slovesa jsou rematická; podmět je vyznačen podtržením): 

91 Srov. Gebauer (1929: 660): nikde jemu y kúska chleba nepodali (ML - modlitby a legendy, rkp. 
kn.univ. Pr., skl. XIV), i člověka na ňem (na hradě) nebieše (Da!J - Jirečkovo vydání Dalimilovy 
Kroniky, 1878) 
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<I řekl jeden k druhému: ... > 

(FrantPráv) 

"Bezectn); služebníče a nešlechetný, kterak si směl se pokusiti o takovú nešlechetnost proti mně?" 

Kteréžto odpověděl služebník: "Ano, tak jest." I vskočiv krahujec do vočíjeho, vyvrátil mu je z hlavy. 

<I řekla jemu paní: ... > 

(KonáčPrav) 

<I řekl k němu doktor Faustus: ... > 

(Faust) 

zvolala k němu, řkoucí: 

Pomoz mi, pane, můj králi. Kterýžto jí odpověděl: Ne já, ale pomoz tobě Pán Bůh, odkudž já mám tobě 

pomocti? zdali z humna neb z presu vinného? <I řekl jí král: ... > 
(VodTheatr) 

Závěrem zbývá dodat, že užití navazovací částice i záleží na žánru a na 

stylistických zvyklostech autora. V základní databázi se ukazuje, že tato částice je 

oblíbeným prostředkem v zábavné literatuře (Faust, FrantPráv, KonáčPrav, 

ProstSbKop), často se vyskytuje také v Bibli kralické (viz VI. 2. C. b.). 

V. 3. C. f. Relativní slovosled specifických konstrukcí: 
uspořádání přísudkového slovesa a podmětu 

V některých konstrukcích vychází počáteční či středové umístění přísudkového 

slovesa ze slovosledné tendence, která vyžaduje, aby se podmět nacházel v části věty za 

slovesem. Jde o specifické konstrukce: věty uvozovací a věty s významem uvádění na 

scénu. Ustálené pořadí přísudkové sloveso - podmět bývá v těchto větách pevné, 

a proto se v nich v menší míře může uplatnit tendence starší češtiny umisťovat sloveso 

na konec věty. 

V.3.C.t i.Uvozovacivěty 

Věty uvádějící přímou řeč mají charakteristickou stavbu: obsahují sloveso 

mluvení, podmět, v němž je vyjádřen agens, a někdy předmět, zpravidla v dativu, 

vyjadřující příjemce informace (Fíci někomu). Výrazy označující účastníky hovoru, 

mluvčího a příjemce informace, bývají většinou kontextově zapojené. Zejména je tomu 

tak v přepisu dialogů např. v zábavné literatuře: první pravil - druhý odpověděl - ten 

řekl atd., osoby vystupující v historce jsou známé, kontextově zapojené (přesněji řečeno 

bývají kontrastivně zapojené). Vlastním ohniskem bývá sloveso mluvení. Výjimečně je 

vlastním olmiskem příjemce informace, pokud v textu ještě nebyl zmíněn. Z výše 

uvedeného vyplývá, že podmět (mluvčí) je v uvozovacích větách vždy kontextově nebo 

kontrastivně zapojen, v hloubkovém slovosledu jsou jednotlivé členy seřazeny 

následovně: 
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podmět (mluvčí)- předmět (příjemce informace)- přísudkové sloveso 
nebo 

podmět (mluvčí)- přísudkové sloveso- předmět (příjemce informace) 

Přesto ve starší i nové češtině často v uvozovacích větách následuje podmět za 

slovesem mluvení a dochází tak k rozporu mezi hloubkovým a povrchovým 

slovosledem.92 V tab. 47 je zachyceno vzájemné uspořádání podmětu a přísudkového 
slovesa v uvozovacích větách a v ostatních větách základní databáze (z obou skupin 

byly vyloučeny doklady, v nichž je podmět vyjádřen vedlejší větou). Do skupiny 

zkoumaných uvozovacích vět byla zahrnuta všechna slovesa bez ohledu na AČV, tj. 
slovesa přechodová, tematická a rematická. 

Tab. 47 - Poloha podmětu vzhledem k přísudkovému slovesu v uvozovacích větách 

a v ostatních konstrukcích- v počtech výskytů (základní databáze) 

Podmět Podmět Podmět Podmět 
Celkem 

předchází následuje nevyjádřen neexistuje 

Uvozovací 

věty 
60 35 34 o 129 

Ostatní 
745 156 996 14 1911 

konstrukce 

Celkem 805 191 1030 14 2040 

Na základě údajů tab. 47 lze na pravděpodobnostní hladině 5% vyvrátit předpoklad, že 

v uvozovacích větách se podmět umisťuje stejně jako v ostatních konstrukcích. 

Rozdílné tendence v umisťování podmětu a přísudku v obou skupinách jsou dobře 

patrné v grafu 48, v němž byly údaje tab. 47 převedeny na procenta. 

92 Na zvláštní slovosled (uspořádání přísudku a podmětu) v uvozovacích větách v nové češtině 
upozorňuje Uhlířová (1987: 60). V novočeském úzu je uvedené pořadí přísudku a podmětu obvyklé 
v uvozovacích větách, které následují za přímou řečí. Naproti tomu ve starší češtině se dané pořadí běžně 
vyskytuje i v uvozovacích větách, které přímé řeči předcházejí, viz příklady v této kapitole. 

168 



Graf 48 - Poloha podmětu vzhledem k přísudkovému slovesu v uvozovacích větách 

a v ostatních konstrukcích- v procentech (základní databáze) 
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(Jeden celek 100 o/o tvoří doklady uvozovacích vět, tj. všechny modré sloupce, 

druhý celek 100 o/o je tvořen ostatními doklady, tj. všemi fialovými sloupci.) 

V uvedeném grafu jsou vidět dva hlavní rozdíly v umisťování podmětu v uvozovacích 

větách a ostatních konstrukcích. První z nich spočívá v tom, že v uvozovacích větách se 

málokdy podmět vypouští (26,36 %), zatímco v ostatních konstrukcích se nevyjádřený 

podmět vyskytuje přibližně v polovině případů (52,13 %). Za druhé u uvozovacích vět 
podmět častěji následuje za slovesem (27,13 %) než v ostatních konstrukcích (8,16 %). 

Tendence k umístění přísudkového slovesa před podmětem se ještě zvýrazní, 

pokud mezi sledované doklady zahrneme i krátké konstrukce93 -uvozovací věty jsou 

často krátkými konstrukcemi, skládajícími se pouze z podmětu a přísudku. Podmět 

potom následuje za přísudkovým slovesem v 33,18 o/o případů (oproti 7,27 o/o u dokladů, 

které nepatří k uvozovacím větám). Postavení podmětu a přísudku ve všech 
uvozovacích větách včetně krátkých konstrukcí a u ostatních dokladů je zachyceno 

v tab. 49 (do materiálu nebyly zahrnuty doklady, v nichž je podmět vyjádřen vedlejší 

větou). 

93 Tj. konstrukce obsahující 1 nebo 2 slovosledné jednotky; tyto konstrukce nejsou součástí základní 
databáze,)(srov. III. 2. C.). Jazykový materiál analyzovaný v tab. 49 a grafu 50 je tedy tvořen všemi 
doklady základní databáze a navíc krátkými konstrukcemi. 
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Tab. 49 - Poloha podmětu vzhledem k přísudkovému slovesu v uvozovacích větách 

a v ostatních konstrukcích - v počtech výskytů (základní databáze včetně krátkých 
konstrukcí) 

Podmět Podmět Podmět Podmět 
Celkem 

předchází následuje nevyjádřen neexistuje 

Uvozovací 
věty 

74 71 69 o 214 

Ostatní 
760 159 

konstrukce 
1249 18 2186 

Celkem 834 230 1318 18 2400 

Na základě údajů tab. 49, které byly převedeny na procenta, byl vytvořen graf 50. 

Graf 50 - Poloha podmětu vzhledem k přísudkovému slovesu v uvozovacích větách 

a v ostatních konstrukcích- v procentech (základní databáze včetně krátkých konstrukcí) 
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(Jeden celek 100 %tvoří doklady uvozovacích vět vč. krátkých konstrukcí, tj. 
všechny modré sloupce, druhý celek 100 % je tvořen ostatními doklady vč. krátkých 

konstrukcí, tj. všemi fialovými sloupci.) 

V uvedeném grafu se znovu potvrzuje, že v uvozovacích větách se podmět 

častěji vyjadřuje explicitně (32, 24 % dokladů s nevyjádřeným podmětem proti 57,14 % 

v ostatních konstrukcích). Podmět se zde vypouští méně často proto, že obsahuje 
důležitou informaci o tom, kdo mluví. Navíc v dialozích se mluvčí střídají, a podmět 

v uvozovacích větách proto ani vypuštěn být nemůže, protože by došlo k nejasnostem -
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nejvíce aktivováno (kontextově zapojeno) je vždy označení toho, kdo byl mluvčím jako 

poslední, nového mluvčího je třeba explicitně označit. Druhý rozdíl již byl uveden výše: 

v uvozovacích větách podmět častěji následuje za přísudkovým slovesem (33,18 % 

u uvozovacích vět proti 7,27% v ostatních konstrukcích). 

Na závěr tohto oddílu uvádíme několik příkladů uvozovacích vět, v nichž se 

podmět nachází v části věty za přísudkovým slovesem. První skupinu dokladů tvoří 

konstrukce ze základní databáze (tj. struktury alespoň o třech slovosledných pozicích), 

ve druhé skupině jsou představeny konstrukce krátké. Podmět je v jednotlivých 

dokladech vyznačen podtržením. 

• Základní databáze 

<Odpověděl Zenas pánu: ... > 
(ProstSbKol) 

<Vece jim pústeník: ... > 

(FrantPráv) 

Uslyšav to pán a hněvem se velice pohnuv, hned rozkázal Ezopa zavolati. <A když přišel, řekl pán 

k němu: ... > 

(ProstSbKol) 

<Odpověděl mu doktor Faustus: ... > 
(Faust) 

<Protož když starec na témž loži seděl, dí k němu mladice: ... > 

(LomnKupid) 

• Krátké konstrukce 

Řekl jest muž její: "Kterak se stalo?" <Dí žena: ... > 
(KonáčPrav) 

Tehdy já: "Která by byla ta paní, kteréž se očekává povolaníe?" "Paní Štěstíe," <odpověděl 

Vegius, > "jejížto darem všickni, kteNž jsmy zde, šťastně se mamy . ... " 

(KonáčSen) 

"Milá ci, proč se tvá paní myje, an pěkná, neznati na ní žádné nemoci?" <Odpověděla dívka: ... > 

(FrantPráv) 

"Pane, novej a neslejchanej div stal se nedávno na tvém poli." <Řekl pán:> "I jakýpak? Zdali která 

konská mátě aneb herka zmetala? Či-li kte1ý strom ovotce před časem vynesl? ... " 

(ProstSbKol) 
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Když pak on do domu přišel, a viděl jej vystaven)! a pěkně přistrojen)!: podiviv se tomu, ptal se ženy, kudy 

by to přišlo, že ten nepodobnJí dům tak pěkně ozdobený jest. Paní jeho hned jemu odpověděla: "Bůh, 

kterýž obyčejně rád chudým lidem pomáhá, svou milostí ph mně byl." <Vece muž její:> "Bu di:: bůh 

pochválen ... " 

(ProstSbKop) 

V. 3. C. f. ii. Uvedení na scénu 

Věty s uvedením na scénu představují nějakou novou, kontextově nezapojenou 

skutečnost (zpravidla jako jmennou skupinu). Přísudkové sloveso ve větě s uvedením na 

scénu nepřipisuje uváděné skutečnosti další vlastnosti, pouze konstatuje její existenci či 

příchod do děje (např. Přišla zima. Vznikly problémy.). Množina sloves typických pro 

tyto věty je omezená, jsou to např. slovesa přijít, vzniknout, povstat, objevit se. 

Nově uváděná skutečnost má vysokou výpovědní dynamičnost, bývá vlastním 

ohniskem, a proto v souladu s hloubkovým slovosledem následuje často za přísud

kovým slovesem. Tato nově uváděná skutečnost je téměř vždy podmětem věty, v našich 

dokladech tvoří výjimku pouze vazba došlo k něčemu. Ve větách s uvedením na scénu 

se tedy typicky objevuje povrchové uspořádání přísudkové sloveso - podmět 

' 1 d . ' ' • bvh VD 94 s nas e UJlClm pru e em : 

přísudkové sloveso 

přechodové I 
tematické 

podmět 

vlastní ohnisko 

Následující tabulka porovnává vzájemnou polohu podmětu a přísudku ve větách 

s uvedením na scénu a v ostatních konstrukcích. Obě skupiny byly omezeny pouze na 

doklady s přechodovými a tematickými slovesy, protože rematická slovesa se ve větách 

s uvedením na scénu prakticky nevyskytují. Z obou skupin byly také vyloučeny 

doklady, v nichž je podmět vyjádřen vedlejší větou. 

94 Na rozdíl od uvozovacích vět je toto pořadí ve větách s uvedením na scénu pravidelně v souladu 
s hloubkovým slovosledem. 
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Tab. 51 - Poloha podmětu vzhledem k přechodovému a tematickému přísudkovému 

slovesu ve větách s uvedením na scénu- v počtech výskytů (základní databáze) 

Podmět Podmět Podmět Podmět 
Celkem 

předchází následuje nevyjádřen neexistuje 

Konstrukce 

s uvedením 57 43 o 1 101 
na scénu 

Ostatní 

konstrukce 
621 119 934 9 1683 

Celkem 678 162 934 10 1784 

Rozdělení dat v tab. 51 umožňuje na pravděpodobnostní hladině 5 % vyvrátit 

předpoklad, že výskyt podmětu nesouvisí s tím, zda jde o konstrukci s uvedením na 
scénu či nikoli. Údaje tab. 51 byly pro větší názornost převedeny na procenta a 

vyneseny do grafu 52. 

Graf 52 - Poloha podmětu vzhledem k přechodovému a tematickému přísudkovému 

slovesu ve větách s uvedením na scénu- v procentech (základní databáze) 

60 

40 

20 

o 
Podmět Podmět Podmět Podmět 

předchází následuje nevyjádřen neexistuje 
I 

1 o Konstrukce 
! s uwdením na scénu 

56,44 42,57 o 0,99 

i • Ostatní konstrukce 36,9 7,07 55,5 0,53 
-- ----- -----

(Jeden celek 100 % tvoří konstrukce s uvedením na scénu, tj. všechny modré 

sloupce, druhý celek 100 % je tvořen ostatními konstrukcemi, tj. všemi fialovými 
sloupci.) 
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Podle grafu 52 je tendence umístit podmět za přísudkové sloveso výrazně silnější ve 

větách s uvedením na scénu než v ostatních konstrukcích (42,57 %oproti 7,07 %), což 

odpovídá teoretickým předpokladům: věty s uvedením na scénu více respektují AČV, 

méně podléhají tendenci starší češtiny umístit sloveso mechanicky na konec. V rámci 

vět s uvedením na scénu se nevyskytují konstrukce s nevyjádřeným podmětem, protože 

v nich je podmět součástí ohniska a jako takový musí být vyjádřen. Téměř tu také 

neexistují konstrukce bez podmětu, neboť u sloves uvádění na scénu obsazuje označení 

nové skutečnosti v naprosté převaze pozici podmětu.95 

Fakt, že ve více než polovině dokladů s uvedením na scénu podmět předchází 

před přísudkovým slovesem (56,44 %), lze vysvětlit analogickým slovosledem. Na jeho 

umístění tu má vliv většinové umístění podmětu v celém korpusu. Tento frekvenční 

faktor protiřečí hloubkovému slovosledu, povrchový slovosled je v daných větách 

uspořádán právě podle něj bez ohledu na výpovědní dynamičnost podmětu. Navíc ve 

všech větách starší češtiny působí tendence ke koncovému postavení slovesa, které se 

konkrétně u vět s uvedením na scénu objevilo ve 25 případech (24,75 %).96 Tím 

tendence ke koncovému postavení slovesa velmi zvyšuje počet dokladů, kde podmět 

předchází před přísudkovým slovesem (24,75 % tvoří přibližně polovinu z 56,44 % 

v grafu 52). 

Do následujícího výběru dokladů vět s uvedením na scénu jsou zařazeny pouze 

příklady, kde podmět následuje za přísudkovým slovesem (podmět je vždy podtržen): 

<Přistúpil ke mně muž pFipravny, > nadal sem se, že Vlach zná Vlacha. 

(KonáčSen) 

O tom Petru Chelčickém já jsem nemnoho slejchal a skoro nikdá a protož jsem toho velmi žádostiv byl 

věděti, jaký by to člověk byl a co jest dobrého učil, že ho tak velmi Bratří vaši chválí. I staral jsem se o to, 

abych nějaké jeho knihy míti mohl a je přečísti, <a v tom přišla mi do rukou jedna kniha, od 

téhož Petra Chelčického sepsaná, jejížto titul jest tento: Síť víry, dosti veliká a obšírná.> 

(ŠturmSrov) 

Ačkoli v tom také jest mnoho panuov, však nejpřednější ze všech jest král z Bungo, který byl panem 

dědičným pěti království a mezi všemi nejmocnější. Proti tomu, kdy jest stratil, jsa již kPesťanem, jednu 

bitvu Oak o tom na svém místě povíme), pozdvihlo se jedno kníže v království Figen jmenem Riosoí, takže 

král z Bungo nyníjest v veliké uzkosti. 

<V samém pak Bungo povstala proti naším veliká boui'"ka> a málo chybilo, že byli skůro 

všickni pobití, ... 

(Jápon) 

95 Výjimku v našem korpusu tvoří vazba "přišlo k+ dat." (obdoba novočeského "došlo k+ dat."), která je 
jediným dokladem uvedení na scénu bez podmětu: 

<Teď již pak přišlo k tomu (poněvadž pán buoh prostředkem smrti ráčil pana Jeronima z Melhauzu 
z tohoto světa vytrhnouti), že ráčíte míti pNčinu k vopatření pana mistra Václava,> za kteréhozto i já 
snažně se k Vašim Mtem přimlouvám ... 
(MatHrad) 
96 Tento údaj nepochází z tab. 51, zjistili jsme jej v databázi, abychom mohli lépe komentovat. 
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Tento [kníže Jindhch, Š. Z.} maje pak své sídlo v Lehnici odjeti odtud nechtěl, dokád by mu zdraví 

stávalo, umysliv.§i sebe samého i poddané své jakkoli bude moci brániti mluvíc: .. Lépeji jest mně zde 

s poctivostí hrdlo s/ratiti, nežli pt'ed nepřítelem (ačkoliv tak mocn;1m) s hanbou utíkati." A tak zvolal 

všecky lidi rytířské, kde o kterých věděl, kteříž povolně se najíti dali a o to raddu drželi, kdo by vůdcím 

mezi nimi měl býti, aby nepříteli mohli dobrý odpor dáti. <Přitáhl k němu též mistr pruský 

s svými khžovnfky, knfžata slezská a polských pánův nemálo. > 
(PaprocZrc) 

Času jednoho žádal nejvyšší bůh Jupiter všecky děti ze všeho pokolení zvířat viděti, z ptákuo, z ryb 

i z zvít'at, chtě porozuměti, kteří by nejpěknější ze všech byli. I přišly všecky mateře s dětmi svými, lidé 

i hovada, ryby i ptáci. <Přišla také i vopice, nesuci s se bú dítě své, nad jiné všecky děti 

zmíry nepodobné. > 
(ProstSbKop) 

Nebo není náležitá věc, aby člověk, jsa stvoření nejušlechtilejší a nejznamenitější, měl se v přirozených 

věcech s hovady srovnati a učastenství s nimi míti. A tak tehdy mysl v člověku jest dar od Pána Boha 

nejvyšší a nejznamenitější. <Vlastní pak dílo mysli jest poznání a z poznání pochází nějaká 

žádost a chtíč, kterýž s myslí jsa spojen, poznání v člověku zbuzuje pro chtíč.> 

(HájMattPředml) 

V. 3. C. g. Má vyjádřenost I nevyjádřenost podmětu vliv na 
polohu slovesa? (Ke Sgallově diskusi s A. Svobodou) 

Na závěr oddílu věnovaného vztahu podmětu a přísudku v povrchovém 

slovosledu se zastavíme u Svobodovy hypotézy o nevyjádřeném podmětu. A. Svoboda 

(1984: 88) tvrdí, že ve větách, kde není přítomen podmět, má přísudkové sloveso 

tendenci stát na počátku věty, aby pomocí kongruenčních kategorií brzo v průběhu věty 

na podmět odkázalo. Proti tomu namítá P. Sgall (1986: 201), že v českém jazykovém 

materiálu se tato tendence neprojevuje jednoznačně, a uvádí protipříklady (podrobněji 

o této diskusi viz oddíl II. 1. A. a. ii.). 

Naše databáze umožňuje Svobodovu hypotézu prověřit na materiálu starší 

češtiny. Právě pro starší češtinu je uvedená otázka obzvlášť zajímavá, protože proti 

tendenci, o níž mluví A. Svoboda (pokud tato tendence existuje), působí tendence 

umístit sloveso do koncové pozice bez ohledu na aktuální členění. Je tedy otázkou, zda 

se tendence umístit přísudkové sloveso na počátek, není-li vyjádřen podmět, je proti 

koncovému umístění slovesa dostatečně silná. 

Pro účely této analýzy byla zkoumaná množina vymezena takto: byly do ní 

zalu·nuty pouze ty doklady ze základní databáze, které neobsahují přechodníkové 

konstrukce ani vedlejší věty. (Některé přechodníkové konstrukce a vedlejší věty se 

umisťují typicky na první místo ve větném celku. Pokud za nimi následuje přísudkové 

sloveso, nemusí to být z důvodu přítomnosti či nepřítomnosti podmětu, ale proto, aby se 

pomocí přísudkového slovesa zdůraznila hranice mezi klauzemi, srov. úvod II. 1. A. a. i.) 
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Dále byly vyloučeny konstrukce, v nichž podmět neexistuje (věty typu PrJí.), neboť

jak se zdá ze Svobodových a Sgallových příkladů - v diskusi jde o podmět nevyjádřený 
(a o to, jak na něj sloveso odkazuje), nikoli neexistující. 

V tab. 53 a grafu 54 byly věty s vyjádřeným a nevyjádřeným podmětem 

porovnány bez ohledu na výpovědní dynamičnost slovesa. 

Tab. 53 - Umístění přísudkového slovesa v počáteční pozici a v jiných pozicích u vět 

s vyjádřeným a nevyjádřeným podmětem- bez ohledu na AČV u slovesa (v počtech 

výskytů; základní databáze) 

Sloveso na Sloveso v jiné 
Celkem 

počátku poloze 

Konstrukce s nevyjádřeným 
54 330 384 

podmětem 

Konstrukce s vyjádřeným 
30 457 487 

podmětem 

Celkem 84 787 871 

Při daném rozdělení dat lze na pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout nulovou 

hypotézu, že umístění přísudkového slovesa do počáteční pozice je rozděleno náhodně, 
bez ohledu na vyjádřenost I nevyjádřenost podmětu. Rozdíl v umisťování přísudkového 

slovesa je patrný z grafu 54, v němž byly údaje tab. 53 převedeny na procenta. 

Graf 54 - Umístění přísudkového slovesa v počáteční pozici a v jiných pozicích u vět 
s vyjádřeným a nevyjádřeným podmětem- bez ohledu na AČV u slovesa (v procentech; 

základní databáze) 
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(Jeden celek 100 %tvoří konstrukce s nevyjádřeným podmětem, tj. oba modré 

sloupce, druhý celek I 00 %je tvořen konstrukcemi s podmětem vyjádřeným, tj. oběma 

fialovými sloupci.) 

I když rozdíl v umisťování slovesa na počátek v konstrukcích s vyjádřeným a nevy

jádřeným podmětem není velký (6,16 a 14,06 %), je ze statistického hlediska 
významný. Situace ve starší češtině, jak je reprezentována základní databází, odpovídá 

výše uvedenému tvrzení A. Svobody, že ve větách, kde není přítomen podmět, má 

přísudkové sloveso tendenci stát na počátku věty. Ke Sgallově námitce (viz výše) je 

třeba uvést, že počáteční pozice samozřejmě není jedinou pozicí, v níž se může 

přísudkové sloveso ve větách s nevyjádřeným podmětem vyskytovat, nicméně v této 

skupině existuje silnější tendence k počátečnímu umístění slovesa než ve větách 

s vyjádřeným podmětem. 

Pro větší přesnost analýzy byla zkoumaná skupina ještě dále omezena pouze na 

slovesa přechodová a tematická. Rematická slovesa jsou ve starší i nové češtině 

poměrně pevně spjata s koncovou polohou a soudě podle uvedených příkladů ani 

A. Svoboda netvrdí, že by se rematická slovesa umisťovala do počáteční pozice, aby 

odkázala na podmět, nýbrž volí ve svých phldadech slovesa přechodová. Umístění 
přechodových a tematických sloves v takovýchto konstrukcích je zachyceno v tab. 55. 

Tab. 55 - Umístění přechodových a tematických sloves v počáteční pozici a v jiných 

pozicích u vět s vyjádřeným a nevyjádřeným podmětem - v počtech výskytů (základní 
databáze) 

Sloveso na Sloveso v jiné 
Celkem 

počátku poloze 

Konstrukce s nevyjádřeným 
56 284 340 

podmětem 

Konstrukce s vyjádřeným 
26 379 405 

podmětem 

Celkem 82 663 745 

Také u skupin dokladů omezených na věty s přechodovými a tematickými slovesy lze 

na pravděpodobnostní hladině 5 % vyloučit předpoklad, že rozdíly v umístění 
přísudkových sloves do jednotlivých slovosledných pozic u vět s vyjádřeným a nevy

jádřeným podmětem jsou pouze náhodné. Také zde se ukazuje, že v konstrukcích 
s nevyjádřeným podmětem se přísudkové sloveso klade do počáteční pozice častěji, 

srov. následující graf, který uvádí údaje tab. 55 v procentech. 
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Graf 56- Umístění přechodových a tematických sloves v počáteční pozici a v jiných 

pozicích u vět s vyjádřeným a nevyjádřeným podmětem - v procentech (základní 

databáze) 
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(Jeden celek 100% tvoří konstrukce s nevyjádřeným podmětem, tj. oba modré 
sloupce, druhý celek 100 %je tvořen konstrukcemi s podmětem vyjádřeným, tj. oběma 

fialovými sloupci.) 

V uvedených skupinách dokladů vystupuje tendence k počátečnímu umístění slovesa ve 

větách s nevyjádřeným podmětem jasněji (16,47 % oproti 6,42 % u vět s vyjádřeným 

podmětem). Při omezení dokladů na konstrukce s přechodovými a tematickými slovesy 

se ve starší češtině jasněji potvrzuje hypotéza A. Svobody o tendenci umístit ve větách 
s nevyjádřeným podmětem přísudkové sloveso do počáteční pozice. 

V. 3. D. Dvě obecnější otázky ke konstrukcím se 
zvláštními tendencemi v umisťování přísudkového 
slovesa 

Konstrukce se zvláštními slovoslednými tendencemi, kterými jsme se zabývali 

v oddíle V. 3. C., jsou po mnoha stránkách různorodé. Byly vymezeny na základě 

jednoho kritéria: umisťování přísudkového slovesa se v nich řídí zvláštními faktory, 
které nejsou v kontrolních skupinách přítomny. Výsledné skupiny konstrukcí se mezi 

sebou liší např. v míře závaznosti zjištěného specifického slovosledu: v některých je 
uvedený slovosled téměř jedinou možností, v jiných je jenom jednou z variant - i když 

ve srovnání s jinými větami poměrně častou. Konstrukce se zvláštním slovosledem se 
také mezi sebou liší v míře průkazné specifičnosti slovosledu. Zatímco u některých 
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z nich bude v každém výzkumu zřejmé, že jejích slovosled je skutečně velmi odchylný, 

u jiných se může při jiné volbě dat ze stejného období ukázat, že nemá smysl danou 

skupinu vyčlei1ovat, protože přítomnost daného faktoru v této skupině nemá souvislost 

se slovosledem. 

Uvedeným dvěma tématům se věnují následující podkapitoly, které mají 

poskytnout jistý zastřešující pohled na slovosled konstrukcí se zvláštními tendencemi 

v umisťování přísudkového slovesa. V podkap. V. 3. D. a. se zabýváme gramatikalizací 

postavení slovesa ve zvláštních konstrukcích; v podkap. V. 3. D. b. je pak popsáno, 

které ze zkoumaných konstrukcí mají jednoznačně specifický slovosled a které stojí 

blíže běžným slovosledným poměrům ve starší češtině. 

V. 3. D. a. Je umístění přísudkového slovesa ve 
zkoumaných konstrukcích gramatika/izované? 

Za gramatikalizovaný považujeme takový jev, který je v daném jazyce závazný, 

u něhož neexistuje volba, zda k němu má dojít či nikoli ·(např. vyjádření kategorie 

určenosti v angličtině, umístění přísudkového slovesa do přesně daných slovosledných 

pozic v dnešní němčině). Jev, který není gramatikalizovaný, a tedy u něhož existuje 

možnost jej užít nebo neužít, patří do oblasti stylistiky, nikoli gramatiky (např. pozice 

shodného přívlastku v češtině). 

Z tohoto pohledu chceme nyní porovnat, zda je postavení přísudkového slovesa 

ve starší češtině v některých konstrukcích gramatikalizováno, tj. zda se v nich sloveso 

umisťuje zásadně do jedné konkrétní pozice. (Nejprve je třeba předeslat, že ve starší 

češtině obecně umístění přísudkového slovesa v hlavních větách gramatikalizováno není 

- srov. tab. ll v části V. 1., podle níž jsou slovesa rozmístěna rovnoměrně do různých 

pozic, žádná pozice jednoznačně nepřevažuje.) 

Pro srovnání jsme z předchozích analýz shromáždili souhrnné údaje o typickém 

slovosledu všech specifických konstrukcí, které byly v této kapitole doposud statisticky 

hodnoceny. U všech těchto konstrukcí již byla pomocí státistického testu vyvrácena 

nulová hypotéza, že jejich slovosled se neliší od slovosledu kontrolní skupiny, v němž 

není charakteristický znak sledované skupiny přítomen.97 Tyto údaje jsou představeny 
v tab. 57. 

97 Soubor 100 %, z něhož se na každém řádku vybírá určitá podskupina, je pro každý řádek stanoven 
jinak. Konkrétní kritéria jsou uvedena u grafů, z nichž byly tyto údaje převzaty. 

179 



Tab. 57- Přehled četnosti umístění přísudkového slovesa v typické poloze v jednotlivých 

specifických konstrukcích - v procentech 

Název specifické 
Výskyt slovesa 

Poloha slovesa AČV slovesa v dané poloze 
konstrukce 

ve spec. konstrukcích 

konec přechod 
věty s paralelní 

50,56% 
výstavbou 

konec přechod věty s koord. přísudky 45,59% 

konec přechod koresp. formule 73,33% 

konec réma 
věty s negativním 

83,02% 
slov. tvarem 

před 
souvětí s VV 

postponovaným přechod 
obsahovou 

60,99% 

členem 

počátek jakékoli 
konstrukce 

s navazovací částicí i 
97,5% 

počátek jakékoli 
věty s nevyjádřeným 

14,06% 
podmětem 

počátek přechod, téma 
věty s nevyjádřeným 

16,47% 
podmětem 

v části věty 
jakékoli 

uvozovací věty 
27,13% 

před podmětem (základní databáze) 

v části věty 
uvozovací věty 

jakékoli (základní databáze vč. 33,18% 
před podmětem 

krátkých konstrukcí) 

v části věty 
přechod, téma 

věty s uvedením na 
42,57% 

před podmětem scénu 
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Podle tab. 57 je umístění přísudkového slovesa obligatorní pouze v jediném případě: 

u konstrukcí s navazovací částicí i, kde dosahuje počáteční umístění slovesa téměř 

100% (97,5 %, odchylka je způsobena jediným, naprosto výjimečným dokladem, viz 

tab. 44, podkap. V. 3. C. e.). 

Jako vysoce závazné se jeví také užití negativního tvaru rematického slovesa na 

konci (83,02 %), nicméně tento výsledek neukazuje na to, že by umístění přísudkového 

slovesa v uvedených konstrukcích bylo přímo gramatikalizováno - v této skupině přece 

jen existuje jistá možnost stylistické volby (zbylých 16,98% dokladů, v nichž je sloveso 

umístěno v jiné pozici), snad bychom mohli uvažovat o jisté fázi gramatikalizace. 

Také ve všech ostatních konstrukcích se zvláštním slovosledem je zjištěné 

typické umístění přísudkového slovesa pouze jedním z možných umístění, tj. není 

gramatikalizováno. Nicméně platí, jak už bylo uvedeno výše, že sloveso se v těchto 

konstrukcích nachází v dané pozici signifikantně častěji než v kontrolních skupinách. 

V. 3. D. b. Budou se všechny zkoumané konstrukce 
ve srovnatelném výzkumu vždy jevit jako specifické? 

Mezi konstrukcemi analyzovanými v předcházející části tohoto oddílu existuje 

také rozdíl v tom, nakolik se jejich slovosled odlišuje od slovosledu kontrolních skupin 

a nakolik to lze prokázat na základě naší databáze. Podle statistických testů je ve všech 

případech rozdíl ve slovosledu mezi specifickou a kontrolní skupinou natolik velký, že 

jej nelze označit za pouhou náhodu. Testy také dovolují seřadit výsledky v jednotlivých 

specifických skupinách podle toho, jak jsou vzdáleny od hranice, za níž by byl 

slovosled obou skupin prohlášen za shodný. Toto pořadí je důležité pro případ, že by 

někdo ověřoval výsledky našeho výzkumu na jiných datech ze stejného období. 

Předpokládáme, že by stejně jako my došel k závěrům o zvláštním slovosledu u těch 

konstrukcí, které se nacházejí daleko od uvedené hranice. U ostatních by volba dat 

mohla mít za následek, že se slovosled těchto konstrukcí ukáže jako běžný, 

nespecifický. To je způsobeno tím, že se výsledky testů u těchto konstrukcí nacházejí 

blíže hranice, za níž je slovosled obou skupin označen za stejný. 

v následující tabulce jsou představeny výsledky x2 -testu u jednotlivých 

konstrukcí se zvláštním slovosledem. 
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Tab. 58 - Přehled hodnot i při testování umístění přísudkového slovesa v typické 

poloze v jednotlivých specifických konstrukcích 

Poloha slovesa 
AČV Specifické Zjištěná Hraniční 

slovesa konstrukce hodnota i hodnota i 

konec přechod 
věty s paralelní 

75,52099913 
3,84 

výstavbou (1 st. volnosti) 

konec přechod 
věty s koord. 

9,39636668 
3,84 

přísudky (1 st. volnosti) 

konec přechod koresp. formule 55,21823943 
3,84 

(1 st. volnosti) 

konec réma 
věty s negativním 

11,67890649 
3,84 

slov. tvarem (1 st. volnosti) 

před postpon. 
přechod 

souvětí s VV 
52,15537411 

5,99 

členem obsahovou (2 st. volnosti) 

počátek jakékoli 
konstrukce 

221,3205395 
3,84 

s navazovací částicí i (1 st. volnosti) 

počátek jakékoli 
věty s nevyjádřeným 

15,38633824 
3,84 

podmětem (1 st. volnosti) 

počátek 
přechod, věty s nevyjádřeným 

19,06194148 
3,84 

téma podmětem ( 1 st. volnosti) 

v části věty 
jakékoli 

uvozovací věty 
65,00441 

7,81 

před podmětem (základní databáze) (3 st. volnosti) 

uvozovací věty 

v části věty 
jakékoli 

(základní databáze 
160,239 

7,81 

před podmětem vč. krátkých (3 st. volnosti) 

konstrukcí) 

v části věty přechod, věty s uvedením na 
198,235 

7,81 

před podmětem téma scénu (3 st. volnosti) 
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Tab. 58 udává pro každé typické umístění přísudku ve specifických konstrukcích 

zjištěnou hodnotu l a kritickou hodnotu x2
• Pokud má být slovosled sledované skupiny 

označen za odlišný od slovosledu kontrolní skupiny, musí zjištěná hodnota x2 překročit 
kritickou hodnotu x2

. K tomu došlo ve všech případech. Z tab. 58 je dále patrné, 

u kterých skupin je slovosled výrazně odlišný, a kde proto lze těžko očekávat, že dané 

výsledky budou zpochybněny. Je to např. u konstrukcí s navazovací částicí i, u uvozo

vacích vět a vět s uvedením na scénu, dále u vět s paralelní výstavbou, 

u korespondenčních formulí a u souvětí s VV obsahovou. U ostatních skupin stojí 

výsledek blíže dané hranici, tj. u vět s koordinovanými přísudky, u konstrukcí 

s negativním rematickým slovesem a u vět s nevyjádřeným podmětem. U těchto skupin 

je spíše možné, že jiný výzkum dojde k jiným výsledkům. Přesto je třeba podtrhnout, že 

zjištěné výsledky poměrně značně přesahují kritickou hodnotu x2
, což nám ve všech 

případech umožňuje tvrdit s pravděpodobností nikoli 95 %, ale 99 %, že slovosled 

zkoumaných konstrukcí skutečně je specifický. 
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Vl. UKÁZKA SROVNÁNÍ SLOVOSLEDU KONKRÉTNÍCH 
DĚL S OBECNÝMI HODNOTAMI ZJIŠTĚNÝMI PRO STARŠÍ 
ČEŠTINU 

Až doposud jsme se věnovali slovoslednému úzu starší češtiny celkově, naše 

analýza vycházela z mnoha textů různých autorů a žánrů. Cílem tohoto popisu bylo 

ukázat obecný úzus v umisťování přísudkového slovesa, ať už ve starší češtině jako 

takové, nebo v jejích jednotlivých žánrech. 

Pokud byla data, z nichž jsme vycházeli, reprezentativní,98 můžeme získané 

výsledky nyní použít jako referenční údaje pro popis slovosledu nějakého konkrétního 

díla. Původní výsledky, které vycházejí ze základní databáze, budeme s výhradou 

uvedenou v poznámce pod čarou považovat za hypotetický běžný, nepříznakový úzus 

starší češtiny ("stav nula", o němž se hovořilo v úvodu) a budeme zjišťovat, nakolik mu 

odpovídá slovosled zkoumaného díla a v čem konkrétně se odchyluje. 

Na ukázku je v následujících podkapitolách charakterizován slovosled dvou 

význačných děl 16. století: Hájkovy Kroniky (vybraných 41 stran ze čtyř míst textu) 

a Bible kralické (konkrétně Lukášova evangelia). Pro popis jejich slovosledu byly 

použity obě sady referenčních údajů, které tato práce přináší: údaje o slovosledu 

v daném žánru a údaje o slovosledu starší češtiny obecně. První srovnání, v rámci žánru, 

poskytuje informace o tom, nakolik je daný text typickým představitelem svého žánru, 

resp. v čem se od textů téhož žánru odchyluje. Pro srovnání druhého typu, v němž se 

k žánru nepřihlíží, je vždy třeba zvláštní opodstatnění, protože jednotlivý text a průměr 

jazyka v daném období od sebe stojí příliš daleko: řadu odchylek textu od průměru 

celého jazyka by bylo možné vysvětlit jako obecnou odchylku daného žánru od 

průměru jazyka, nikoli jako specifikum zkoumaného textu. Druhé srovnání bylo 

v případě Hájkovy Kroniky a Lukášova evangelia provedeno proto, že oba vybrané 

texty byly ve své době velmi rozšířené a čtené99 a mohly sloužit jako vzor i pro psané 

texty jiných žánrů. V tomto srovnání se zjišťuje, do jaké míry slovosled uvedených 

textů odpovídá běžnému úzu. 

Při analýze ponecháváme stranou původ slovosledných odchylek: je zřejmé, že 

u Bible kralické jsou stylistické zvláštnosti odrazem jazyka, z něhož se překládá, ale 

o tento pohled v našem rozboru nejde. Oba texty nás zajímají jako jazykové vzory 

působící samostatně v českém jazykovém prostředí na všechny mluvčí, bez ohledu na 

to, zda tito mluvčí znali jejich prameny či zda ovládali příslušný jazyk, z něhož se 

překládalo. 

98 Reprezentativnost těchto dat je omezena jejich rozsahem, základní databáze zahrnuje 2082 dokladů. 
Ve srovnání s množstvím dat, s jakým se běžně pracuje v korpusové lingvistice, je naše databáze malou 
sondou do starší češtiny, která slouží pro vytvoření přesně formulované hypotézy, a jako k takové je k ní 
nutno přistupovat (srov. Vll.). 
99 O významu Hájkovy Kroniky a nepřímo i Bible kralické se zmiňuje Kolár v předmluvě k Hájkově 
Kronice ( 1981: 7), viz pozn. 4 7. 
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Vl. 1. HÁJKOVA I<RONIKA 

Při zkoumání slovosledu v Hájkově Kronice jsme se omezili na stejné struktury 

jako v základní databázi, tj. na věty oznamovací, z nichž jsou vyloučeny krátké 

konstrukce. Tento korpus (dále HájKron) obsahuje celkem 291 dokladů (srov. kap. 

III. 2. C.). 

Vl. 1. A. Srovnání Hájkovy Kroniky s historiografickými 
texty základní databáze 

Následující kapitola se věnuje dvěma rysům slovosledu Hájkovy Kroniky: umístění 

přísudkového slovesa bez ohledu na jeho AČV a umístění přechodového slovesa. 

Distribuci přísudkových sloves do jednotlivých slovosledných pozic v Hájkově 

Kronice zachycuje tab. 59. 

Tab. 59 - Umístění přísudkových sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV 

(HájKron) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Na počátku a uprostřed 139 47,77 

Před postpon. členy 47 16,15 

Nakonci 105 36,08 

Celkem 291 100,00 

Údaje tab. 59 jsou dále srovnány s údaji z tab. 98 (z přílohy XIII. 3.), která 

popisuje umístění přísudkového slovesa v historiografických dílech základní databáze. 
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Tab. 60 -Umístění přísudkových sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV 
v Hájkově Kronice a v historiografických dílech základní databáze - v počtech výskytů 

(HájKron, základní databáze) 

Napočátkua Před postpon. 
Nakonci Celkem 

uprostřed členy 

HájKron 139 47 105 291 

Základní 

databáze- 63 30 97 190 
historiografie 

Celkem 202 77 202 481 

Při uvedeném rozdělení sloves do jednotlivých slovosledných pozic lze na 

pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout hypotézu, že rozdíly ve slovosledu Hájkovy 

Kroniky a historiografických děl základní databáze jsou pouze náhodné a nevýznamné. 

Hlavní rozdíl je dobře patrný v grafu 61, kde byly údaje tab. 60 převedeny na procenta. 

Graf 61 -Zastoupení přísudkových sloves v jednotlivých slovosledných pozicích bez 

ohledu na AČV v Hájkově Kronice a v historiografických dílech základní databáze -

v procentech (HájKron, základní databáze) 

r-----------
'11 HájKron 

60 

• Základní databáze -
historiografie 

47,77 

33,16 

16,15 

15,79 

Na konci 

36,08 

51,05 

(Jeden celek 100% tvoří doklady z HájKron, tj. všechny modré sloupce, druhý 

celek 100 % je tvořen doklady z historiografických děl základní databáze, tj. všemi 

fialovými sloupci.) 
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Ze srovnání vyplývá, že v Hájkově Kronice se přísudkové sloveso méně často umisťuje 

na konec (36,08 % u HájKron proti 51,05 % v historiografických dílech základní 

databáze), a to ve prospěch pozice na počátku a uprostřed (47,77 %u HájKron proti 

33,16 % v historiografických dílech základní databáze). Pozice před postponovanými 

členy se obsazuje stejně často. (O zastoupení struktur, v nichž je možné umístit 

přísudkové sloveso před postponovaný člen, viz níže). 

Přesnější údaje o poloze slovesa v Hájkově Kronice podává tab. 62, v níž jsou 

slovesa rozdělena podle AČV: 

Tab. 62 - Zastoupení přísudkových sloves v jednotlivých pozicích podle AČV -

v počtech výskytů (HájKron) 

Napočátkua Před postpon. 
Nakonci Celkem 

uprostřed členy 

Téma o o 3 3 

Přechod 134 44 77 255 

Réma 5 3 25 33 

Celkem 139 47 105 291 

Uvedené rozdělení sloves do slovosledných pozic je v tab. 63 porovnáno s umístěním 

sloves v historiografických dílech základní databáze, jak je uvádí tab. 99 v příloze XIII. 

Omezujeme se přitom pouze na slovesa přechodová, protože rematická a tematická 

slovesa jsou v obou sledovaných skupinách zastoupena příliš řídce. 

Tab. 63 -Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v Hájkově Kronice 

a v historiografických dílech základní databáze- v počtech výskytů (HájKron, základní 

databáze) 

Napočátkua Před postpon. 
Nakonci Celkem 

uprostřed členy 

HájKron 134 44 77 255 

Základní 

databáze- 60 29 77 166 
historiografie 

Celkem 194 73 154 421 
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Také v tomto srovnání lze na pravděpodobnostní hladině 5o/o zamítnout předpoklad, že 

slovosledné rozdíly mezi Hájkovou Kronikou a historiografickými díly základní 

databáze jsou pouze náhodné. Odlišnost v umisťování přechodového slovesa v daných 
skupinách dokladů je zřejmá z grafu 64, který uvádí údaje tab. 63 v procentech. 

Graf 64 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v Hájkově Kronice a 

v historiografických dílech základní databáze - v procentech (HájKron, základní 
databáze) 

60 

CJHájKron 

• Základní databáze -
historiografie 

52,55 

36,14 

Pfed postpon. 
členy 

17,25 

17,47 

Na konci 

30,2 

46,39 

(Jeden celek 100 o/o tvoří doklady z HájKron, tj. všechny modré sloupce, druhý 

celek 100 o/o je tvořen doklady z historiografických děl základní databáze, tj. všemi 

fialovými sloupci.) 

Podle grafu 64 se přechodová slovesa v Hájkově Kronice umisťují častěji na počátek a 

doprostřed věty, než je to běžné v historiografických dílech základní databáze. 

Podstatně slabší je v Hájkově Kronice tendence starší češtiny umístit přechodové 

sloveso na konec věty. 

Shrňme nyní výsledky porovnání. Ze srovnání v mezích žánru vyplývá, že 
slovosled Hájkovy Kroniky, pokud jde o umístění přísudkového slovesa ve větě, je mezi 

historiografickými díly své doby netypický. V Hájkově Kronice se méně často klade 

sloveso na konec, a to jak jakékoli přísudkové sloveso bez ohledu na jeho AČV, tak i -

při přesnějším hodnocení- sloveso přechodové. 
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Vl. 1. 8. Srovnání Hájkovy Kroniky se všemi texty základní 
databáze 

Hájkovu Kroniku lze chápat nejen jako historiografické dílo vyrovnávající se 

s jistými stylovými požadavky, ale také obecně jako psaný text, který byl často čten, 

a mohl proto působit vedle jiných textů např. jako jazykový vzor pro písemné 

vyjadřování. Z tohoto pohledu je zajímavé zjistit, jak vlastně slovosled tohoto vzoru 

vypadal, zda se zásadně odlišoval od soudobých psaných textů obecně. V předchozím 
rozboru se ukázalo, že Hájkova Kronika nebyla z hlediska slovosledu typickým dílem 

v rámci historiografie; byla vůbec typickým jazykovým projevem ve své době? Nestála 

mimo běžné soudobé písemné vyjadřování? 

Pro hrubou představu o charakteru slovosledu Hájkovy Kroniky poslouží 
porovnání umístění slovesa bez ohledu na AČV u Hájka a v základní databázi celkově. 

Tab. 65 - Umístění přísudkových sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV 

v Hájkově Kronice a v základní databázi - v počtech výskytů (HájKron, základní 
databáze) 

Napočátkua Před postpon. 
Nakonci Celkem 

uprostřed členy 

HájKron 139 47 105 291 

Základní 
databáze- 863 444 775 2082 

historiografie 

Celkem 1002 491 880 2373 

Při uvedeném rozdělení sloves do jednotlivých pozic nelze na 

pravděpodobnostní hladině 5 % vyvrátit pomocí i -testu výchozí hypotézu, že se 

slovosled sledovaných skupin neliší. To znamená, že slovosled Hájkovy Kroniky 

odpovídá slovosledu ve starší češtině celkově, nevybočuje na žádnou stranu z běžných 

hodnot. Tato charakteristika jazyka Hájkovy Kroniky je dobře patrná v grafu 66, který 
zachycuje údaje tab. 65 převedené na procenta. 
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Graf 66 - Zastoupení přísudkových sloves v jednotlivých slovosledných pozicích bez 

ohledu na AČV v Hájkově Kronice a v základní databázi - v procentech (HájKron, 

základní databáze) 
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• Základní databáze -
historiografie 

47,77 

41,45 

Před postpon. 
členy 

16,15 

21,33 

36,08 

37,22 

(Jeden celek 100 % tvoří doklady z HájKron, tj. všechny modré sloupce, druhý 
celek 100 %je tvořen doklady základní databáze, tj. všemi fialovými sloupci.) 

Podle grafu 66 je zastoupení sloves v koncové pozici v Hájkově Kronice téměř 
stejné jako v základní databázi (36,08 % HájKron oproti 37,22 % základní databáze). 

Poněkud se liší podíl sloves ve zbylých dvou pozicích (47,77% HájKron oproti 41,45 

%základní databáze na počátku a uprostřed; 16,15% HájKron oproti 21,33% základní 

databáze před postponovanými členy), nicméně tento rozdíl není významný. 
Pro přesnější porovnání slovosledu Hájkovy Kroniky a základní databáze jsme 

omezili v obou skupinách na konstrukce s přechodovým slovesem. 100 Postavení slovesa 

v těchto konstrukcích je zachyceno v tab. 67. 

HJO Slovesa tematická a rematickájsou v naší excerpci z Hájka zastoupena poměrně řídce (srov. tab. 62), 
proto jejich umístění se základní databází nesrovnáváme. 
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Tab. 67 ~Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v Hájkově Kronice 
a v základní databázi~ v počtech výskytů (HájKron, základní databáze) 

Napočátkua Před postpon. 
Nakonci Celkem 

uprostřed členy 

HájKron 134 44 77 255 

Základní 
756 427 600 1783 

databáze 

Celkem 890 471 677 2038 

Při uvedené distribuci přísudkových sloves do jednotlivých pozic lze na 

pravděpodobnostní hladině 5 % vyvrátit nulovou hypotézu, že rozdíly mezi oběma 
skupinami jsou pouze náhodné. Pokud tedy přihlédneme k AČV slovesa, odlišuje se 

Hájkova Kronika od základní databáze více, než se ukázalo v předchozím srovnání (tab. 
63 a graf 64, kap. Vl. 1. A.). Umisťování přechodového slovesa v obou skupinách je 

znázorněno v grafu 68 (tento graf vychází z údajů tab. 67 a převádí je na procenta). 

Graf 68 ~ Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v Hájkově Kronice 

a v základní databázi~ v procentech (HájKron, základní databáze) 
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celek 1 00 %je tvořen doklady základní databáze, tj. všemi fialovými sloupci.) 
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Jak uvádí graf 68, jsou přechodová slovesa na konci v obou skupinách 

zastoupena přibližně stejně (30,2 % Hájkova Kronika oproti 33,65 % základní 

databáze), trochu výrazněji se liší distribuce sloves v pozici na počátku a uprostřed 

a v pozici před postponovanými členy. V Hájkově Kronice se přísudkové sloveso častěji 

klade na počátek a doprostřed věty (52,55% HájKron proti 42,4% základní databáze). 

Je třeba ověřit, zda je tomu tak proto, že Hájkova Kronika se v případě možné volby 

vyhýbá pozici před postponovaným členem, nebo zda se v Hájkově Kronice samy 

postponované členy vyskytují zřídka, a proto před ně není možné umístit přísudkové 

sloveso. Stejně jako v základní databázi (tab. 18, část V. 1.), zaměříme se i zde na 

výskyt typických struktur, v nichž se obvykle sloveso klade před postponovaný člen

na souvětí s vedlejší větou obsahovou a souvětí s vedlejší větou účinkovou. Jejich 

zastoupení v Hájkově Kronice je popsáno v tab. 69. 

Tab. 69 - Výskyt typických konstrukcí s postponovaným členem v Hájkově Kronice 

(HájKron) 

Počet výskytů 

Typické konstrukce 

s postponovaným členem 
59 

Z toho: 
(51) 

- souvětí s VV obsahovou 

- souvětí s VV účinkovou (8) 

Ostatní doklady 232 

Celkem 291 

Údaje tab. 69 o výskytu typických konstrukcí s postponovaným členem v Hájkově 
Kronice jsou dále porovnány s výskytem těchto konstrukcí v základní databázi (údaje 

o základní databázi pocházejí z tab. 18, část V. 1.). 
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Tab. 70 - Zastoupení typických konstrukcí s postponovaným členem v Hájkově 
Kronice a v základní databázi- v počtech výskytů (HájKron, základní databáze) 

Typické konstrukce 
Ostatní doklady Celkem 

s postponovaným členem 

Háj.Kron 59 232 291 

Základní databáze 457 1625 2082 

Celkem 516 1857 2373 

Při uvedeném rozdělení typických konstrukcí s postponovaným členem a ostatních 

dokladů nelze na pravděpodobnostní hladině 5 % vyvrátit předpoklad, že Hájkova 
Kronika a základní databáze se v tomto ohledu neliší. V obou skupinách tedy existuje 

srovnatelná část příležitostí umístit přísudkové sloveso před postponovaný člen, avšak 
Hájkova Kronika jich méně využívá, jak se ukázalo v tab. 67 a grafu 68, a spíše 

umisťuje sloveso na počátek a doprostřed věty. 

Vl. 1. C. Slovosled specifických konstrukcí v Hájkově 
Kronice 

Na ukázku jsou v této kapitole rozebrány dva typy konstrukcí, jejichž slovosled 

se v základní databázi ukázal jako specifický, a zjišťuje se, zda tyto konstrukce 

v Hájkově Kronice také vykazují zvláštní tendenci v umisťování přísudkového slovesa. 

První zkoumanou skupinou dokladů jsou souvětí s vedlejší větou obsahovou. 

V základní databázi se v nich projevila silná tendence umístit přechodové sloveso před 
postponovaný člen. Srovnání polohy přechodového slovesa v těchto konstrukcích 

v Hájkově Kronice101 a v základní databázi je obsaženo v tab. 71. 

101 Zkoumané doklady byly omezeny podle stejných kritérií jako v základní databázi, tj. na konstrukce 
s přechodovým slovesem, které obsahují pouze jednu větu vedlejší závislou na přfsudkovém slovese věty 
hlavní, a to VV obsahovou; zkoumané doklady neobsahují přechodnikové konsturkce závislé na 
přísudkovém slovese věty hlavní (srov. V. 3. B. b. i.). 
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Tab. 71 - Poloha přechodového slovesa v souvětích s VV obsahovou v Hájkově 

Kronice a v základní databázi- počty výskytů (HájKron, základní databáze) 

Sloveso 
Sloveso před Sloveso na 

na počátku Celkem 
postpon. členem konci 

a uprostřed 

HájKron 12 14 3 29 

Základní 
87 

databáze 
172 23 282 

Celkem 99 186 26 311 

Při daném rozdělení sloves do jednotlivých poloh v obou skupinách nelze na 

pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout nulovou hypotézu, že odchylky ve 

slovosledu obou skupin jsou výsledkem působení pouhé náhody. V Hájkově Kronice se 

tedy přechodové sloveso klade v souvětích s VV obsahovou převážně do pozice před 

postponovaným členem, stejně jako v základní databázi. 

Jako příklad uvádíme z Hájkovy Kroniky několik dokladů souvětí s VV 

obsahovou, v nichž stojí přechodové sloveso před postponovaným členem. 

(VV obsahová je vyznačena podtržením.) 

až i přibrali se {Čech a Lech se svým lidem, Š. Z] do krajiny, v kteréž někdy Boemové obývali; a ti byli 

jednak všickni válkami a častými mory vyhynuli. <Někteří ovšem kronikáři pokládají, že by ještě 

někteří, ale velmi řídko, po vsech z těch Boemův od týchž bratří knížat Slovákuov 

zastiženi byli a pomalu že jsú je táž knížata Čech a Lech odtud s svými vvtiskli. > 

(HájKron) 

I jali jich deset a sedm z nich poslali na Poděbrady a tři na hrádek Křivoklad a Čáslavští a Kolínští, 

<také i hajtman z Poděbrad za to sliboval, že jim nic hrdlu býti nemá až do příjezdu 

královského> a tu svú spravedlivost aby před Jeho Milostí ukázali. 

(HájKron) 

Knížata česká, též i králové české země nikdájsújemu tributáři nebyli, z kovuov žádných, kteréžjím i nám 

Pán Buoh z své milosti v této zemi dáti ráčil, nikdá předkuom jeho nic neplatili, aniž se kdy předkové jeho 

o to (aby toho žádali) pokusiti směli. On toliko sám na tento čas praví, že jemu tu při horách stříbrných 

desátek náleží, <však všickni víme, že desátek jest plat lidem duchovním.> 

(HájKron) 

Druhou sledovanou skupinu dokladů tvoří věty s uvedením na scénu, které 

obsahují přechodové nebo tematické sloveso. V základní databázi se ukázalo, že se 

v nich podmět často vyskytuje v části věty za přísudkovým slovesem. Tab. 72 

porovnává relativní slovosled podmětu a přísudku v Hájkově Kronice a základní 

databázi. 
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Tab. 72 - Porovnání polohy podmětu vzhledem k přechodovému a tematickému 

přísudkovému slovesu ve větách s uvedením na scénu v Hájkově Kronice a základní 

databázi- v počtech výskytů (HájKron, základní databáze) 

Podmět Podmět Podmět Podmět 
Celkem 

předchází následuje nevyjádřen neexistuje 

HájKron 2 ll o o 13 

Základní 
57 43 

databáze 
o 1 101 

Celkem 59 54 o 1 114 

Pro r.: -test obsahuje tab. 72 příliš málo dokladů z Hájkovy Kroniky. Můžeme proto na 

základě tabulky pouze konstatovat, že také v Hájkově Kronice jsou věty s uvedením na 

scénu pravděpodobně zvláštní konstrukcí, v níž se podmět typicky nachází v části věty 

za přísudkovým slovesem. Pro přesnější zjištění by však byla třeba rozsáhlejší excerpce. 

(Z téhož důvodu neuvádíme ani graf srovnávající polohu podmětu v obou skupinách, při 

tomto počtu dokladů by byl převod na procenta spíše zavádějící.) 

V následující části jsou z Hájkovy Kroniky vybrány příklady vět s uvedením na 

scénu, které obsahují přechodové sloveso102 a v nichž podmět stojí v části věty za 

přísudkovým slovesem (podmět je vždy podtržen). 

To král ryslyšav rozhněval se a jel s velikým hněvem na Mělník a <tu přijel k němu kníže Hynek 

z Poděbrad a Jan z Tovačova z Moravy a jiní páni někteří> a tu kníže Hynek velmi ponoukal 

krále proti městuom a zvláště proti Pražanuom, ... 

(HájKron) 

Moravané tu několik dní ležali, krále svého s větším houfem očekávajíce. < V tom přišly noviny, že 

by Uhři velikou škodu, vtrhše do Morayy. učinili a král s svým lidem na Čechy 

shromážděným že by se na ně obrátil.> 

(HájKron) 

Také bez meškání poslal a rozkázal krajiny východní obyvateluom, aby na horách od Morary trénásobní 

záseky zdě/a/i a brány u zásek dobře lidem opatřili a osadili. <Toho dne, jakž záseky dokonány, 

přitáhli Moravané> a hned nazajtří těch zásek rubati a páliti počali. 

(HájKron) 

102 Věty s uvedením na scénu, které by obsahovaly tematické sloveso, nejsou v naší excerpci z Hájka 
obsaženy. 
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Vl. 1. D. Shrnutí 

Ze srovnání slovosledu Hájkovy Kroniky s údaji vycházejícími ze základní 

databáze vyplynulo několik charakteristik jazyka Hájkovy Kroniky. Ve srovnání 

s historiografickými texty své doby klade Hájkova Kronika přísudkové sloveso méně 

často na konec; toto zjištění platí jak pro všechna slovesa obecně, bez ohledu na AČV, 

tak i pouze pro slovesa přechodová. Místo toho se v Hájkově Kronice umisťuje sloveso 

častěji na počátek a doprostřed věty. 

Ze srovnání se všemi texty základní databáze vyplývá, že v mezích starší češtiny 

není tato odlišnost výrazná: umístění slovesa v Hájkově Kronice nevybočuje z úzu starší 

češtiny celkově, pokud nepřihlížíme k AČV. Při omezení zkoumaného materiálu na 

doklady s přechodovým slovesem se ukazuje, že se úzus Hájkovy Kroniky od obecného 

úzu starší češtiny přece jen poněkud odlišuje: ve stejné míře se klade přechodové 

sloveso na konec, ale rozdíl je v obsazování zbylých dvou pozic. Hájkova Kronika 

klade přísudkové sloveso častěji na počátek a doprostřed než do pozice před 

postponovaným členem, ačkoli v ní existuje srovnatelný počet příležitostí umístit 

sloveso před postponovaný člen. 

Pokud jde o vybrané konstrukce se specifickým slovosledem, ukázalo srovnání, 

že v souvětích s VV obsahovou je slovosled Hájkovy Kroniky stejně vychýlený jako 

v základní databázi, tj. existuje v ní srovnatelná tendence k umístění přechodového 

slovesa před postponovaný člen. Rozdíl v umisťování přísudkového slovesa do pozice 

před postponovaným členem, o němž se hovořilo výše, musí tedy být způsoben 

slovosledem v jiných konstrukcích, nikoli v souvětích s VV obsahovou. 

Druhou zkoumanou specifickou konstrukcí byly věty s uvedením na scénu. Po 

srovnání se jeví jako velice pravděpodobné, že také v tomto typu specifických 

konstrukcí odpovídá slovosled Hájkovy Kroniky základní databázi - podmět se v nich 

často umisťuje do části věty za přechodovým přísudkovým slovesem. Toto tvrzení je 

však třeba ověřit na větším počtu dokladů z Hájkovy Kroniky. 

Závěrem uvádíme pro představu o jazyce, slovosledu a syntaktické stavbě 

Hájkovy Kroniky krátkou souvislou ukázku, v níž jsou vyznačeny zkoumané syntetické 

přísudky ve větě hlavní: 

Pražané novoměští kázali udělati vodnú věži u mlýna pod Zderazem a odtud' počali trub 

klásti a po nich vodu vésti do svého města a hned roku toho udělali jednu kašnu pFed 

dvorem obecním, kdež se olej prodává, a druhú v Žitné ulici proti Kroupné ulici. 

Téhož léta bylo obilé velmi draho, pekaFi pražští chtěli chléb na váhu prodávati, tak aby 

libra byla za groš míšenský. Vtom přišel velik)! a náhlý mor, takového nakažení mnozí 

lidé povýšení a bohatí (jimž svět nebyl v ošklivosti) obávajíce se dělali sobě sruby na 

lesích a tam bydleli, až ta šelma pominula. 
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Turci v Valaších, v Rusi a v Podolí škodu činili [marginálie, Š. Z] 

Roku toho také císal tureck;J Bazaít opět vtrhl do v;Jvodství valaského s velíkf;m lidem 

na ladech po moN a po Dunaji a přistál k břehu pod jedním zámkem, jenž s love Očekan, 

a odtud lidjeho táhl k Bělehradu Valaskému a tak jeho pilně dobýval, až se k němu pod 

zemí i pod vodú kopali a tak jeho ve dvú měsících dobyvše, kteréž na něm nalezli, v.(:ecky 

zbili a hrad osadili svými a odtud táhli vedlé Nestru ples Černý les až do Červené Rusi 

a tu veliké škody v Rusi a v Podolí okolo Kamence činili a Rusuov mnoho zajavše přes 

Černé moře je do Turek plavili. 

(Hájek, 1981: 642-643) 
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Vl. 2. LUKÁŠOVO EVANGELIUM V BIBLI KRALICKÉ 

Také slovosled Lukášova evangelia budeme posuzovat ze dvou hledisek, ve 

srovnání se staršími českými náboženskými texty a ve srovnání s celou základní 
databází. Jazykový materiál Lukášova evangelia byl omezen podle stejných kritérií jako 

v základní databázi, zahrnuje věty oznamovací, z nichž byly vyloučeny krátké 
konstrukce. Uvedený korpus (dále BiblKralL) obsahuje celkem 367 dokladů (srov. tab. 

6, kap. III. 2. C.). 

Vl. 2. A. Srovnání Lukášova evangelia s náboženskými 
texty základní databáze 

V této kapitole je popsáno jednak umístění přísudkového slovesa v Lukášově 

evangeliu bez ohledu AČV slovesa, jednak umístění slovesa přechodového a rema

tického. 
Zastoupení přísudkových sloves v jednotlivých slovosledných pozicích 

v Lukášově evangeliu je zachyceno v tab. 73. 

Tab. 73 -Umístění přísudkových sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV 
(BiblKralL) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Na počátku a uprostřed 310 84,47 

Před postpon. členy 9 2,45 

Nakonci 48 13,08 

Celkem 367 100,00 

Údaje tab. 73 jsou dále srovnány s údaji z tab. 107 (z přílohy XIII.), která 

zachycuje umístění přísudkového slovesa v náboženských dílech základní databáze. 
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Tab. 74 - Umístění přísudkových sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV 
v Lukášově evangeliu a v náboženských dílech základní databáze - v počtech výskytů 

(BiblKralL. základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Nakonci Celkem 

a uprostřed členy 

BiblKralL 310 9 48 367 

Základní 

databáze-
79 

náboženská 
41 89 209 

literatura 

Celkem 389 50 137 576 

Na základě dat z tab. 74 lze na pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout nulovou 

hypotézu, že rozdíly v umístění slovesa v Lukášově evangeliu a v náboženských dílech 

základní databáze jsou pouze náhodné. Rozdílnost v umisťování přísudkových sloves 

v obou skupinách je dobře patrná z grafu 75, v němž byly údaje tab. 74 převedeny na 

procenta. 

Graf 75 - Zastoupení přísudkových sloves v jednotlivých slovosledných pozicích bez 

ohledu na AČV v Lukášově evangeliu a v náboženských dílech základní databáze -

v procentech (BiblKralL, základní databáze) 
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(Jeden celek 100% tvoří doklady z BiblKralL, tj. všechny modré sloupce, druhý 

celek 100 % je tvořen doklady z náboženských textů základní databáze, tj. všemi 
fialovými sloupci.) 
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Podle tab. 74 a grafu 75 se umístění slovesa v náboženských textech základní databáze 

a v Lukášově evangeliu výrazně liší. Naprostá většina sloves v Lukášově evangeliu stojí 

na počátku a uprostřed věty (84,47% BiblKralL oproti 37,8% v náboženských textech 
základní databáze), jen velmi malá část jich je umístěna na konci (13,08% BiblKralL 

oproti 42,58 % v náboženských textech základní databáze) a před postponovaným 

členem se přísudková slovesa v Lukášově evangeliu téměř nevyskytují (2,45 % 

BiblKralL oproti 19,62 % v náboženských textech základní databáze; o zastoupení 
struktur, v nichž je možné umístit sloveso před postponovaný člen, viz kap. VL 2. B.). 

Přesnější obrázek o umístění přísudkového slovesa v Lukášově evangeliu 
poskytují následující tabulky a grafy, v nichž se přihlíží k AČV slovesa. Tab. 76 

porovnává postavení přechodových sloves v Lukášově evangeliu a v náboženských 

textech základní databáze. 

Tab. 76 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v Lukášově 
evangeliu a v náboženských textech základní databáze - v počtech výskytů (BiblKralL, 

základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Nakonci Celkem 

a uprostřed členy 

BiblKralL 210 2 20 232 

Základní 
databáze-

66 
náboženská 

40 67 173 

literatura 

Celkem 276 42 87 405 

Na základě údajů tab. 76 je možné na pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout 

předpoklad, že rozdíly ve slovosledu obou sledovaných skupin jsou pouze náhodné. 
Naopak, v Lukášově evangeliu se přechodová slovesa umisťují výrazně jinak než 

v náboženských textech základní databáze, o čemž svědčí i graf 77. (Graf 77 vychází 

z údajů tab. 76 převedených na procenta). 
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Graf 77 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých slovosledných pozicích 
v Lukášově evangeliu a v náboženských dílech základní databáze - v procentech 

(BiblKralL, základní databáze) 
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Před postpon. 
členy 
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23,12 38,73 

(Jeden celek 100% tvoří doklady z BiblKralL, tj. všechny modré sloupce, druhý 

celek 100 % je tvořen doklady z náboženských textů základní databáze, tj. všemi 

fialovými sloupci.) 

Jak vyplývá z tab. 76 a grafu 77, přechodová slovesa se v Lukášově evangeliu 

v naprosté většině případů umisťují na počátek a doprostřed věty (90,52 % BiblKralL 

oproti 3 8,15 % v náboženských textech základní databáze), zatímco v náboženských 

textech základní databáze se poměrně silně uplatňuje tendence starší češtiny umístit 

přechodové sloveso na konec (38, 73 % v náboženských textech základní databáze 

oproti 8,62 % BiblKralL). Zdá se tedy, že v Lukášově evangeliu se pozice 

přechodových sloves více řídí aktuálním členěním než v náboženských textech základní 

databáze. Pozici před postponovaným členem slovesa v BiblKralL prakticky neobsazují 

(0,86 % BiblKralL oproti 23,12 %v náboženských textech základní databáze; o počtu 

příležitostí umístit sloveso před postponovaný člen viz níže). 

V tab. 78 je dále porovnáno umístění sloves rematických v obou skupinách. 
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Tab. 78 - Zastoupení rematických sloves v jednotlivých pozicích v Lukášově evangeliu 

a v náboženských textech základní databáze - v počtech výskytů (BiblKralL, základní 

databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Nakonci Celkem 

a uprostřed členy 

BiblKralL 83 5 21 109 

Základní 

databáze-
12 o 18 30 

náboženská 

literatura 

Celkem 95 5 39 139 

Při daném rozdělení sloves do jednotlivých skupin lze na pravděpodobnostní hladině 
5 % vyvrátit nulovou hypotézu, že Lukášovo evangelium a náboženské texty základní 

databáze se v umisťování rematických sloves významně neliší. Také v kladení 

rematických sloves existuje mezi oběma skupinami podstatný rozdíl, který je dobře 

patrný v grafu 79. (Graf 79 je založen na údajích tab. 78, které byly přepočítány na 

procenta.) 

Graf 79 - Zastoupení rematických sloves v jednotlivých slovosledných pozicích 

v Lukášově evangeliu a v náboženských dílech základní databáze - v procentech 

(BiblKralL, základní databáze) 
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76,14 
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(Jeden celek 100% tvoří doklady z BiblKralL, tj. všechny modré sloupce, druhý 
celek 100 % je tvořen doklady z náboženských textů základní databáze, tj. všemi 

fialovými sloupci.) 
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Podle grafu 79 se v Lukášově evangeliu klade rematické sloveso převážně na počátek 

a doprostřed věty (76,14 % BiblKralL oproti 40 % v náboženských textech základní 

databáze), mnohem méně na konec (19,27 BiblKralL oproti 60 % v náboženských 

textech základní databáze). Zatímco při předchozím srovnání, u sloves přechodových, 

počáteční a středové umístění slovesa znamenalo, že se v BiblKralL více zachovává 

aktuální členění, u rematických sloves je tomu obráceně: rematická slovesa v Lukášově 

evangeliu v naprosté většině nerespektují aktuální členění (srov. II. 2. B. c. iii.). 

Z tabulek 76 a 78 a grafů 77 a 79 se zdá, že v Lukášově evangeliu se neuplatňuje 

tendence starší češtiny k mechanickému koncovému umístění slovesa, nýbrž sloveso se 

do značné míry mechanicky klade na počátek a doprostřed věty. 

Rozdíly mezi slovosledem Lukášova evangelia a slovosledem náboženských 

textů základní databáze jsou tak rozsáhlé, že potřebují bližší vysvětlení. Za prvé, 

Lukášovo evangelium je textem překladovým, zatímco většina náboženských děl 

v základní databázi jsou texty původně české. Lze tedy očekávat, že v Lukášově 

evangeliu podléhá slovosled cizojazyčným vlivům, které na většinu náboženských textů 

základní databáze bezprostředně nepůsobí. Za druhé, i když jsou náboženské texty 

ovlivněny jazykem Bible, jsou také podstatně ovlivněny evropským, především 

klasickým latinským územ a tradiční rétorikou. Naproti tomu jazyk překladu Bible je 

zřejmě velmi konzervativní a těmto vlivům nepodléhá. 

Proto je třeba výsledky uvedeného srovnání interpretovat odlišně než při rozboru 

jazyka Hájkovy Kroniky. Hájkovo dílo je kronikou a bylo srovnáváno s kronikami, 

proto zjištěné odchylky patří k individuálním znakům Hájkovy Kroniky. V případě 

náboženské literatury byl žánr vymezen šířeji: obsahuje překlad Bible, ale také kázání, 

předpisy apod. Odlišnost jazyka Bible kralické v tomto případě svědčí nejen 

o specifičnosti samotné Bible kralické, ale i o zvláštních stylistických rysech překladů 

Bible ve starší češtině obecně. 

Vl. 2. 8. Srovnání Lukášova evangelia se všemi texty 
základní databáze 

Lze předpokládat, že Bible kralická jako uznávaný a často čtený text mohla mít 

vliv na vyjadřování ve starší češtině i mimo rámec náboženských textů. Z tohoto 

hlediska nyní porovnáme jazyk Lukášova evangelia s jazykem celé základní databáze; 

zjišťujeme přitom, nakolik se - bez přihlédnutí k žánru - jazyk Lukášova evangelia 

shoduje s běžným územ psaných textů ve starší češtině, tj. nakolik byl jeho jazyk blízký 

ostatním psaným textům. 

V následujícím srovnání slovosledu Lukášova evangelia a základní databáze je 

nejprve hodnoceno umístění slovesa bez ohledu na AČV slovesa, potom je porovnáno 

umístění sloves přechodových a rematických. Pro hrubou představu o poměru 

slovosledu v Lukášově evangeliu a v základní databázi poslouží tab. 80, kde se 

nerozlišují slovesa podle AČV. 
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Tab. 80 - Umístění přísudkových sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV 

v Lukášově evangeliu a v základní databázi - v počtech výskytů (BiblKralL, základní 

databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Nakonci Celkem 

a uprostřed členy 

BiblKralL 310 9 48 367 

Základní 
863 444 775 2082 

databáze 

Celkem 1173 453 823 2449 

Při uvedeném rozdělení sloves do jednotlivých pozic lze na pravděpodobnostní hladině 

5 % zamítnout předpoklad, že umistování sloves v obou skupinách se netiší. Aby byly 
rozdíly v umístění slovesa lépe patrné, byly údaje tab. 80 převedeny na procenta 

a vyneseny do grafu 81. 

Graf 81 - Umístění přísudkových sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV 

v Lukášově evangeliu a v základní databázi - v procentech (BiblKralL, základní 
databáze) 
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(Jeden celek 100% tvoří doklady z BiblKralL, tj. všechny modré sloupce, druhý 
celek 100 %je tvořen doklady základní databáze, tj. všemi fialovými sloupci.) 

Také při srovnání s doklady celé základní databáze (tab. 80 a graf 81) se 

ukazuje, že slovosled Lukášova evangelia je velmi odlišný. Téměř všechna přísudková 
slovesa Lukášova evangelia jsou umístěna na počátku nebo uprostřed věty (84,47 % 
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BiblKralL oproti 41,45 % v základní databázi). I v tomto srovnání je poztce před 
postponovaným členem v Lukášově evangeliu obsazena mizivým počtem sloves (2,45 % 

BiblKralL oproti 21,33 %základní databáze). V Lukášově evangeliu se podstatně řidčeji 
klade sloveso na konec (13,08% BiblKralL oproti 37,22% v základní databázi). 

Pro starší češtinu je charakteristické umisťování přechodového slovesa do 
koncové pozice, proto je zajímavé zjistit, kam se klade přechodové sloveso v Lukášově 

evangeliu. V následující tabulce je porovnáno umístění přechodového slovesa 

v Lukášově evangeliu a v základní databázi. 

Tab. 82 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v Lukášově 

evangeliu a v základní databázi - v počtech výskytů (BiblKralL, základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Nakonci Celkem 

a uprostřed členy 

BiblKralL 210 2 20 232 

Základní 
756 427 600 1783 

databáze 

Celkem 966 429 620 2015 

Distribuce sloves v tab. 82 umožňuje zamítnout na pravděpodobnostní hladině 5 % 

nulovou hypotézu, že rozdíly v umístění přechodových sloves v Lukášově evangeliu 

a v základní databázi byly způsobeny náhodou. Tyto rozdíly jsou patrné v grafu 83, kde 

byly údaje tab. 82 převedeny na procenta. 

Graf 83 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v Lukášově 

evangeliu a v základní databázi- v procentech (BiblKralL, základní databáze) 
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Jak vyplývá z tab. 82 a grafu 83, přechodová slovesa v Lukášově evangeliu podléhají 

tendenci starší češtiny ke koncovému umístění jen velmi slabě, výrazně slaběji než texty 

základní databáze celkově (8,62 % v Lukášově evangeliu oproti 33,65 % v základní 

databázi). Téměř všechna přechodová slovesa stojí na počátku či uprostřed věty 

(90,52% Lukášovo evangelium oproti 42,4 % základní databáze). Stejně jako 

v předchozích srovnáních, zůstává i zde pozice před postponovanými členy v Lukášově 

evangeliu téměř neobsazena, na rozdíl od kontrolní skupiny (0,86 % Lukášovo 

evangelium oproti 23,95% základní databáze). 
Při analýze slovosledu základní databáze se ukázalo, že se liší umístění sloves 

přechodových a rematických (srov. tab. 14 a grafy 15 a 16, část V. 1.) - rematická 

slovesa se podstatně častěji kladou do koncové pozice. Postavení rematických sloves 

v Lukášově evangeliu ve srovnání se základní databází je zachyceno v tab. 84. 

Tab. 84 - Zastoupení rematických sloves v jednotlivých pozicích v Lukášově evangeliu 

a v základní databázi -v počtech výskytů (BiblKralL, základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Na konci Celkem 

a uprostřed členy 

BiblKralL 83 5 21 109 

Základní 
90 8 165 263 

databáze 

Celkem 173 13 186 372 

Toto rozdělení sloves do různých slovosledných pozic dovoluje na pravděpodobnostní 

hladině 5 % vyvrátit předpoklad, že rozdíly v umisťování rematických sloves v obou 

skupinách jsou pouze náhodné. V Lukášově evangeliu se rematická slovesa umisťují ve 

větě výrazně jinak než v základní databázi, jak ukazuje graf 85. (V tomto grafu byly 
údaje tab. 84 převedeny na procenta.) 
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Graf 85 - Zastoupení rematických sloves v jednotlivých pozicích v Lukášově evangeliu 
a v základní databázi - v procentech (BiblKralL, základní databáze) 
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(Jeden celek 100% tvoří doklady z BiblKralL, tj. všechny modré sloupce, druhý 

celek I 00% je tvořen doklady základní databáze, tj. všemi fialovými sloupci.) 

Podle grafu 85 se v Lukášově evangeliu rematická slovesa v naprosté většině umisťují 

na počátek a doprostřed věty (76, 15 % Lukášovo evangelium oproti 34,22 % v základní 
databázi), zatímco v základní databázi je hlavní pozicí rematických sloves pozice 

koncová, která je v Lukášově evangeliu zastoupena jen okrajově (19,27 % v Lukášově 

evangeliu oproti 62,74% v základní databázi). 

Celkově se ve srovnání se všemi texty základní databáze ukázalo, že slovosled 

Lukášově evangelia je velmi odlišný od běžného úzu psaných textů ve starší češtině. 
V Lukášově evangeliu se přísudkové sloveso umisťuje v naprosté většině případů na 

počátek a doprostřed věty, mnohem méně než v textech základní databáze se klade na 
konec. Jen zcela výjimečně stojí před postponovaným členem. 

Pozici před postponovaným členem v Lukášově evangeliu je třeba blíže 

charakterizovat, stejně jako byla charakterizována u základní databáze (část V. 1.) či 

u Hájkovy Kroniky (kap. VI. 1. B.). Je třeba alespoň orientačně zjistit, zda nízké 

zastoupení přísudkových sloves v této pozici je způsobeno tím, že v Lukášově evangeliu 
nejsou přítomny konstrukce, v nichž tato pozice existuje (např. proto, že syntaktická 

výstavba tohoto textu je jednodušší, převážně parataktická), nebo zda tyto konstrukce 

v textu existují, ale sloveso v nich dává přednost jiné pozici. Podobně jako u základní 
databáze (tab. 18, část V. 1.), zkoumáme i zde výskyt typických struktur, v nichž 

obvykle přísudkové sloveso stává před postponovaným členem - souvětí s vedlejší 

větou obsahovou a souvětí s vedlejší větou účinkovou. Zastoupení těchto konstrukcí 

v Lukášově evangeliu popisuje tab. 86. 
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Tab. 86 - Výskyt typických konstrukcí s postponovaným členem v Lukášově evangeliu 

(BiblK.ralL) 

Počet výskytů 

Typické konstrukce 

s postponovaným členem 
29 

Z toho: 
(27) 

- souvětí s VV obsahovou 

- souvětí s VV účinkovou (2) 

Ostatní doklady 338 

Celkem 367 

Výskyt těchto konstrukcí v Lukášově evangeliu je dále v tab. 87 porovnán s jejich 

výskytem v základní databázi (údaje o základní databázi pocházejí z tab. 18, část V. 1.), 

aby bylo možné určit, zda je z tohoto hlediska přibližně srovnatelná syntaktická stavba 

obou korpusů. 

Tab. 87 - Zastoupení typických konstrukcí s postponovaným členem v Lukášově 

evangeliu a v základní databázi - v počtech výskytů (BiblKralL, základní databáze) 

Typické konstrukce 
Ostatní doklady Celkem 

s postponovaným členem 

BiblK.ralL 29 338 367 

Základní databáze 457 1625 2082 

Celkem 486 1963 2449 

Při rozdělení sledovaných konstrukcí v obou skupinách, jak je uvádí tab. 87, lze na 

pravděpodobnostní hladině 5 % zamítnout nulovou hypotézu, že typické konstrukce 

s postponovaným členem jsou v obou skupinách distribuovány stejně. Již při pohledu na 

poměry čísel v prvním a posledním sloupci se ukazuje, že v Lukášově evangeliu je 

těchto konstrukcí méně. Lépe je tento poměr patrný v grafu 88, v němž byly údaje tab. 

87 převedeny na procenta. 
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Vl. 2. C. Zvláštní slovosledné rysy Lukášova evangelia 

V Lukášově evangeliu se objevují některá slovosledná uspořádání, jejichž 

frekvence je zde nápadně vyšší než v náboženských textech základní databáze 

i v základní databázi celkově. Prvním rysem, jak už bylo patrno z grafů, je značně 

mechanické umisťování rematického slovesa na počátek a doprostřed věty. Dalším 

nápadným znakem jazyka Lukášova evangelia je časté užívání konstrukcí s navazovací 

částicí i. Vzhledem k tomu, že právě v těchto konstrukcích je gramatikalizována poloha 

přísudkového slovesa těsně za částicí i, zvyšuje se tím u Lukášova evangelia počet 

sloves na počátku. Typický je také výskyt podmětu v části věty za slovesem. 

Vl. 2. C. a. Rematické sloveso na počátku a uprostřed věty

analogický slovosled 

Podle tab. 78 a 84 a grafů 79 a 85 (zastoupení rematických sloves v jednotlivých 

pozicích v Lukášově evangeliu ve srovnání jednak s náboženskými texty základní 

databáze, jednak s celou základní databází, kap. Vl. 2. A-B.) je tendence klást 

rematické sloveso na počátek a doprostřed věty v Lukášově evangeliu velice výrazná, 

proto ji chceme ilustrovat na několika příkladech. V konstrukcích, kde je rematické 

sloveso umístěno v jiné poloze než na konci, stojí za rematickým slovesem členy s nižší 

výpovědní dynamičností, tedy členy kontextově zapojené (srov. úvod). Velmi často je 

přitom povrchový slovosled analogický (sled aktantů povrchově odpovídá systémovému 

uspořádání, ale hloubkově se aktuálním členěním neřídí, viz II. 2. B. a. v. a.): členy 

kontextově zapojené stojí za slovesem na místě, které je běžné pro členy kontextově 

nezapojené, zatímco sloveso se nachází v jiné než koncové pozici analogicky se slovesy 

přechodovými a tematickými. Uspořádání tohoto typu je doloženo v následujících 

příkladech (kontextově zapojené členy za přísudkovým slovesem jsou podtrženy): 

I šetřili ho zákoníci a .farizeové, bude-li v sobotu uzdravovati, aby nalezli, čím by jej obžalovali. 

<Ale on znal plemyšlování jich.> 

(BiblKralL) 

Ježíš pak, pln jsa Ducha svatého, vrátil se od Jordánu, a puzen jest v Duchu na poušt: 

A za čtyřidceti dní pokoušín byl od ďábla, <a nic nejedl v těch dnech.> 

(Bi b I KralL) 

A žádnJí nevlévá vína nového do nádob st01ých; <sic jinak víno nové rozpučí nádoby,> a samo 

vyteče, a nádoby se pokazí. 

(BiblKralL) 

A past;íh byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem. 

A aj, anděl Páně postavil se podlé nich, <a sláva Páně osvítila ft.> I báli se bázní velikou. 

(BiblKralL) 
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Graf 88 - Zastoupení typických konstrukcí s postponovaným členem v Lukášově 

evangeliu a v základní databázi - v procentech (BiblKralL, základní databáze) 
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(Jeden celek 100% tvoří doklady z BiblKralL, tj. oba modré sloupce, druhý 

celek 1 00 %je tvořen doklady základní databáze, tj. oběma fialovými sloupci.) 

Tab. 87 a graf 88 vysvětlují, proč jsou v Lukášově evangeliu tak málo zastoupena 

slovesa před postponovaným členem. Je tomu tak primárně proto, že v Lukášově 
evangeliu existuje méně typických konstrukcí, kde by existovala možnost umístit 

přísudkové sloveso před postponovaný člen (7,9% Lukášovo evangelium oproti 21,95 

% základní databáze). 

K tomu přistupuje ještě druhý důvod, který beztak řídký výskyt přísudkového 

slovesa v této poloze ještě snižuje. U základní databáze jsme interpretovali pozici před 
postponovanými členy jako náhradní koncovou pozici pro sloveso, u nějž se 

v povrchovém slovosledu tendence ke koncovému umístění nemohla plně uplatnit, 

protože u jiného členu se tatáž tendence projevila silněji. V Lukášově evangeliu však 

u sloves tato tendence neprojevuje, dokonce ani u sloves rematických, proto si sloveso 

u konce věty nekonkuruje s jinými členy a nepotřebuje pozici před postponovaným 

členem jako náhradní koncovou pozici. 
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Vyšel rozsevač. aby rozsíval símě své. A když on rozsíval, jedno padlo podlé cesty, i pošlapáno jest, 

<a ptáci nebeští szobali ft.> 
(BiblKralL) 

A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý sstoupí v tě, <a moc Nejvyššího zastíní tobě;> a prolož, 

což se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží. 

(BiblKralL) 

A když byl ve dvanácti letech, a oni vstupovali do Jeruzaléma, podlé obyčeje dne svátečního, 

A když vykonali dni, a již se navracovali, zůstalo dítě Ježíš v Jeruzalémě, <a nevěděli o tom Jozef 

a matka jeho.> 

(BiblKralL) 

Vl. 2. C. b. Častý výskyt konstrukcí s navazovací 

částicí "i" 

K charakteristickým znakům jazyka Lukášova evangelia v Bibli kralické patří 

užití navazovací částice i. Častý výskyt této částice by mohl částečně vysvětlit, proč se 

v Lukášově evangeliu nachází sloveso tak často na počátku a uprostřed. (V základní 

databázi se ukázalo, že právě v konstrukcích s navazovací částicí i je pozice 

přísudkového slovesa gramatikalizována, sloveso v nich následuje bezprostředně za 
částicí, srov. V. 3. C. e.). 

V tab. 89 je porovnán výskyt konstrukcí s navazovací částicí i v Lukášově 
evangeliu a v základní databázi. 

Tab. 89 - Zastoupení vět s navazovací částicí i v Lukášově evangeliu a v základní 

databázi - počet výskytů (BiblKralL, základní databáze) 

Věty s navazovací 
Ostatní doklady Celkem 

částicí i 

BiblKralL 62 305 367 

Základní databáze 40 2042 2082 

Celkem 102 2347 2449 
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Při daném rozdělení dokladů mezi obě skupiny lze na pravděpodobnostní hladině 5 % 

zamítnout hypotézu, že rozdíly v zastoupení sledovaného znaku (vět s navazovací 

částicí i) v obou skupinách jsou výsledkem působení pouhé náhody. V grafu 90, kde 

jsou údaje tab. 89 uvedeny v procentech, vystupuje tento rozdíl mezi oběma skupinami 
výrazněji. 

Graf 90 - Zastoupení vět s navazovací částicí i v Lukášově evangeliu a v základní 

databázi - v procentech (BiblKralL, základní databáze) 
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celek 100 %je tvořen doklady základní databáze, tj. oběma fialovými sloupci.) 

Jak ukazuje graf 90, konstrukce s navazovací částicí i tvoří téměř šestinu všech dokladů 
v Lukášově evangeliu (16,89 % BiblKralL oproti 1,92 % základní databáze) 

a významně se tak podílejí na vysokém zastoupení sloves na počátku a uprostřed. 
V následující části je uvedeno několik dokladů s touto částicí a typickým umístěním 

slovesa, které stojí bezprostředně za částicí. (O tom, jak často se konstrukce tohoto typu 

vyskytují v Lukášově evangeliu, svědčí také úryvek souvislého textu na konci této 

kapitoly.) 

A jakž byl den, vyšed, bral se na pusté místo. <I hledali ho zástupové,> a přišli až k němu, 

a zdržovali ho, aby neodcházel od nich. 

(BiblKralL) 

Otec pak a matka jeho divili se těm věcem, kteréž praveny byly o něm. 

<I požehnal jim Simeon,> a řekl k Mariji, matce jeho: 

(BiblKralL) 
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<I šetřili ho zákonfci a farizeové, bude-li v sobotu uzdravovati, aby nalezli, čim by jej 

obžalovali.> 

(BiblKralL) 

I vyšla řeč ta o něm po všem Judstvu i po vší okolní krajině. 

<I zvěstovali Janovi učedlnfci jeho o všech těchto věcech.> 

(BiblKralL) 

I řekla Maria: Aj, služebnice Páně, staniž mi se podlé slova tvého. <I odšel od ní anděl.> 

(BiblKralL) 

Navazovací částice i se v Lukášově evangeliu často vyskytuje na počátku vět 

uvozovacích, srov. následující příklady: 

<I dí jemu Ježíš: ... > 

(BiblKralL) 

<I řekl jí anděl: ... > 

(BiblKralL) 

<I řekla Maria k andělu: ... > 
(BiblKralL) 

<I odpověděl jemu Ježíš: ... > 

(BiblKralL) 

<I řekl opět jiný: ... > 

(BiblKralL) 

Vl. 2. C. c. Podmět následuje za přísudkovým slovesem 

Časté užívání navazovací částice i přispívá mimo jiné k tomu, že se v Lukášově 

evangeliu častěji objevuje podmět v části věty za přísudkovým slovesem (srov. 

předchozí příklady), není však jediným důvodem tohoto relativního uspořádání. 

V Lukášově evangeliu následuje podmět za přísudkovým slovesem nápadně často. 

V tab. 91 je porovnáno zastoupení dokladů tohoto typu v Lukášově evangeliu 

a v základní databázi. Údaje o slovosledu v základní databázi byly převzaty z tab. 4 7 

(Poloha podmětu vzhledem k přísudkovému slovesu v uvozovacích větách a v ostatních 

konstrukcích - v počtech výskytů, základní databáze; oddíl V. 3. C. f. i.); stejně jako 

v základní databázi, byly i u Lukášova evangelia z jazykového materiálu vyloučeny 

doklady, v nichž je podmět vyjádřen vedlejší větou. 
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Tab. 91- Zastoupení dokladů s podmětem v části věty za přísudkovým slovesem

počty výskytů (BiblKralL, základní databáze) 

Podmět následuje 
Ostatní doklady Celkem 

za slovesem 

BiblKralL 87 268 355 

Základní databáze 191 1849 2040 

Celkem 278 2117 2395 

Při daném rozdělení dokladů do obou skupin lze na pravděpodobnostní hladině 5 % 
vyvrátit předpoklad, že se obě skupiny z hlediska relativního slovosledu podmětu 

a přísudku neliší. Rozdíl v zastoupení vět, v nichž podmět následuje za přísudkovým 

slovesem, je zřejmý z grafu 92, kde byly údaje tab. 91 převedeny na procenta. 

Graf 92 - Zastoupení dokladů s podmětem v části věty za přísudkovým slovesem -

v procentech (BiblKralL, základní databáze) 
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(Jeden celek 100% tvoří doklady z BiblKralL, tj. oba modré sloupce, druhý 

celek 100 %je tvořen doklady základní databáze, tj. oběma fialovými sloupci.) 

Podle grafu 92 se v Lukášově evangeliu nachází podmět v části věty za přísudkovým 

slovesem více než dvakrát častěji než v základní databázi (24,51 % vs. 9,36 %). 

V některých případech je pozice podmětu v části věty za slovesem vyvolána přítomností 

částice i, jindy však je tento slovosled dán patrně pouze stylistickou zvyklostí, snad 

vlivem jazyka, z něhož byl text přeložen. V takových případech podmět následuje za 

přísudkovým slovesem, a to v rozporu s aktuálním členěním, srov. následující doklady 

(podmět je vyznačen podtržením): 
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1 1'ekl Ježíš: <Dva dlužníky mě/jeden věhte!. > Jeden dlužen byl pět set peněz, a druhý padesát. 

(Bib!Kra!L) 

<Velebí duše má Hospodina, 

A veselí se duch můj v Bohu, Spasiteli mém, 

Že jest vzedel na ponížení děvky své;> neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni 

národové. 

(Bib!Kra!L) 

1 stalo se, když byl v jednom městě, a aj, byl tam muž pln)í malomocenství. A uzřev Ježíše, padl na tvál, 

a prosil ho, lka: Pane, kdyby chtěl, můžeš mne očistiti. 

1 vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, lka: Chci, buď čist. <A hned odešlo od něho malomocenství.> 

(BiblKralL) 

Tedy žena jedna, jenž nemoc svou trpěla od let dvanácti, (kterážto byla na lékale vynaložila všecken 

statek, a od žádného nemohla uzdravena býti,) 

Phstoupivši pozadu, dotkla se padalka roucha jeho, <a hned přestala nemoc její.> 

(BiblKralL) 

A aj, phšel muž, kterémuž jméno bylo Jairus, a ten byl kníže školy Židovské. I padna k nohám Ježíšovým, 

prosil ho, aby všel do domu jeho. 

Nebo měl dceru tu jedinou, kteréž bylo okolo dvanácti let, a ta umírala. 

A když on ještě mluvil, phšel jeden od knížete školy, lka jemu: <Již umřela dcera tvá,> 
nezaměstnávej Mistra. 

(BiblKralL) 
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Vl. 2. D. Shrnutí 

Jak ukázalo porovnání jazyka s doklady základní databáze, jazyk Lukášova 

evangelia v Bibli kralické se v mnohém výrazně odlišuje od úzu starší češtiny. Srovnání 

v mezích žánru (s náboženskými texty základní databáze) i srovnání s psanou starší 

češtinou obecně (všechny texty základní databáze) dospělo k podobným výsledkům. Na 

rozdíl od dokladů základní databáze je u Lukášova evangelia distribuce přísudkových 

sloves do jednotlivých pozic silně nevyrovnaná: uplatňuje se tu výrazná tendence 

umístit sloveso na počátek či doprostřed věty, téměř neobsazena je pozice před 

postponovanými členy a jen málo obsazena pozice koncová. 

Slovosled Lukášova evangelia tak odporuje běžné tendenci umisťovat sloveso 

do koncové pozice. Při analýze dokladů základní databáze jsme v této souvislosti 

věnovali pozornost zejména přechodovým slovesům jako skupině nejvíce početně 

zastoupené; u této skupiny je patrný značný rozdíl v umisťování přísudkového slovesa 

v základní databázi a v Lukášově evangeliu. Přechodové sloveso stojí v Lukášově 

evangeliu na počátku či uprostřed věty, což odpovídá hloubkovému slovosledu (vlastní 

ohnisko pak následuje za přísudkovým slovesem). 

Přestože se v Lukášově evangeliu neklade přechodové sloveso mechanicky na 

konec, nelze říci, že se celkově jeho slovosled řídí aktuálním členěním více než texty 

základní databáze. Mechanické je v Lukášově evangeliu totiž umístění přísudkového 

slovesa na počátek a do středu věty. Nasvědčuje tomu početné zastoupení rematických 

sloves na počátku a uprostřed a naopak jejich nízké zastoupení .na konci. Rematické 

sloveso má nejvyšší výpovědní dynamičnost ve větě, v hloubkovém slovosledu se 

nachází na konci věty. Tendence umístit rematické sloveso na konec se uplatňuje 

mnohem silněji v základní databázi než v Lukášově evangeliu, o jehož slovosledu lze 

říci, že této tendenci přímo odporuje. 

Nápadné je také u Lukášova evangelia řídké zastoupení přísudkových sloves 

před postponovanými členy. Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že text Lukášova 

evangelia je vystavěn převážně paratakticky, jednodušeji než texty základní databáze, 

a proto se v něm postponované členy nevyskytují a nelze před ně ani umisťovat sloveso. 

Ke zvláštním slovosledným rysům Lukášova evangelia patří analogický 

slovosled ve větách s rematickým slovesem. Po vzoru vět s přechodovým slovesem je 

v nich sloveso umístěno na počátek či doprostřed věty a slovesná doplnění následují 

většinou za slovesem, ačkoli jsou kontextově zapojená. 

Druhým typickým znakem jazyka zkoumaného díla je častý výskyt navazovací 

částice i na počátku věty. Ve větách s navazovací částicí i je gramatikalizováno 

počáteční postavení přísudkového slovesa, a proto častý výskyt této částice alespm'í. 

částečně vysvětluje typické umístění slovesa na počátku a uprostřed v Lukášově 

evangeliu. 
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Jako charakteristické se u Lukášova evangelia jeví také vzájemné uspořádání 

přísudkového slovesa a podmětu. V řadě případů kontextově zapojený podmět následuje 

za slovesem, patrně ze stylistických důvodů, možná pod vlivem jazyka originálu. 

Domníváme se, že jde o specifický rys jazyka biblických překladů, avšak toto tvrzení je 

třeba doložit na odpovídajícím jazykovém materiálu. 

Na závěr tohoto stručného srovnání slovosledu v textech základní databáze 

a v Bibli kralické uvádíme krátkou ukázku souvislého textu Lukášova evangelia jako 

ilustraci tvrzení, že se v tomto textu přísudkové sloveso umisťuje převážně na počátek a 

doprostřed věty (syntetické přísudky ve větách hlavních jsou označeny tučně; tato 

tendence je však patrná i u jiných forem přísudku): 

I zůstala A1aria s ní asi za tři měsíce, a potom navrátila se do domu svého. 

Alžbětě pak naplnil se čas, aby porodila; i porodila syna. 

A uslyšeli sousedé a p1~átelé její, že Hospodin veliké učinil s ní milosrdenství své, 

i radovali se spolu s ní. 

Stalo se pak v den osmý, phšli obřezovati dítěte, a nazývali jej jménem otce jeho 

Zachariášem. 

Ale odpověděvši matka jeho, řekla: Nikoli, ale slouti bude Jan. 

I řekli k ní: Však nižádného ne ní v rodu tvém, kterýž by sl o ul jménem tím. 

I dávali návěští otci jeho, jak by ho chtěl nazývati. 

A on požádav deštičky, napsal řka: Jan jest jméno jeho. I divili se všickni. 

A ihned otevřela se ústa jeho a jazyk jeho, i mluvil, velebě Boha. 

Tedy přišla bázeň na všecky sousedy jejich, a po všech horách Judských rozhlásána 

jsou všecka ta slova. 

(Rothe- Scholz, 1995: 190, kap. I, 56-65) 
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Vll. ZÁVĚREM 

V této práci jsme se pokusili charakterizovat postavení syntetického přísudku ve 

starší češtině ( 1500-1620). Naše analýza vycházela celkově z 2082 dokladů základní 

databáze (syntaktických konstrukcí obsahujících syntetický přísudek ve větě hlavní). 

Vzhledem k omezenému rozsahu databáze lze závěry analýzy chápat jako 
přibližné, orientační údaje o podobě slovosledu ve starší češtině, ale nelzc je přímo 
a bez výhrad vztáhnout na podobu starší češtiny celkově. Je možné, že naše volba 

jazykového materiálu (byť jsme usilovali o reprezentativnost) výsledky analýzy 

zkreslila. Při dvou tisících dokladů nemůžeme vyloučit, že jiná volba výchozích textů 

by vedla kjiným výsledkům. Proto je nutné podtrhnout, že tato práce je pouze 
podrobnou formulací hypotézy. Výsledky našeho rozboru např. ukazují, že ve starší 

češtině stojí přechodové sloveso přibližně ve třetině případů na konci. Toto zjištění, 

stejně jako všechna ostatní, je třeba ověřit na jiném, daleko větším korpusu dokladů. 

Teprve potom bude možné přijmout tyto výsledky jako prokázané. 103 Takové ověření 
bude možné provést na materiálu diachronní části Českého národního korpusu, až do 

něj bude pro dané období zahrnuto podstatně více textů než dnes. 

Jedním z úkolů výzkumu bylo popsat umístění přísudkového slovesa ve starší 

češtině celkově, bez přihlédnutí k žánru. Ukázalo se, že (pokud nebereme v úvahu 

hodnotu AČV u slovesa) přísudkové sloveso ve zkoumaném materiálu stojí většinou na 

počátku a uprostřed věty ( 41,45 % ), přibližně ve srovnatelném počtu případů na konci 

věty (37,22 %) a v menší míře před postponovanými členy (21,33 %; srov. tab. ll 

a graf 12, část V. 1.). Zastoupení sloves v jiné než koncové poloze (na počátku 

a uprostřed; před postponovanými členy) je tedy celkově vyšší než jejich zastoupení na 

konci věty. Na základě daného jazykového materiálu lze tedy vyvrátit hypotézu 

B. Havránka, že "podle latinského vzoru převládá [zdůraz. Š. Z.] také postavení slovesa 

na konci vět..." (1979: 58). Z hrubého srovnání těchto dat s novočeskými doklady, 

získanými z Pražského závislostního korpusu, vyplývá, že se poloha přísudkového 

slovesa ve starší a nové češtině výrazně liší- v nové češtině stojí přísudkové sloveso na 

konci výjimečně (7, 19 % ), naprostá většina sloves je umístěna na počátku a uprostřed 

věty (84,94 %; srov. tab. 13, část V. 1.). 

Umístění sloves ve starší češtině se liší podle hodnoty jejich AČV. 
U přechodových sloves převažuje umístění na počátku a uprostřed (42,4 %), ale 

poměrně časté je i umístění koncové (33,65 %; srov. tab. 14 a graf 15, část V. 1.). 

V přibližném srovnání s novou češtinou je koncové umístění přechodového slovesa ve 

starší češtině výrazně častější. U sloves rematických je rozdělení do jednotlivých 

pozic méně vyrovnané než u sloves přechodových: většina rematických sloves se 

nachází v koncové pozici (62,74 %), podstatně menší část na počátku a uprostřed 

103 Swoboda (1977: 181 ): "Důkladné a přesné ověřování hypotéz vyžaduje testovací materiál, který je 
nutno opatřit jako doplněk k materiálu, jenž byl podnětem k vytvoření hypotézy. Jinak vzniká nebezpečí, 
že se pomocí matematických vzorců vybuduje pouze impozantní konstrukce kolem předem přijaté 

domněnky." 
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(34,22 %; viz tab. 14 a graf 16, část V. 1.). Tematická slovesa jsou v základní databázi 

zastoupena jen slabě, proto zjejich umístění do jednotlivých pozic nelze vyvozovat 

žádné závěry. 

Ze stejného hlediska bylo popsáno umístění přísudkového slovesa podle 

jednotlivých žánrů (administrativní texty a oficiální listy; soukromé listy; historiografie; 

odborná literatura; prakticky odborné a výchovné spisy; náboženské spisy; zábavná 

literatura; politické spisy, polemiky a komentáře vztahující se k aktuálnímu dění; 

předmluvy a dedikace). Umístění přísudkových sloves v různých žánrech je zachyceno 

v Příloze XXXIII. 

Jedním z nejdůležitějších slovosledných znaků starší češtiny je tendence ke 

koncovému umístění přechodového slovesa. Při podrobnější analýze se ukázalo, že 

v některých žánrech je tato tendence silnější (odborná literatura, historiografie, 

předmluvy a dedikace), jinde se uplatií.uje méně (zábavná literatura). Pokusili jsme se 

také zachytit vývoj této tendence v mezích let 1500-1620 po jednotlivých dvacetiletích. 

Podle našeho materiálu se zdá, že v posledním dvacetiletí (1601-1620) tendence ke 

koncovému umístění přechodového slovesa zesílila, zatímco za předchozích sto let se 

nijak výrazně nemění. Frekvence koncového umístění přechodového slovesa se liší také 

podle jednotlivých děl. Častěji se lze s tímto jevem setkat např. u Jana Amose 

Komenského, u Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic či u Šimona Lomnického 

z Budče. Naopak méně často stojí přechodové sloveso na konci např. v titulech zábavné 

literatury, v Konáčově Pravidle lidského života, ve Frantových právech a v Prostě

jovském sborníku. Jak vyplynulo z analýzy, mohou se v zastoupení přechodového 

slovesa na konci lišit také dvě díla jednoho autora, srov. extrémní rozdíl mezi 

Konáčovým překladem Snu o štěstí (65,71 % přechodových sloves stojí na konci) ajeho 

původní textem Pravidlo lidského života (8,97 %; viz tab. 36 a 37, kap. V. 3. A. a. v. y.). 

Zvláštní pozornost byla věnována konstrukcím, v nichž se projevuje zesílená 

tendence k jistému umístění slovesa ve srovnání s výše uvedenou běžnou distribucí 

sloves. Přechodové sloveso stává častěji na konci ve větách s paralelní výstavbou a ve 

větách s koordinovanými predikáty. Tato poloha přechodového slovesa je dále 

charakteristická pro korespondenční formule; přitom, jak vyplývá z dokladů v základní 

databázi, se liší slovosled v různých částech dopisů - v korespondenčních formulích 

stojí přechodové sloveso na konci výrazně častěji než ve vlastním textu dopisu. 

Koncové postavení přechodového slovesa vzniká také jako výsledek relativního 

slovosledu (tj. jiné členy přednostně obsadí jiné pozice a na sloveso potom zbude 

koncová poloha). Takto se může přechodové sloveso objevit v koncové poloze ve 

větách s kvalifikačními, kvantifikačními a komparačními výrazy či se slovesnými 

přívlastky, které všechny mají tendenci stát na prvním místě ve větě. S koncovou pozicí 

jsou obecně poměrně pevně spjata slovesa rematická; ale i v rámci dokladů 

s rematickým slovesem existuje skupina, v níž je tendence ke koncovému umístění 

slovesa obzvlášť silná. Jde o věty s negativním tvarem rematického slovesa. Zatímco 

afirmativní rematická slovesa stávají i na počátku a uprostřed věty, negativní tvary 

sloves se objevují téměř výhradně v koncové pozici. 
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V jiných konstrukcích se tendence ke koncovému umístění přechodového 

slovesa uplatňuje značně slaběji, než by odpovídalo obecným výsledkům. Např. 

v souvětích s vedlejší větou obsahovou se přísudkové sloveso nachází obvykle před 

postponovaným členem (VV obsahovou), tato tendence brání koncovému umístění 

slovesa. Ve větách s navazovací částicí i stojí sloveso na počátku věty, bezprostředně za 

částicí. Pro další skupiny dokladů je charakteristické umístění podmětu v části věty za 

přísudkovým slovesem, proto v nich nebývá přísudkové sloveso umístěno na konci 

(uvozovací věty, věty s uvedením na scénu). 

Na shromážděném jazykovém materiálu jsme dále ověřili hypotézu A. Svobody 

(1984: 88) o tom, že ve větách s nevyjádřeným podmětem stojí sloveso obvykle na 

počátku, aby pomocí kongruenčních kategorií na podmět odkázalo. Proti této hypotéze 

se vyslovil P. Sgall (1986: 201). Podle databáze dokladů je ve větách s nevyjádřeným 

podmětem počáteční postavení slovesa častější než ve větách s podmětem vyjádřeným, 

v rámci našich možností tak byla hypotéza A. Svobody potvrzena. 

Při srovnání slovosledu ve starší češtině obecně i v jednotlivých konstrukcích se 

zvláštním umisťováním přísudkového slovesa jsme došli k závěru, že postavení slovesa 

ve starší češtině není gramatikalizováno. Faktory ovlivňující postavení slovesa nemají 

jednotný charakter - jednou se uplatňuje výrazný vliv aktuálního členění a negace či 

dalších gramatických rysů (věty s negativním rematickým slovesem či s uvedením na 

scénu, věty s nevyjádřeným podmětem), jindy různé jevy stylistické (věty s paralelní 

výstavbou či koordinovanými přísudky, ustálené korespondenční formule, uvozovací 

věty) nebo je slovosled ovlivněn přítomností nějakého lexikálního prvku (věty 

s navazovací částicí i, věty s kvalifikačními, kvantifikačními a komparačními výrazy, 

věty se slovesnými přívlastky). Jedinou skupinou dokladů, kde je pozice slovesa dána 

pevně, jsou konstrukce s navazovací částicí i. V nich musí stát sloveso vždy na počátku, 

bezprostředně za částicí. Koncové umístění slovesa, které lze považovat za typický znak 

starší češtiny, není gramatikalizováno u žádného ze zkoumaných typů konstrukcí. Lze je 

tedy považovat za jev stylistický, nikoli gramatický. V tomto smyslu může tato práce 

přispět do diskuse o slovosledném typu češtiny: na základě našeho jazykového 

materiálu se zdá, že starší čeština přes tendence ke koncovému umístění slovesa 

nepatřila zřetelně ke slovoslednému typu SOV (subjekt- objekt- predikát). 

Uvedené údaje o poloze přísudkového slovesa ve starší češtině celkově 

a v jednotlivých žánrech lze použít jako srovnávací pozadí pro jazykovou analýzu 

jiných děl, která nejsou v databázi dokladů zastoupena. Lze tak zjistit, nakolik se 

slovosled daného díla odchyluje jednak od starší češtiny obecně, jednak od jazyka děl 

téhož žánru. Na ukázku jsme takto analyzovali slovosled Hájkovy Kroniky a Lukášova 

evangelia v Bibli kralické. Z rozboru vyplynulo, že Hájkova Kronika není, pokud je 

o umístění přísudkového slovesa, charakteristickým historiografickým dílem své doby 

(přechodové sloveso v ní méně často stojí na konci, její slovosled bychom tedy mohli 

označit za méně rétorický), nicméně nevybočuje z úzu starší češtiny celkově. Naproti 

tomu slovosled Lukášova evangelia v Bibli kralické se velmi odlišuje od slovosledu 

starších českých náboženských textů i od starších českých textů obecně. Přechodové 
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sloveso se v něm na konec téměř neklade, zato rematické sloveso se velmi často 

umisťuje na počátek či doprostřed věty. K častému počátečnímu postavení sloves 

přispívá velice vysoký výskyt konstrukcí s navazovací částicí i, v nichž je počáteční 

pozice slovesa obligatorní. Charakteristickým rysem jazyka Lukášova evangelia v Bibli 

kralické je také postpozice podmětu za přísudkovým slovesem. 

Na závěr je třeba ještě jednou upozornit na to, že vzhledem k rozsahu výchozího 

jazykového materiálu poskytuje tato práce pouze orientační obraz o podobě starší 

češtiny, i když je podložen výpočty a příklady. Naše závěry jsou hypotézami 

vycházejícími ze strukturovaného jazykového korpusu. Tyto hypotézy nelze považovat 

za potvrzené, dokud se neprokáží v jiné, větší databázi dokladů ze starší češtiny. 

V/1.1. DALŠÍ OTÁZKY A VÝHLEDY 

Závěry, ke kterým došel tento výzkum, JSOU z několika hledisek základní. 

Zaměřili jsme se na postavení syntetického přísudku ve větě hlavní jako na výchozí 

problematiku slovosledu věty ve starší češtině. Jak bylo řečeno v úvodu, přísudek je 

centrálním stavebním prvkem věty, proto jsme považovali za vhodné začít popis 

slovosledu věty právě od něj a teprve v dalších pracích se případně zabývat prvky, které 

jsou na přísudku závislé. 

Zkoumaný jev jsme dále omezili ze tří hledisek na nejjednodušší případy, 

abychom eliminovali vedlejší faktory, které by mohly slovosled ovlivňovat. Prvním 

z nich je forma přísudku: z řady forem přísudku jsme zvolili tu nejjednodušší- přísudek 

syntetický. Mezi všemi tvary přísudku představuje syntetický přísudek výchozí formu, 

která vyjadřuje všechny funkce přísudku nerozčleněně a v povrchovém slovosledu 

obsazuje pouze jednu pozici. Za druhé byly omezeny také zkoumané syntaktické 

struktury, a to opět na základní, totiž na věty hlavní, v nichž se navíc nevyskytuje 

infinitiv. Za třetí byly do materiálu zahrnuty pouze věty oznamovací jako centrální, 

nepříznakový druh věty podle postoje mluvčího. 

Celkově tedy bylo cílem této práce představit centrální a nejjednodušší oblast 

v problematice slovosledu starší češtiny. Výsledky této analýzy nyní mohou sloužit jako 

východisko pro další výzkum slovosledu věty. Výzkum se může zaměřit v zásadě 

čtyřmi směry: 

I. Na analytické formy přísudku. V postavení jejich částí bude hrát roli 

hierarchie jednotlivých funkcí přísudku (např. vyjádření aktualizačních kategorií 

vs. lexikální význam plnovýznamové části slovesa; postavení příklonných vs. 

nepříklonných částí slovesa). 

2. Na postavení syntetického přísudku v jiných podmínkách a na následné 

srovnání s výsledky této práce. Jiné podmínky přitom mohou být nejrůznějšího 

charakteru. Pokud jde o syntaktickou stavbu, nabízí se zejména srovnání s postavením 

syntetického přísudku ve větách vedlejších, dále ve větách tázacích a rozkazovacích či 

ve větách, které obsahují infinitiv. Zajímavé by bylo také porovnat postavení 

syntetického přísudku v češtině se soudobou latinou a němčinou (ani v jednom z těchto 
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jazyků neplatilo koncové postavení přísudku jako gramatické pravidlo). Dále lze 

provést srovnání slovosledu v různých fázích vývoje českého jazyka, tzn. zejména 

srovnání s obdobím předcházejícím a následujícím, které by poskytlo jistý náhled na 

vývoj českého slovosledu. Se získanými výsledky, které se vztahují k úzu dochovaných 

textů ze starší češtiny obecně, je možné také porovnat úzus jednotlivých textů či autorů, 

jak jsme ukázali na Bibli kralické a na Hájkově Kronice. 

3. Na jiné prvky než na přísudek, tj. na prvky závislé na přísudku (např. 

systémové uspořádání, postavení neslovesných příklonek); 

4. Na aktuální členění ve starší češtině. Toto téma je obzvláště zajímavé tím, že 

vztah AČV a povrchového slovosledu je ve starší češtině méně zřejmý než v češtině 
dnešní, což platí hlavně pro věty s přechodovým slovesem na konci. Povrchový 

slovosled v řadě vět starší češtiny neodpovídá vzrůstající VD, je však možné, že se ve 

starší češtině zachovává nějaký jiný ustálený průběh VD, např. s vlastním ohniskem 

těsně před koncovým slovesem. 

Obecně v uvedených oblastech výzkumu existují jisté hypotézy, které však -

pokud je nám známo - nebyly ani vytvořeny, ani ověřeny na základě hlubší a exaktní 

materiálové analýzy. Tato práce, jak věříme, nabízí jednu z možných metodologií, 

s jejichž pomocí by bylo možné ve zmíněných tematických okruzích slovosledu 

a aktuálního členění dojít k podstatným lingvistickým zjištěním. 
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IX. SUMMARY 

Word Order in Older Czech (1500-1620): 

The placement of a synthetic predicate in a main clause 

IX. 1. CONTEXT 

The word order of Slavie languages is an important point of interest of both 

Czech and foreign linguists. The Czech word order has been described e.g. by 

L. Uhlířová, by the so called Prague School of Functional Sentence Perspective 

(P. Sgall, E. Hajičová, E. Buráňová), by J. Firbas and A. Svoboda. Recently, new works 

referring to the theme are published abroad. (Franks -King 2000, Zybatow et al. 2001 ). 

The word order- or, more exactly, the ordering of the verb, the subject and the 

object in a sentence constitutes a basis for the word order typology of Janguages. The 

typology distinguishes SVO-languages (subject - verb - object), SOV-languages and 

others (Encyklopedický slovník češtiny, 2002: 503). According to the typology, present 

Czech is an SVO-language: the verb usually follows the subject and the object is placed 

after the verb (cf. the term systemic ordering in the Czech linguistic tradition, Sgall -

Hajičová- Buráňová, 1980: 77). 

As the handbooks of the history of the Czech language show, there was a phase 

in the development of Czech during which a predicate verb was often placed at the end 

of a sentence.' This characteristics is mentioned in the linguistic literature usually in 

connection with the Czech in the period of humanism (cf. Havránek, 1979). (This 

period begins in the 14th -15th century and continues till the first half of the 1 ih 

century). However, there are records of a final position of the verb from as late as the 

19th century.2 During the 19th century, the word order turns gradually more similar to the 

present Czech order, handling the verb rather according to the functional sentence 

perspective (FSP), i.e. placing it to the middle of the clause mainly. On grounds of this 

change of the word order, a new theoretical hypothesis has been formulated, that the 

word order type of Czech has changed during the last centuries from the SOV -type to 

the SVO-type.3 

However, there is no exact and detailed evidence for the statement about the 

final position of the verb in Older Czech, i.e. we are not aware of any monography, any 

quantitative analysis based on a representative text material. Therefore it is hardly 

possible to state, as Havránek (1979: 58) does, that the final position of the verb was 

even predominant in Older Czech. 

In this linguistic context, this work aspires to fill up a gap in the description of 

the development of Czech, providing exact data regarding the position of a verb in 

1 Encyklopedický slovník češtiny (2002: 79), Havránek (1979: 58-60), Lamprecht - Šlosar - Bauer 
(1986: 371-372), Cuřín (1985: 49). 
2 Lamprecht- Šlosar- Bauer (1986: 371-372), Grepl (1959: 248-253). 
3 Meyer (2005a): " ... see a development from verb-second (14th/151h century) to verb-final (161h-l81h 
century) in Old Czech and back to verb-second in the 191h century. " 
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a sentence in Older Czech. In the work we don't enter the discussions about the word 

order typology directly, we just offer linguistic data processing to linguists who may be 

interested in the word order typology. The results of the work are based on texts of 

different genres from the period of 1500-1620. 

Simultaneously, this analysis should serve as a contribution to historical 

stylistics. This layer of Older Czech hasn't been described yet. In the present situation, it 

is unknown what the neutral, unmarked form of the Older Czech was like. Everyone 

who analyses the style of a certain older author or a text can compare the speech 

described with New Czech only. Thus, he/she inevitably confuses unmarked features of 

Older Czech with marked features of the specific author or text. For such a type of 

analysis, this work provides an information about reference data, about the "point zero" 

-i. e. about the neutral form of Older Czech. The comparison of a certain text with the 

neutral fonn of Older Czech can give more valid results showing typical features of the 

text. This approach can be applied also in the research of high and low classical styles 

or as a support method in the identification of an author. 

Our analysis is planned as a basis for larger description of the word order in 

Older Czech, which will be supplemented in other works. Therefore, it concerns with 

the central point of the word order in a clause, i.e. with the position of the predicate 

verb. According to this plan, the syntactic structures and the forms of the predicate verb 

analysed were restricted to the simple and basic cases: the main point of the research is 

the position ofthe synthetic (one-word) verbal forms in the indicative main clauses. 

IX. 2. AIMS OF THE WORK 

The position of the verb in Older Czech (1500-1620) is to be analysed on the 

basis of a representative linguistic corpus in the following five steps: 

quantitative description of the placement of the verb in different positions with respect 

to FSP; general comparison of the Older Czech word order with the word order in 

New Czech (the New Czech data will be taken from Prague Dependency Treebank); 

comparison of the distribution of the transition verb 4 in the final position with respect 

to different genres, time spaces and different texts; 

description of syntactic structures with a high tendency towards a specific word order; 

evaluation of the degree of grarnmaticalization in the placement of the verb; 

practical application of the general results of the Older Czech word order observations 

in the stylistical analysis of particular texts (Kronika česká by Václav Hájek 

z Libočan, St Luke's Gospel in the Bible kralická): description of the word order of 

the individua! texts on the background ofthe general word order in Older Czech. 

4 "Transition verb" is a tenn ofthe theory ofthe functional sentence perspective (see below). On the scale 
of communicative dynamism the transition verb lays between thematic and rhematic verb (hence the idea 
oftransition). This term has nothing to do with the tenn "transitive verb" .. 
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IX. 3. LtNGUISTIC MA TE RIAL 

The linguistic material used in the research comes from reliable editions from 

19th-21th century. The chosen texts cover different text genres and the whole period of 

1500-1620. The extracts of the texts have been organized in a Microsoft Word database 

(further the text database ). The text database has the following genre structure: 

• administrative texts and officialletters ( e. g. official proclamations by sovereigns) 

• private letters 

• historiography 

• scientific texts 

• technical and educative literature 

• religious texts 

• entertaining literature 

• political texts, polemics, commentaries to the present events 

• prefaces and dedications 

The second structuring principle of the text database is classification according 

to time spaces. The period from 1500-1620 has been divided into six time spaces of 

twenty years each. In combination with the genre criterion, the text database has 

a structure of a table with 54 fields (9 genres x 6 time spaces). Each field of the table 

should be filled with ten pages of a text. The database consists of original Czech texts as 

well as translations. This part of the data base contains 413 pages of texts ( 119 729 word 

forms). 

Aside from this part, two other longer texts have been excerpted for the purpose 

of stylistic analysis: 

Kronika česká by Václav Hájek z Libočan, containing 41 pages or 12 690 word 

forms 

St Luke's Gospel in the Bible kralická, containing 30 pages or 9 027 word forms 

In total, the text database consists of 155 extracts of texts. 

From the text database, syntactic structures with a synthetic verb form in the 

mam clause have been excerpted. For the administration and processing of the 

excerpted data, a Microsoft Access database has been generated (further excerption 

database). After restricting the excerption database to the indicative sentences consisting 

of more than two word order units only, it contains 2082 excerpted sentences. ln 

addition, 291 sentences have been excerpted from Kronika česká by Václav Hájek 

z Libočan and 367 sentences from St Luke's Gospel in the Bible kralická. 
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The excerpted sentences ha ve been classified according to the following criteria: 

Origin Further features 

• Time space 

• Genre 

• Author and title 

• Original Czech I translation 

Syntactic structure 

• Sentence construction 

• Type of the subordinate cla use 

• Nominal content clause 

• Position of the subject 

• Subject from the previous 

sentence 

• Subject clause 

• Transgressive construction 

• Meaning of the transgressive 

construction 

• Short construction 

Functional perspective of a sentence 

• Role of the verb in the FSP 

(theme, transition, rheme) 

• Word order follows the FSP 

• Violation ofthe systemic 

ordering 

IX. 4. THEORETICAL BACKGROUND 

• Person and number 

• Imperative 

• Negation 

• Question 

• Type of question 

• Verb of naming 

• Quantification, qualification, 

companson 

• Specific words influencing 

the word order 

• Quotation sentences 

• Introduction to the scene 

• Conventionalletter formula 

• Parenthesis 

• Parallel structures in a sequence 

of sentences 

Placement of the verb 

• Position of the verb 

• Verb causes a non-projectivity 

In the description of the placement of the verb, we follow the theory of 

functional sentence perspective in the theoretical frame of the functional generative 

description (Sgall - Hajičová - Buráňová, 1980; Mikulová et al., 2005). This theory 

works with two terms regarding the word order: the deep word order and the surface 

word order. 

The deep word order is a structure of the so called nodes (fundamentally, 

semantic descriptions of words enriched with syntactic features) on the tectograrnatic 

( deep) layer. In the deep word order, the nodes are arranged from the left to the right, 

from the contextually bound ones ( eventually contrastively bound) to the contextually 

unbound ones. The verb is usually contextually unbound and constitutes a border line 
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between both parts of the sentence. ln both parts of the sentence, the nodes are further 

arranged from the left to the right according to the rising communicative dynamism. 

The surface word order i s influenced not only by the FSP, but also by othcr 

factors ( e. g. gramatical connection of two members, phonetical organization of the text, 

stylistics etc.). 

For Older Czech, the final placement of a verb is typical. The FSP-theory allows 

to make a difference between those cases in which the verb is placed at the end 

according to the FSP (as an expression with the highest communicative dynamism), 

from the cases where the verb is put to the end according to the stylistics, but 

disregarding the FSP. For the purpose of our analysis, three roles of a verb in the FSP 

are distinguished. (In the following examples the verb is printed bold and the words 

with a sentence intonation centre in capitals.) 

• theme (the meaning of the verb is known from the previous context, the verb 

doesn't bring new information to the sentence) 

(Kdo tam zítra přiJde?) Zítra přijde I TETA SE STRÝCEM 

(Who there tommorrow comes?) Tommorrow comes I A UNT WITH UNCLE. 

contextually bound information I contextually unbound information 

• transition (the verb is contextually unbound, it brings new information to the 

sentence, but it is not the main piece ofnew information) 

(Co vás čeká zítra?) Zítra I přijde TETA SE STRÝCEM 

(What you expects tommorrow?) Tommorrow I comes A UNT WITH UNCLE. 

contextually bound information I contextually unbound information 

• rheme (the verb is contextually unbound, it brings the most important piece of 

new information to the sentence. 

(Jak to bude zítra s oslavou?) Teta se strýcem I NEPŘIJDOU. 
(How it will-be tomorrow with the celebration?) Aunt with uncle I DON'T-COME. 

contextually bound information I contextually unbound information 

For our description of the surface word order, four position have been defined. 

The system of word order positions has been taken from A. Svoboda (1984), with 

a slight modification: 

• beginning of a clause 

• middle of a clause 

• position in front of the postponed member (i.e. in front of a subordinated clause, 

a trangressive construction or a part of a comparison using conjuction než or 

jako, whenever each of these constructions appears at the end of a sentence) 

• end of a clause 

The most important relation an1ong the word order positions is the opposition between 
the end of a clause on one hand and all other positions on the other hand. This is the 
reason why the initial and middle position are usually described together (a consequent 
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distinguishing between them would be merely mechanic ). Their distribution is treated 

separately in those cases only, where special reasons for the distinction appear (e. g. in 

sentences with the particle i the verb is placed solely initially). 

IX. 5. STA TISTICAL DATA PROCESSING 

Hypotheses about specific features of the word order in certain groups of 

sentences (in different genres, time spaces and text extracts; in Hájek's Kronika and 

St Luke's Gospel in the Bible kralická compared to other texts) have been verified with 

the meanings of the x2 -test. 

IX. 6. RESULTS OF THE ANAL YSIS 

IX. 6. A. Placement of the verb in Ol der Czech as a whole 
and in particular genres 

One of the main aims of the research was a description of the placement of the 

verb in Older Czech, disregarding the text genre. As the results show, the verb in our 

material (no matter what the role of the verb in FSP i s) i s placed mostly initially and in 

the middle of the cla use ( 41,45 % ), a slightly smaller number of verb s occur in the final 

position (37,22 %) and the smallest part of verbs occupy the position in front of the 

postponed member (21,33 %). In total, most verbs do not stay at the end ofthe sentence 

(62,78 %). This allows to refute the Havránek's statement about the predominant final 

position ofthe verb in Older Czech (1979: 58). 

The comparison of Older Czech with New Czech leads to conclusion that the 

placement of the verb has substantially changed. In New Czech, the verb occurs in the 

final position only seldom (7, 19 % ), almost all the verb s are placed in other positions 

(92,81 %). 

The positions of verbs in Older Czech differ in the role of the verb in the FSP. 

The transition verb s stay mostly at the beginning and in the middle of a cla use ( 42,4 % ), 

but they do not avoid the final position either (33,65 %). Approximately one quarter 

oftransition verbs occur in front of a postponed member (23,95 %). Compared with 

New Czech in general, in Older Czech the final position of the transition verb is much 

more common. 

The distribution of rhematic verbs in different positions is less balanced. Mostly, 

rhematic verbs occupy the final position (62,74 %), a smaller part of them stay at the 

begim1ing and in the middle of a clause (34,22 %). The rhematic verbs almost do not 

appear in front of a postponed member (3,04 %). 

Thematic verbs are represented to a lesser extent in the excerption database, 

therefore no conclusions about their placement can be extrapolated. 

Using the same methods (disregarding the FSP and regarding the FSP), the 

placement of the verb has been analysed throughout different genres. The position 

of the verb according to the genre i s described in the Appendix. 
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IX. 6. 8. Transition verb in the final position in different 
genres, time spaces and texts 

One of the most important features of the word order in Older Czech is the tendency 

ofthe transition verb to appear in the final position, cf. the example: 

<Za vodpověď laskavou a pFátelskou Vašich Milostí žádám.> 

(MatHrad) 

A more detailed analysis shows that this tendency is stronger especially in some of the 

genres (scientific texts, historiography, prefaces and dedications), in other genres it does 

not influence the word order so frequently ( entertaining literature ). 

We have researched the development of this tendency during the period 1500-

1620 as well. It follows from our material that the final position of the verb was more 

frequent in the last twenty years of the period (160 1-1620), whereas during the previous 

hundred years it retains a constant level. In other words, the typical tendency of Older 

Czech got stronger at the end of the period analysed. 

The frequency of the final position of the transition verb varies in different texts 

too. The final position of the transition verb is more common e. g. by Jan Amos 

Komenský, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic and by Šimon Lomnický z Budče. On 

the other hand, it is not typical for entertaining texts like Konáč's Pravidlo lidského 

života, Frantova práva or the so called Prostějovský sborník. As the analysis outlines, 

the frequency of the final position of the transition verb varies even within texts by one 

author- cf. an extreme difference between Konáč's translation Sen o štěstí (65,71 % 

transition verbs are placed at the end of a sentence) with his original Czech text Pravidlo 

lidského života (with 8,97 % transition verbs at the end). 

IX. 6. C. Placement of the verb in specific constructions 

There are constructions in Older Czech with a specific verb placement which 

does not answer the general description mentioned above. Their word order is 

influenced by particular tendencies. 

In a sequence of clauses with parallel structures and in clauses with coordinated 

predicates, the transition verb is placed more often at the end of a sentence, cf. examples: 

<Ačkoli již u VMti troje psaní mám, ale až do týto chvíle žádný odpovědi na někderý 

i potFebné artikule nemám, > ale vždy každý chvíle toho očekávám. 

(ŠťastzPleš6) 

<Ptolomaeus, Herodotus, Strabo, Diodorus Siculus ty všecky země, kteréž v svých až 

podnes trvajících kronikách vypsali, sami očitě spatřili a protáhli.> 

(HarantPředml) 
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This position of the transition verb IS typical for conventional letter fommlas 

as well: 

<Službu svou Vaší Milosti vzkazuji.> 
(VilémzPernTurz) 

Nevertheless, as the material shows, the word order in different parts of an epistolary 

text varies - the final position of the transition verb occurs more often in conventional 

letter formulas than in the main text of a letter. 

In other structures, there is no direct tendency towards the final position of the 

transition verb, but such a placement of the verb follows as a result of the relative word 

order. In other words, other members of the clause prefer a certain position and 

consequently another position (in this case the end of a clause) remains free for the 

verb. This structure is typical for clauses with verba! attributes and expressions of 

qualification, quantification and comparison. All these expressions are often placed in 

the left part of a clause, cf. examples: 

verba! attribute: 

V tom ohledávaje ruku svou popadl meč jeden ze čtyř otce svého řka: "Tatoťjest zbraň má, kterouž jsem 

cti a chvály dosáhl <a nyní s touž, cožkoliv Pán Bůh na mne dopustiti ráčí, statečně 

snesu. "> (PaprocDiad) 

qualification: 

A bývá jisté znamení nedbalého praeceptora, když žáci neprospívají v umění. <Protož potřebně 

apoštol napomíná:> ... 

(MatKoneč) 

quantification: 

Ale vím, že mnozí mnohem jináč smejšlí a podlé svého smyslu bezpochyby také o mé cestě soudí. <Než 

málo na ty dbám,> nýbrž tím více sobě svý šlechetný mysli vážím, čím znám, že málo kterému ji Pán 

Bůh dal, a zvláště v krajinách Tyrských a Sidonských. 

(ŽerotFridr) 

compar1son: 

Jsme-li pěkní, dosti jest, že od přirození pěkní jsme, proč máme sobě proti přirození tou mizernou barvou 

tvář svú neb obličej mazati a lidem zástěru před oči klásti, aby nemohli poznati, jaký opravdov;í způsob 

od phrození máme. <Jsme-lit' od přirození škaredí, tehdyť nás takové líčidlo mnohem 

škaredější činí.> 

(MouřLíč) 
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The final position is typical for rhematic verbs (62,74 %, cf. above). Nevertheless, 

considering the rhematic verbs, there is a group of clauses, in which the final position of 

the verb is almost grammaticalized (83,02 %) - clauses with a ncgativc form of a verb. 

cf. example: 

Podle pak těla mají je [matky své děti, Š. Z.} uměle a rozšafi1ě chovati, včas mírně pokrm i ti a časně také 

položiti a zase zdvihnouti. <Čehož mnohé matky neumějí,> ale do nich pokrm dcpají bezděky, až 

zase vracejí, lecjaks položí, nic nešetří, kdy jeho čas. 

(AugKáz) 

There are syntactic constructions in which the transition verb occurs very rarely 

at the end of the clause, in contrast to the general results mentioned above. E.g. in 

constructions with a nominal content clause, the verb is usually placed in front of the 

postponed member (i e. the nominal content clause), not in the final position, cf.: 

<Ale již tuto snad někdo dí, že já učené a učení chválím.> 

(BlahFilip) 

In the sentences with the binding particle i, the verb immediately follows 

the particle at the beginning ofthe clause: 

"Milý hosti, jestliže chceš obvyknúti, co duom má za právo, chciť rád přieti." <I poděkoval mu 

bratr> a když bylo u večer, ustlali sú tomu bratru na kamnách. 

(FrantPráv) 

For further groups of clauses it is typical that the subject follows the verb. 

Consequently, the verb in such constructions usually does not stay at the end ( quotation 

sentences, introduction to the scene): 

quotation sentence: 

<Odpověděl Zenas pánu: ... > 
(ProstSbKol) 

introduction to the scene: 
Času jednoho žádal nejvyšší bůh Jupiter všecky děti ze všeho pokolení zvířat viděti, z ptákuo, z ryb 

i z zvířat, chtě porozuměti, kteří by nejpěknější ze všech byli. I přišly všecky mateře s dětmi svými, lidé 

i hovada, 1yby i ptáci. <Přišla také i vopice, nesuci s sebú dítě své, nad jiné všecky děti 

zmíry ne podobné.> 

(ProstSbKop) 

The corpus allowed us to verify an older hypothesis about the position of a verb 

in sentences with an unexpressed subject (A. Svoboda, 1984: 88). According to the 

hypothesis, in sentences with an unexpressed subject the verb is commonly located at 

the beginning of a sentence. In this position, it can serve as a good orientation point for 
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the addressee of the speech, for the verb indicates the subject through the categories of 

congruence. Reacting on this idea, P. Sgall (1986: 201) has proposed a contradictory 

hypothesis, stating that the verb in sentences with an unexpressed subject does not 

appear in the initial position with a significant frequency. As our data show, in Older 

Czech the initial position of the verb in such sentences is significant, the hypothesis of 
A. Svoboda is confirmed by our material. 

IX. 6. D. Was the position of the verb in Ol der Czech 
grammaticalized? 

The analysis of the word order in Older Czech as a whole and in specific 

constructions results in the statement that the placement of the verb was not 
grammaticalized. The only group with a firm position of the verb are the constructions 

with the binding particle i, where the verb must follow the initial particle immediately. 

The final position of the verb, a typical feature of Older Czech, is not 

grammaticalized in any of the constructions analysed. Therefore, this feature is to be 

treated as a matter of stylistics, not grammar. In this sense, this work can constribute to 

the discussions about the word order type of the Czech: our material shows that the 

SOV order was not the predominant order during the period of Older Czech. 

IX. 6. E. The placement of the verb in Hájek' s Kronika and 
in St Luke's Gospel (Bible kralická) compared with the 
general placement of the verb in Ol der Czech 

The data regarding the placement of the verb in Older Czech as a whole can 

serve as a reference background for a stylistic analysis of other texts which are not a 

part of the excerption database. In this way it is possible to estimate whether the word 

order of an analysed text is different from Older Czech as a whole or from the texts of 

the same genre. This method was demonstrated on two Older Czech texts: Hájek's 

Kronika and St Luke's Gospel in the Bible kralická. The comparison leads to 

conclusion that Hájek's Kronika is not a typical historiographical text of the period 

(with respect to the placement of the verb). The transition verb is not placed at the end 

of a clause so frequently, the word order of Kronika seems to be less influenced by 

princi ples of classical rhetorics. Nevertheless, the word order of Kronika is stili typical 

for Older Czech as a whole (disregarding the text genre). 

On the other hand, the placement of the verb in St Luke's Gospel (Bible 

kralická) differs heavily not only from religious texts in the excerption database, but 

also from the database as a whole. The transition verb in St Luke's Gospel appears 

almost never in the final position; on the contrary, the rhematic verb is frequently placed 

at the beginning or in the middle of a clause, cf. example: 
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Ježíš pak, pln jsa Ducha svatého, vrátil se od Jordánu, a puzen jest v Duchu na pouli( 

A za čtyřidceti dní pokoušín byl od ďábla, <a nic nejedl v těch dnech.> 

(BiblKralL) 

The frequent initial position of the verb is supported by a high occurrence of 

sentences with the binding particle i, where the initial position of the verb i s obligatory: 

A jakž byl den, vyšed, bral se na pusté místo. <I ltledali ho zástupové,> a přišli až k němu, 

a zdržovali ho, aby neodcházel od nich. 

(BiblKralL) 

Another typical feature ofthe word order of St Luke's Gospel is the postposition 

ofthe subject after the verb: 

Tedy žena jedna, jenž nemoc svou trpěla od let dvanácti, (kterážto byla na lékaře vynaložila všecken 

statek, a od žádného nemohla uzdravena býti,) 

Přistoupivši pozadu, dotkla se padalka roucha jeho, <a hned přestala nemoc její.> 

(BiblKralL) 

/X. 7. INTERPRETATION OF THE RESULTS 

Our analysis was based on 2082 sentences of the excerption database. With 

respect to the limited extent of our material the results ofthe analysis can be understood 

as an approximate description ofthe word order in Older Czech. Our data result from an 

analysis with a precise methodology. As a result, this work is a detailed formulation of 

a hypothesis which should be now tested with the same methodology on a larger corpus 

of other Ol der Czech texts. 
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X. SEZNAM ZKRATEK 

AČV aktuální členění větné 

BK Bible kralická 

C kontrast 

ESČ Encyklopedický slovník češtiny 

EXT udání míry podle funkčně-generativního popisu jazyka (extent) 

F kontextově nezapojený uzel ve větě (focus) 

FSP functional sentence perspective 

H Hájkova Kronika 

KZ kontextová zapojenost 

MANN udání způsobu podle funkčně-generativního popisu jazyka (manner) 

MČ3 
MOD 

PMČ 
PZK 

sov 
sv o 
T 

VD 

v v 

Mluvnice češtiny, 3. díl 

udání postoje podle funkčně-generativního popisu jazyka (modality) 

Příruční mluvnice češtiny 

Pražský závislostní korpus 

slovosled typu "subjekt- objekt- verbum" 

slovosled typu "subjekt- verbum- objekt" 

kontextově zapojený uzel ve větě (topic) 

výpovědní dynamičnost 

věta vedlejší 
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XI. SEZNAM PRAMENŮ 

Výběrově je u jednotlivých starších českých pramenů uvedeno, z kterého tisku 

či rukopisu daná edice vychází. 

Původní české texty, do nichž jsou vloženy překladové úryvky, byly rozděleny 

pod dvě zkratky, např. HrubýNapPův a HrubýNapCic. 

AnnBeneš 

AnnCukrl 

AnnCukr2 

AnnMejk 

AnnŠenk 

AnnVorač 

1501 Prohlášení Aničky Benešové z Příbrami. In DVORSKÝ, František 

(ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 1869, 

s. 63-64. 

podle orig. v archivu kapituly pražské 

1565 Žádost Aničky Cukrár"ky k arciknížeti Ferdinandovi. In DVORSKÝ, 

František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 

1869, s. 108-109. 

podle orig. místodrž. arch. v Innsbrucku 

1572 List Anny Cukrár"ky arciknížeti Ferdinandovi, 1572. In DVORSKÝ, 

František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 

1869, s. 112. 

podle orig. místodrž. arch. v Innsbrucku 

1579 List Anny Mejkychlové králi Rudolfovi. In DVORSKÝ, František 

(ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 1869, s. 126-

128. 

podle orig. v archivu jindNchohrad. 

1543 Zápis o při mezi Annou šenkýřkou a Janem succentorem o dluh. In 

NOV ÁČEK, Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství 

kutnohorského: 1520-1623. Praha: Česká akademie císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, s. 6-7. 

podle Memorabilií 1542-1547 

1574 List Anny Voračické z Chyš JeJimu bratrovi Vojtěchu 

Pětipeskému. In DVORSKÝ, František (ed.). Staré písemné 

památky žen a dcer českých. Praha, 1869, s. 118-119. 

podle orig. v arch. roudnickém 
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AnnzHrad 

AnnzRožmb 

ArtikRat 

AugKáz 

Bavorov 

Bavoryn 

BiblKralL 

1522 List Almy z Hradce jejímu bratru Adamovi z Hradce. ln DVORSKÝ, 

František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 

1869, s. 68. 

podle orig. archivu jindřichohrad. 

1572 List Anny z Rožmberka hospodářskému úředníku Pavlovi. In 

DVORSKÝ, František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer 

českých. Praha, 1869, s. 113. 

1523 Artikule cechu ratajčíků v Čáslavi. In SEDLÁČEK, August (ed.). 

Děje města Čáslavě. Praha, 1874, s. 179-180. 

1535 AUGUSTA, Jan. Kázání o stavu manželském. In MOLNÁR, 

Amedeo. Českobratrská výchova před Komenským. Praha: SPN, 

1956, s. I 05-106. 

Rkp. Strahov k. DG IV 2J,fol. I90b-I94b 

1557 BAVOROVSKÝ, Tomáš. Postilla česká aneb kázání a veyklady na 

evangelia, tisk 1557. In GRIM, Josef (ed.). Výbor z literatury 

české. Doba střední. Praha: Bursík a Kohout, 1908. Páté zkrácené 

a pozměněné vydání, s. 93-96. 

podle listu 258-259 vyd. pův. 

1535 BAVORYNSKÝ, Beneš. Kniha o pravém náboženství křesťanském. 
In MOLNÁR, Amedeo. Česlwbratrská výchova před Komenským. 

Praha: SPN, 1956,s. 101-104. 

Knihopis I 008, list I 3b-I 5b. Bavorynský zemřel I 535, posmrtný tisk 1543. 

1593 Evangelium podle (sepsání S.) Lukáše [online]. In Nový zákon 

Pána a spasitele našeho Ježíše Krista: podle vydání Kralického 

z roku 1593. Kutná Hora: Česká biblická práce, 1940 [cit. 

10.10.2004], kap. 1-9. Dostupný z WWW: 

<http://www.dulos.cz/cz/jb/bkll.htm> 

opraveno podle edice: 

Evangelium podle (sepsání S.) Lukáše. In ROTHE, Hans; 

SCHOLZ, Friedrich (eds.). Kralitzer Bibel/ Kralická Bible, Teil 6. 

Bíblí české díl šestý totiž, Nový Zákon vnově vydaný Léta Páně 

1593. Faksimile. Paderborn: Schoningh, 1995, kap. 1-9, s. 183-

232. 
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BiblKralPředml 

BlahFilip 

BlahMuz 

1579 

Bible kralická: Z předmluvy ke čtenáři. In ŠVÁB, Miloslav (ed.). 

Antologie ze starši české literatury. Praha: SPN, 1961, s. 267-269. 

podle 1. šestidílného vyd. z r. 1579 

1567 BLAHOSLAV, Jan. Filipika proti misomusům. In MOLNÁR, 

Amedeo. Českobratrská výchova p1-::ed Komensk)ím. Praha: SPN, 

1956, s. 150-156. 

jin;í název: Coro/larium additum anno 1567 die 15. Februarii; podle piív. rkp. 

Blahoslavova-AktaJB IX,f 101-106 

1569 BLAH OSLA V, Jan. Muzika. In MOLNÁR, Amedeo. 

Českobratrská výchova před Komensk;ím. Praha: SPN, 1956, 

s. 162-166. 

podle HOSTINSKÝ, Otakar. Jan Blahoslav a Jan Josquin, příspěvek k dějinám 
české hudby a theorie umění XVI. věku. Praha, 1896, s. 7, 34-36, 39-40, 45. 

Hostinský vychází z tisku 1569. Srovnali jsme obě vydání, Hostinského 

a Molnárovo. 

BlahMuzPřídl 1569 BLAHOSLAV, Jan. Předmluva k prvnímu přídavku Muziky. In 

MOLNÁR, Amedeo. Českobratrská výchova před Komensk;ím. 

Praha: SPN, 1956, s. 160-162. 

podle HOSTINSKÝ, Otakar. Jan Blahoslav a Jan Josquin, příspěvek k dějinám 

české hudby a theorie umění XVI. věku. Praha, 1896, s. 31-32. Hostinský 

vychází z tisku 1569. Srovnali jsme obě vydání, Hostinského a Molnárovo. 

BlahMuzPříd2 1569 BLAHOSLAV, Jan. Předmluva k druhému přídavku Muziky. In 

MOLNÁR, Amedeo. Českobratrská výchova před Komensk;ím. 

Praha: SPN, 1956, s. 167-168. 

BohzPeršt 

podle HOSTINSKÝ, Otakar. Jan Blahoslav a Jan Josquin, příspěvek k dějinám 
české hudby a theorie umění XVI. věku. Praha, 1896, s. 49-50. Hostinsk;í 

vychází z tisku 1569. Srovnali jsme obě vydání, Hostinského a Molnárovo. 

1519 Smlouva mezi paní Bohunkou z Pemštýna a jejím synem Janem 

z Lipého. In DVORSKÝ, František (ed.). Staré písemné památky 

žen a dcer česk)ích. Praha, 1869, s. 65-66. 

podle orig. v archivu kapituly pražské 
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BrStarNápr 

BudAntial 

BuriánBoch 

ČáslKons 

DcerPětipes 

DietrichKrom 

DirektMob 

asi I 553 

Napomenutí stálé ke všechněm věrným ve všech stavích a po 

všech zbořích v Jednotě k napravení se skutečnému každého z nich 

v pravdě křesťanství i povolání jeho v nynějších náramných 

pokušeních a nebezpečenstvích. In MOLNÁR, Amedeo. 

Českobratrská výchova před Komenským. Praha: SPN, 1956, 
s. I 14-I I 7. 

jin)í název: Náprava od BratN Starších; podle tisku univ. knihovny v Praze 

54 E 101, Knihopis č. 6012 

1614 BUDOVEC ZBUDOVA, Václav. Antialkorán. REJCHRTOVÁ, 

Noemi (ed.). Praha: Odeon, I 989, s. 139-142. 

podle tisku se sign. KNM 37 B 4 

1523 Svědectví Buriána Bochovce z Bochova. In DVORSKÝ, František 

(ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 1869, 

s. 69-70. 

podle orig. v archivu jindřichohrad. 

1564 Stížnost Čáslavských u konsistoře. In PAŽOUT, Julius ( ed. ). 

Jednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou přijímajících 

ajiné listiny téže strany se týkající z let 1562-1570. Praha, 1906, 

s. 84. 

z orig. rukopisů arcibiskupského archivu Liber actionum consistorii sub utraque 

ab a. 1564 usque ad a. 1566 

1594 List dcery Vojtěcha Pětipeského otci. In DVORSKÝ, František 

(ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 1869, 

s. 155-156. 

podle orig., archiv Roudnice 

1620 List kardinála Dietrichštejna Kroměřížským ad. In HRUBÝ, 

František (ed.). Moravské korespondence a akta z let 1620-1636, I 

1620-1624. Brno, 1934,s.38-40. 

podle konceptu, volná akta z r. 1620. KroměNž, archiv arcibiskupství 

olomouckého. 

1619 Direktorské nařízení o mobilizaci. In DOSKOČIL, Karel, Listy 

a listiny z dějin československých 869-1938. Praha: Státní 

nakladatelství, 1938, s. 68-70. 

koncept v archivu ministerstva vnitra 
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ElišŽerotl 

ElišŽerot2 

Faust 

FerdiDůch 

FerdiJarm 

FerdiMil 

FerdiŽák 

1620 List Elišky Žerotínské paní Kateřině Žerotínské z Valdštejna 

(15. ll. 1620). In HRUBÝ, František (ed.). Moravské 

korespondence a akta z let 1620-1636. 1. 1620-1624. Brno, 1934, 

s. 3-5. 

podle orig., Brno, zemský archiv, Nová sbírka, odd. T!'ebíé. Orig. s vlastnoruč. 

podpisem pisatelčin;ím. 

1620 List Elišky Žerotínské z Valdštejna paní Kateřině Žerotínské 

z Valdštejna (24. ll. 1620). In HRUBÝ, František (ed.). Moravské 

korespondence a akta z let 1620-1636, I 1620-1624. Brno, 1934, 

s. 11-13. 

podle orig., Brno, zemský archiv, nová sbírka, odd. Třebíč. 

1611 Historia o životu doktora Jana Fausta. CARCHESIUS, Martin 

(přel.). KOLÁR, Jaroslav (ed.). Praha: Academia, 1989, s. 35, 40-

42, 59-61, 113-114. 

podle tisku z r. 1611, KNM 27 E 21 

154 7 Výnos Ferdinanda I. o navrácení některých důchodů Chrudimi 

(1547). In LÁBLER, Karel (ed.). ListáP královského věnného 
města Chrudimi. Část prvá: Privilegia městská a listy králů 
českých. Chrudim, 1900, s. 43-44. 

podle pův. listiny 

1543 Výnos Ferdinanda I. o udělení jarmareční výsady Chrudimským 

(1543). In LÁBLER, Karel (ed.). ListáP královského věnného 
města Chrudimi. Část prvá: Privilegia městská a listy králů 

českých. Chrudim, 1900, s. 42-43. 

podle pův. listiny 

1547 Výnos Ferdinanda I. o udělení milosti Chrudimským. In LÁBLER, 

Karel (ed.). ListáP královského věnného města Chrudimi. Část 
prvá: Privilegia městská a listy králů českých. Chrudim, 1900, 

s. 47-48. 

podle pův. listiny 

1562 Rozhodnutí Ferdinanda I. věnovat Chrudimi peníze na vydržování 

žákovstva a kněžstva. ln LÁBLER, Karel (ed.). ListáP královského 

věnného města Chrudimi. Část prvá: Privilegia městská a listy 

králů českých. Chrudim, 1900, s. 49. 

podle pův. listiny 
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FrantPráv 

HájKron 

HájMattPředml 

Háj Snář 

Harant 

1518 Frantova práva. In KOLÁR, Jaroslav (ed.). Frantowé a grobiáni: 

Z mravokárných satir 16. věku v Čechách. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1959, s. 30-39. 

podle neúplného unikátního exempláře z r. 1518 (Norimberské vydání), 

Leningradská akademie věd, sign. XXX b 287 

1541 HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Kronika česká: Výbor historického 

čtení. KOLÁR, Jaroslav (ed.). Praha: Odeon, 1981, s. 33-43, 135-

145,406-415,635-643. 

1562 

podle pův. vydání z r. 1541 

HÁJEK Z HÁJKU, Tadeáš. Předmluva k Herbáři. In MATTHIOLI, 

Pietro Andrea; HÁJEK Z HÁJKU, Tadeáš. Herbá1~. jinak bylinář, 
velmi užitečný. HÁJEK Z HÁJKU, Tadeáš (přel.). In Český národní 

korpus- připravovaný diachronní korpus. Ústav Českého národního 

korpusu FF UK, Praha 2002, s. 13-16. 

podle MA TTIOLI, Pietro Andrea. Herbář, jinak Bylinář, velmi užitečný. HÁJEK 

Z HÁJKU, Tadeáš (přel.). PETRÁČKOVÁ, Věra; PORÁK, Jaroslav; STEINER, 

Martin (eds.). Praha: Odeon, 1982. Edice představuje V))běr z vydání 

J. Melantricha z r. 1562. 

1581 HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Snář velmi pěkný. In Český národní 

korpus - připravovaný diachronní korpus. Ústav Českého 
národního korpusu FF UK, Praha 2002, s. OA1a-OB3b. 

podle pův. tisku 

1608 HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, Kryštof. Cesta z království 

Českého do Benátek, odtud do Země svaté, země Judské a dále do 

Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arabii, 

I. ERBEN, Karel Jaromír (ed.). Praha: František Řivnáč, 1854-55. 

Zkrácené vydání, s. 74-78 (excerpce pro databázi), s. XXX

XXXI, 50, 96, 103, 134, 158, 169, 217, 284 (excerpce větných 

klauzulí) 

konfrontováno s pův. vydáním, Erbenovy úpravy odstraněny podle původního 

znění 
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HarantPředml 1608 HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, Kryštof. Předmluva 
k Cestě z královstvi Českého do Benátek, odtud do Země svaté, 

země Judské a dále do Egypta, a polom na horu Oreb, Sinai 

a sv. Kateřiny v pusté Arabii, 1. ERBEN, Karel Jaromír (ed.). 

Praha: František Řivnáč, 1854-55. Zkrácené vydání, s. XXIII

XXXII. 

HavzŽat 

HradKons 

konfrontováno s pův. vydáním, Erbenovy úpravy odstraněny podle pzlvodního 

znění 

1525 List mistra Havla z Žatce kutnohorské radě. In NOV ÁČEK, 
Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: 1520-

1623. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 3-4. 

podle orig. v archivu kutnohorském 

1564 Žádost Hradeckých konsistoři, aby potvrdila nového arciděkana. In 

PAžOUT, Julius (ed.). Jednáni a dopisy konsistoře pod oboji 

způsobou přijimajicich a jiné listiny téže strany se týkajici z let 

1562-1570. Prru1a, 1906,s. 81-82. 

z orig. rukopisů arcibiskupského archivu Liber actionum consistorii sub utraque 

ab a. 1564 usque ad a. 1566 

HrubýNapCic 1513 CICERO, Marcus Tullius. De imperio Cn. Pompei. HRUBÝ 

Z JELENÍ, Řehoř (přel.). In HRUBÝ Z JELENÍ, Řehoř. 

Napomenutí Pražanům. In PRAžÁK, Emil. Řehoř Hrubý z Jeleni. 

Praha: Svobodné slovo, 1964, s. 140-144. 

z pův. děl (rkp. a tisků) v Universitní knihovně v Praze 

HrubýNapPův 1513 HRUBÝ Z JELENÍ, Řehoř. Napomenutí Pražanům. In PRAŽÁK, 

Emil. Řehoř Hrubý z Jeleni. Praha: Svobodné slovo, 1964, s. 139-

140, 144-145. 

HrubýPís 

z pův. děl (rkp. a tisků) v Universitní knihovně v Praze 

1513 PÍSECKÝ, Václav. Hádání s mnichem boloi'íským. HRUBÝ 

Z JELENÍ, Řehoř (přel.). In PRAŽÁK, Emil. Řehoř Hrubý 

z Jelení. Praha: Svobodné slovo, 1964, s. 117-118. 

z pův. děl (rkp. a tisků) v Universitní knihovně v Praze; 1512 přeloženo, 1513 

zaFazeno do sborníku 
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HrubýZiatDedik 

ChrudKons 

JanTurKons 

JanzEber 

JanzChocně 

JanzTedr 

1497 

HRUBÝ Z JELENÍ, Řehoř. Dedikace překladu spisu sv. Jana 

Zlatoústého O tom, že žádný nemóž uražen býti od jiného než sám 

od sebe. ln PRAŽÁK, Emil. . Řehoř Hrubý z Jelení. Praha: 

Svobodné slovo, 1964, s. 91-93. 

z pův. děl (rkp. a tisků) v Universitní knihovně v Praze 

1564 Žádost Chrudimských u konsistoře o nového děkana. In PAŽOUT, 

Julius (ed.). Jednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou 

přijímajících a jiné listiny téže strany se týkající z let 1562-1570. 

Praha, 1906,s. 82-83. 

z orig. rukopisů arcibiskupského archivu Liber actionum consistorii sub utraque 

ab a. 1564 usque ad a. 1566 

1565 Žádost kněží Jana a Jana Turka u konsistoře, aby byli připuštěni ke 

kněžskému úřadu. ln PAŽOUT, Julius (ed.). Jednání a dopisy 

konsistoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné listiny téže 

strany se týkající z let 1562-1570 .. Praha, 1906, s. 218-219. 

z orig. rukopisů arcibiskupského archivu Liber actionum consistorii sub utraque 

ab a. 1564 usque ad a. 1566 

1513 List Jana z Ebemic Krištoforovi ze Švamberka. In KALOUSEK, 

Jos. (ed.). Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. 

XV. Praha, 1896, s. 97-98. 

orig. arch. Třeb. č. 3572 

1532 JAN Z CHOCNĚ. O krvi pouštění žilami i baňkami k času 
budoucímu této potřeby nastávající, proti neduhuom rozličným 

vedlé vyznamenaní komety hvězdy, užitečné velmi tuto pokladá jse 

naučení za lékařství. In Český národní korpus - připravovaný 

diachronní korpus. Ústav Českého národního korpusu FF UK, 

Praha 2002, s. A 1 a-C3a. 

podle fotokopie pův. vyd 

1572 List Jana z Tedražic arciknížeti Ferdinandovi. In DVORSKÝ, 

František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 

1869, s. 113-115. 

podle orig. v archivu v Innsbrucku 

243 



Jápon 

JešínDal 

JindřDvor 

1580 Tletí díl hystorye o obrácení pohanův na víru k1~esťanskou na 

ostrovu Jáponu. In Český národní korpus - připravovaný 
diachronní korpus. Ústav Českého národního korpusu FF UK, 

Praha 2002, s. A04b-A8b. 

podle pův. tisku, kte1ý je p1'ekladem cizojazyčn;ích zápiskú misionáh'í 

1620 JEŠÍN Z BEZDĚZÍ, Pavel. Předmluva k vydání Kroniky tzv. 

Dalimila. In HUSA, Václav (ed.). Naše národní minulost 

v dokumentech: Chrestomatie k dějinám Československa. I. díl (Do 

zrušení nevolnictví). Praha: Nakladatelství ČSA V, 1954 s. 272-

273. 

KNM sign. 31 Dl7 s. IV-V. Srov. také Albert Pražák, Národ se bránil (1946), 

s. 55-56. 

1543 List mistra Jindřicha Dvorského kutnohorským radním. In NOV ÁČEK, 
Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: 1520---1623. 

Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 

a umění, 1894, s. 5--6. 

podle orig. v archivu kutnohorském 

JindřzHrad asi 1500 List Jindřicha z Hradce panně N. z Bozkovic. In DVORSKÝ, 

František (ed.). Staré písemné památky.žen a dcer českých. Praha, 

1869, s. 63. 

JiříErast 

JitkazJan 

podle opisu v archivujindřichohrad 

1620 List Jiřího Erasta paní Kateřině Žerotínské z Valdštejna. In HRUBÝ, 

František (ed.). Moravské korespondence a akta z let 1620-1636, 1.: 

1620---1624. Brno, 1934, s. 35-36. 

podle autografu. KNM, sign. I. B. c. 28 

1510 Potvrzení Jitky z Janovic pro manžela Slavatu z Chlumu. 

In DVORSKÝ, František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer 

českých. Praha, 1869, s. 64-65. 

podle orig. v archivu jindhchohrad 
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KlatPočty 

KocínPolit 

KoldPráv 

KomenList 

1530 KLATOVSKÝ Z DALMANHORSTU, Ondřej. Nové knížky vo 

počtech na cifrý a na liny, přitom některé velmi užitečné regule 

a exempla mince rozličné podle běhu kupeckého, krátce a užitečně 

sebrané. In HUSA, Václav (ed.). Naše národní minulost 

v dokumentech: Chrestomatie k dějinám Československa. I. díl 
(Do zrušení nevolnictví). Praha: Nakladatelství ČSA V, 1954, 
s. 204. 

KNM, St. t. sign. MK 28 G 5 

1584 LAUTERBECK, Georg. Politia historica. KOCÍN Z KOCINÉTU, 

Jan (přel.). In KOPECKÝ, Milan. Český humanismus. Praha: 

Melantrich, 1988, s. 177-179. 

starý tisk SVK v Brně, sign. St 3-8723, s. 493-498 

1579 KRISTIÁN Z KOLDÍNA, Pavel. Práva městská Království 

českého. In KOPECKÝ, Milan. Český humanismus. Praha: 

Melantrich, 1988, s. 180-183. 

starý tisk SVK v Brně, sign. St 3-40.942 

1619 KOMENSKÝ, Jan Amos. Listové do nebe. In KOPECKÝ, Milan 

a kol. Dilo Jana Amose Komenského, 3. Praha: Academia, 1978, 

s. 173-175. 

podle olomouckého vydání 1619, KNM 50 F 9 

KomenVych 

1613-1627 

KOMENSKÝ, Jan Amos. O vycházení a zapadání přednějších 
hvězd oblohy osmé: tak aby se i bez globu, kdykoli v roce která 

zvláštnější hvězda se spatří, co a jaká jest a jak slove, spatřiti 

mohlo. In Český národní korpus - připravovaný diachronní korpus. 

Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2002, s. 203-

209. 

KonáčDial 

podle vydání F. Linka a A. Škarky v edici Opera omnia 1. Praha: Academia, 

1969, s. 201-209. 

1515 KONÁČ Z HODIŠKOV A, Mikuláš. Dyalogus, v kteremž Čech 
s pikhartem rozmlúvá, že sú se bratří valdenští všetečně a škodlivě 

od o bú stran oddělili. In Český. národní korpus - připravovaný 
diachronní korpus. Ústav Českého národního korpusu FF UK, 

Praha 2002, s. 1-12. 

podle pův. tisku; stránkování podle ČNK 
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KonáčPrav 

KonáčSen 

KonsJanJil 

KonsJanTur 

KonsSvMik 

KrálMarie 

KuňTandr 

1528 KONÁČ Z HODIŠKOV A, Mikuláš. Pravidlo lidského života. In 

GRUND, Antonín (ed.). Kratochvilné rozprávky renesanční. 

Praha: Československý spisovatel, 1952, s. 69-80. 

starý tisk KNM St. t. 24 A2 

1516 PICCOLOMINI, Aeneas Silvio. Enea Silvia poety O Štěstí ... sen. 

KONÁČ Z HODIŠKOVA, Mikuláš (přel.). In Český národní 

korpus - připravovaný diachronní korpus. Ústav Českého 

národního korpusu FF UK, Praha 2002, s. 1-12. 

podle pův. tisku 

1564 Svolení konsistoře k přímluvě faráře Jana u sv. Jiljí. In PAŽOUT, 

Julius (ed.). Jednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou 

přijímajících a jiné listiny téže strany se týkající z let 1562-1570. 

Praha, 1906,s. 76. 

z orig. rukopisů arcibiskupského archivu Liber actionum consistorii sub utraque 

ab a. 1564 usque ad a. 1566 

1564 Výtka konsistoře knězi Janu Turkovi. In PAŽOUT, Julius (ed.). 

Jednání a dopisy konsistoře pod obojí způsobou přijímajících 

ajiné listiny téže strany se týkající z let 1562-1570. Praha, 1906, 

s. 76-77. 

z orig. rukopisů arcibiskupského archivu Liber actionum consistorii sub utraque 

ab a. 1564 usque ad a. 1566 

1564 List konsistoře podobojí osadníkům od sv. Mikuláše v Starém 

Městě pražském. In PAŽOUT, Julius (ed.). Jednání a dopisy 

konsistoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné listiny téže 

strany se týkající z let 1562-1570. Praha, 1906, s. 79. 

z orig. rukopisů arcibiskupského archivu Liber actionum consistorii sub utraque 

ab a. 1564 usque ad a. 1566 

1524 List králové Marie Adamovi z Hradce. In DVORSKÝ, František 

(ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 1869, 

s. 70-71. 

podle orig. v archivujindřichohrad. 

1523 Revers Kuňky Tandrfárové a Albrechta Tandrfára. In DVORSKÝ, 

František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 

1869, s. 68-69. 

podle orig. v archivu kapit. pražské 
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KutnCodicl 

KutnCodic2 

KutnKolej 

KutnRektl 

KutnRekt2 

KutnRekt3 

KutnSvěch 

1583 List kutnohorských rektorovi university M. Petrovi Codicillovi. In 
NOV ÁČEK, Vojtěch J. (ed.). Listá1~ k dějinám školství 

kutnohorského: 1520-1623. Praha: Česká akademie císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, s. 30. 

podle Kopiále z let 1581-1588 

1584 List kutnohorských radních M. Petrovi Codicillovi. In NOV ÁČEK, 
Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: 1520-

1623. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 31-32. 

podle KopiáFe z let 1581-1588 

1584 List kutnohorských mistrům koleje Karla IV. In NOVÁČEK, 
Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: 1520-

1623. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 23-24. 

podle KopiáFe z let 157 5-1584 

1581 List kutnohorských rektoru university (ll. 9. 1581). In NOV ÁČEK, 
Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: 1520-

1623. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 24. 

podle KopiáFe z let 1575-1584 

1581 Dík kutnohorských radních rektorovi university (27. 9. 1581). In 

NOV ÁČEK, Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství 

kutnohorského: 1520-1623. Praha: Česká akademie císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, s. 24-25. 

podle Kopiále z let 1575-1584 

1583 Žádost kutnohorských rektorovi university. In NOV ÁČEK, 
Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: 1520-

1623. Praha: Česká akademie cisaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 29-30. 

podle Kopiál'e z let 1575-1584 

15 80 List kutnohorských radních doktoru Gabrielovi Svěchínovi 

z Paumberka. In NOV ÁČEK, Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám 
školství kutnohorského: 1520-1623. Praha: Česká akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, s. 23. 

podle Kopiále z let 1575-1584 
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LamentMor 

LomnKupid 

1605 Lamentatio, to jest Žalostivý pláč a túžebné naNkání země 
moravské na mnohé ohavnosti a rozličné těžkosti a trápení její, 

v němž se jistotně a pravdivě vypravuje všecko, co, jak a kdy se 

tam dálo a stalo léta 1605. In Český národní korpus -

připravovaný diachronní korpus. Ústav Českého národního 
korpusu FF UK, Praha 2002, s. 1-3. 

podle edice Kroniky válečn)ích dob. TICHÁ, Zdeňka (ed.). Praha: Mladáfi"onta, 

I975. Tato edice vycházejí z opisu dobového tisku z r. I606; předpokládá se, že 

po r. I 620 klesá pravděpodobnost, že by měl někdo na opisu zájem, proto je 

v ČNK tento text datován do r. 1605. 

1590 LOMNICKÝ Z BUDČE, Šimon. Kupidova střela. In LOMNICKÝ 

Z BUDČE, Šimon. Kupidova střela. Dětinský řápek. KRČ, Jakub; 

HLADKÝ, Vojtěch (eds.). Brno: Atlantis, 2000, s. 41-49. 

dle starého tisku, sign. KNM 36 C 7 a KNM IV 3 A 13 

LomnKupidPředml LOMNICKÝ Z BUDČE, Šimon. Předmluva ke Kupidově střele. In 

LOMNICKÝ Z BUDČE, Šimon. Kupidova střela. Dětinský řápek. 
KRČ, Jakub; HLADKÝ, Vojtěch (eds.). Brno: Atlantis, 2000, 

s. 17-20. 

LukPražOt 

LukPražSbor 

MachSion 

MariezHod 

1590 

dle starého tisku, sign. KNM 36 C 7 a KNM IV 3 A 13 

1523 LUKÁŠ PRAŽSKÝ. Předmluvy ke Spisu ... otázek trojích. 

In MOLNÁR, Amedeo. Českobratrská výchova před Komenským. 

Praha: SPN, 1956, s. 67-69. 

podle bolest. tisku, KNM 25 D 13 

1510 LUKÁŠ PRAŽSKÝ. List Bratří Starších sborům. In MOLNÁR, 

Amedeo (ed.). Českobratrská výchova před Komenským. Praha: 

SPN, 1956, s. 65. 

podle unikátu tisku Spisu o mnohém a rozličném pokušení (1 51 O) ve sbírce 

starých tisků ve Státním archivu v Brně, sign. III 190 

1548 MACH SIONSKÝ: Psání zboru boleslavskému od Bratra Macha, 

zprávce jejich, učiněné. In MOLNÁR, Amedeo. Českobratrská 
výchova před Komenským. Praha: SPN, 1956, s. 108-11 O. 

podle Akt Jednoty bratrské Vll, f 1 24b-1 38b 

1620 List Marie Anny z Hodic paní Kateřině z Valdštejna. In HRUBÝ, 

František ( ed. ). Moravské korespondence a akta z let 1620-163 6, I. 

1620-1624. Brno, 1934, s. 44-45. 

podle orig. autografu, Brno, zemský archiv, Nová sbírka, odd. Třebíč 
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MatHrad 

MatKoneč 

MaxiiChrud 

MikŠvamb 

MlynČKom 

MouřLíč 

NámMluv 

1552 List Matouše Hradeckého kutnohorské radě. In NOV ÁČEK, 
Vojtěch J. (ed.). Listái:. k dějinám školství kutnohorského: 1520-

1623. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 9-1 O. 

podle orig. v archivu kutnohorském 

1612 KONEČNÝ, Matouš. Kniha o povinnostech křesťanských. 
ln MOLNÁR, Amedeo. Českobratrská výchova před Komenským. 

Praha: SPN, 1956, s. 253-258. 

podle 2. vyd., 1612, Knihopis č. 4282, (1. vyd., podle něhož se neotiskuje, vyšlo 

1611) 

1565 Potvrzení od císaře Maxmiliána Chrudimským o vydávání podpory 

z Chlumeckého panství. In LÁBLER, Karel (ed.). Listái:. 

královského věnného města Chrudimi. Část prvá: Privilegia 

městská a listy králů českých. Chrudim, 1900, s. 50. 

podle pův. listiny 

1521 List mistra Mikuláše Henrichovi ze Švamberka. In KALOUSEK, 

Josef (ed.). Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. 

XV Praha, 1896, s. 158-160. 

orig. v arch. Třeb. č. 3787 

1594 List přísežných mlynářů pražských České komoře o jezu 

Bohuslava Kořenského na Záhubově. In ZÍBRT, Čeněk (ed.). 

Dopisy týkající se prodeje a plavby soli po Vltavě v letech 1591-

1599. Praha: Královská česká společnost nauk, 1889, s. 364-365. 

podle rukopisu dvorní knihovny Mnichovské, list 59b-60 

1594 POR TIUS, Vincenz. Líčidlo krásné pannám a paním. 

MOUŘENÍN, Tobiáš (přel.). In ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy 

v Čechách tancovalo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

1960, s. 149-150. 

podle starého tisku 

1533 OPTÁT, Václav Beneš; GZELL, Petr; FILOMATES, Václav. 

Gramatika česká v dvojí stránce. In KOPECKÝ, Milan (ed.). 

Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988, s. 98-99. 

ze starého tisku KNM 26 E 18 
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OficsvBarb 

PaprocDiad 

PaprocZrc 

PavelTřeb 

PísŠvamb 

PlzPetrzRožmb 

PrefzVlk 

ProstSbKol 

1543 Stížnost oficiálů svatobarborské školy v Kutné Hoře na zvoníka. In 

NOVÁČEK, Vojtěch J. (ed.). Listá1~ k d~jinám školství 

kutnohorského: I 520-I 623. Praha: Česká akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, s. 7-8. 

podle Memorabilií 1542-1547 

1602 PAPROCKÝ Z HLOHOL, Bartoloměj. Diadochos. ln GRIM, 

Josef (ed.). Výbor z literatury české. Doba st1~ední. Praha: Bursík 

a Kohout, 1908. Páté zkrácené a pozměněné vydání, s. 170-173. 

podle pův. vydání 

1593 PAPROCKÝ Z HLOHOL, Bartoloměj. Zrcadlo slavného 

markrabství moravského. In Ed. GRIM, Josef ( ed. ). Výbor 

z literatury české. Doba střední. Praha: Bursík a Kohout, 1908. 

Páté zkrácené a pozměněné vydání, s. 168-170. 

podle pův. vydání 

1529 List mistra Pavla třebešickému rychtáři. In NOV ÁČEK, Vojtěch J. 

(ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: I 520-I 623. Praha: 

Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 

a umění, 1894, s. 4. 

podle orig. v archivu kutnohorském 

1525 List švamberského písaře Krištofovi ze Švamberka. In KALOUSEK, 

Josef (ed.). Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. 

XV. Praha, 1896, s. 166-167. 

1507 

orig. arch. Třeboň. II 325. 1. 

List obce plzeňské Petrovi z Rožmberka. In KALOUSEK, Josef 

(ed.). Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. 

XI Praha, 1892, s. 124. 

1563 PREFÁT Z VLKANOVA, Oldřich. Cesta. In KOPECKÝ, Milan. 

Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988, s. 153-154. 

starý tisk SVK v Brně, sign. St 3-25.269 

1557 Život Ezopa, mudrce znamenitého. Co jest, živ jsa, puosobil i také 

jaký konec vzal. In KOLÁR, Jaroslav (ed.). Thkrát rozprávky 

o jednom hrdinovi: Ezop. Ejlenšpigel. Paleček. Praha: NLN, 2004, 

s. 11-14. 

podle tisku Prostějovského sborníku z r. 1557 
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ProstSbKop 

ProtokMal 

1557 Prostějovský sborník. In KOPECKÝ, Milan (ed.). Komu ženu svou 

poručiti: a jiné kratochvilné rozprávky. Brno: Blok, 1986, s. 42-

45, 102-104, 162-165. 

podle exempláře KNM sign. 27 C 20, Knihopis K00069 

1604-1605 

Kniha protokolů pražského malířského cechu. HALA TA, Martin 

(ed.). Praha: Academia, 1996, s. 42-45. 

RevFerd 

RevMaxll 

RodzHustiř 

podle orig., zapisovalo se postupně od r. 1600 do r. 1656 

1526 Volební revers krále Ferdinanda I. na zachování práv a svobod 

království Českého. In DOSKOČIL, Karel (ed.). Listy a listiny 

z dějin československých 869-1938. Praha: Státní nakladatelství, 

1938, s. 60-61. 

podle orig. v korunním archívu- soudobý překlad lat. originálu 

1548 Český volební revers Maxmiliana II. In DOSKOČIL, Karel (ed.). 

Listy a listiny z dějin československých 869-1938. Praha: Státní 

nakladatelství, 193 8, s. 61-62. 

podle orig. v korunním archivu 

konec 16. stol. 

RODOVSKÝ Z HUSTIŘAN, Bavor. V o Hermesové filosofii, to 

jest o požehnaném kamenu filozofském vysoce urozeného pána, 

pana Bernharda hraběte z Marku a z Tarviz. In ZACHAR, Otakar. 

Z děj in alchymie v Čechách. II. Bavor mladší Rodovský 

z Hustiřan, alchymista český. Časopis Musea Království českého, 

1899, roč. LXXIII, s. 254-5, 259 a 267. 

RožmitBachtl 

RožmitPís 

RožmitPretv 

podle orig. 

1531 List Zdeňka Lva z Rožmitálu Jiříkovi Bachtlovi z Pantenova. In 

KALOUSEK, Josef (ed.). Archiv český čili staré písemné památky 

české i moravské. XI Praha, 1892, s. 70-71. 

1526 List Lva z Rožmitálu purkmistru a radě města Písku. In DVORSKÝ, 

František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 

1869, s. 71. 

podle rkp. v archivu třeboňském 

1530 List Zdeňka Lva z Rožmitálu Lenhartovi Pretvicovi z Havraně. In 

KALOUSEK, Josef (ed.). Archiv český čili staré písemné památky 

české i moravské. XI Praha, 1892, s. 21. 
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RožmitRožmb 1521 List Zdeňka Lva z Rožmitálu Petrovi z Rožmberka. In KALOUSEK, 

Josef (ed.). Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. 

VIII Praha, 1888,s. 198-199. 

RožmitŠvamb 1525 List Zdeňka Lva z Rožmitálu Krištoforovi ze Švamberka. In 

KALOUSEK, Josef (ed.). Archiv český čili staré písemné památky 

české i moravské. VIII. Praha, 1888, s. 250-251. 

RudiiChrud 1577 Potvrzení od Rudolfa II. Chrudimským o vydávání podpory 

RudiiMaj 

RudiiPlav 

SixtzOtt 

SlabaČKom 

SlužKřtu 

z Chlumeckého panství (1577). In LÁBLER, Karel (ed.). Listář 
královského věnného města Chrudimi. Část prvá: Privilegia 

městská a listy králů českých. Chrudim, 1900, s. 51. 

podle pův. listiny 

1609 Majestát Rudolfa II .. In DOSKOČIL, Karel, Listy a listiny z dějin 
československých 869-1938. Praha: Státní nakladatelství, 1938, 

s. 62-67. 

orig. v korunním archivu 

1592 Mandát Rudolfa II. o plavbě soli po Vltavě. In ZÍBRT, Čeněk 
(ed.). Dopisy týkající se prodeje a plavby soli po Vltavě v letech 

1591-1599. Praha: Královská česká společnost nauk, 1889, s. 345-

346. 

podle rukopisu dvorní knihovny Mnichovské, list /O-ll 

1546--47 SIXT Z OTTERSDORFU: Z Knih památných. In GRIM, Josef 

(ed.). Výbor z literatury české. Doha střední. Praha: Bursík 

a Kohout, 1908. Páté zkrácené a pozměněné vydání, s. 80-83. 

podle rukopisu muzejního III. A. JO 

1593 List Daniela Slaby, Víta Srámovitého a Václava Flekmasa České 
komoře. In ZÍBRT, Čeněk (ed.). Dopisy týkající se prodeje 

aplavby soli po Vltavě v letech 1591-1599. Praha: Královská 

česká společnost nauk, 1889, s. 356-357. 

podle rukopisu dvorní knihovny Mnichovské, list 47b-48 

1580 Služba křtu svatého. In Český národní korpus - připravovaný 

diachronní korpus. Ústav Českého národního korpusu FF UK, 

Praha 2002, s. 1-24. 

podle xeroxové kopie z pozůstalosti J. Paráka (Archiv Nár. muzea) 
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SprávKu to 

S tíž Týn 

ŠkolBarb 

Št'astzPlešl 

Št'astzPleš2 

Št'astzPieš3 

Št'astzPleš4 

1547 Pokárání školních správců od kutnohorské rady. In NOV ÁČEK, 

Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: 1520-

1623. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 8. 

podle Memorabilií 1542-1547 

1599 Stížný list Vltavotýnských měšťanů. In ZÍBRT, Čeněk (ed.). 

Dopisy týkající se prodeje a plavby soli po Vltavě v letech 1591-

1599. Praha: Královská česká společnost nauk, 1889, s. 401-402. 

podle rukopisu dvorní knihovny Mnichovské, list 1156 - (evidentní překlep 

u Zíbrta, má být asi 115b) -117a 

1520 List správce školy u sv. Barbory v Kutné Hoře radě. In NOV ÁČEK, 
Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: 1520-1623. 

Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 

a umění, 1894, s. 1-2. 

podle orig. v archivu kutnohorském 

1554 List hejtmana Šťastného z Pleší panu Jáchymovi z Hradce z 20. 

června 1554. In TISCHER, František (ed.). Dopisy hejtmana 

Šťastného z Pleší ku panu Jachymovi z Hradce (1553-1561). 

Věstník Kr. Č. Spol. Náuk, tř. hist., b. m., 1903, s. 10-11. 

podle orig. v archívu hrabat Černínů z Chudenic v Jindřichově Hradci 

1554 List hejtmana Šťastného z Pleší panu Jáchymovi z Hradce 

z 25. července 1554. In TISCHER, František (ed.). Dopisy 

hejtmana Šťastného z Pleší ku panu Jachymovi z Hradce (1553-

1561). Věstník Kr. Č. Spol. Náuk, tř. hist., b. m., 1903, s. 11-12. 

podle orig. v archívu hrabat Černínů z Chudenic v Jindřichově Hradci 

1554 List hejtmana Šťastného z Pleší panu Jáchymovi z Hradce z 30. 

prosince 1554. In TISCHER, František (ed.). Dopisy hejtmana 

Št'astného z Pleší ku panu Jachymovi z Hradce (1553-1561). 

Věstník Kr. Č. Spol. Náuk, tř.llist., b. m., 1903, s. 12-13. 

podle orig. v archívu hrabat Černínů z Chudenic v Jindřichově Hradci 

15 55 List hejtmana Šťastného z Pleší panu Jáchymovi z Hradce z 17. 

ledna 1555. In TISCHER, František (ed.). Dopisy hejtmana 

Št'astného z Pleší ku panu Jachymovi z Hradce (1553-1561). 

Věstník Kr. Č. Spol. Náuk, tř. hist., b. m., 1903, s. 14-16. 

podle orig. v archívu hrabat Černínů z Chudenic v Jindl'ichově Hradci 
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Št'astzPlešS 

Št'astzPleš6 

Št'astzPieš7 

Št'astzPleš8 

Št'astzPieš9 

ŠturmSrov 

TomBikán 

1555 List hejtmana Šťastného z Pleší panu Jáchymovi z Hradce 

z 7. května 1555. In TISCHER, František (ed.). Dopi.\y hejtmana 

Šťastného z Pleší ku panu .Jachymovi z Hradce (1553-1561). 

Věstník Kr. Č. Spol. Náuk, tř. hist., b. m., 1903, s. 16. 

podle orig. v archívu hrabat Černínů z Chudenic v .JindNchově Hradci 

1555 List hejtmana Šťastného z Pleší panu Jáchymovi z Hradce 

z 20. května 1555. In TISCHER, František (ed.). Dopisy hejtmana 

Št'astného z Pleší ku panu Jachymovi z Hradce (1 553-1561). 

Věstník Kr. Č. Spol. Náuk, tř. hist., b. m., 1903, s. 16-17. 

podle orig. v archívu hrabat Černínů z Chudenic v Jindhchově Hradci 

1555 List hejtmana Šťastného z Pleší panu Jáchymovi z Hradce 

z 16. června 1555. In TISCHER, František (ed.). Dopisy hejtmana 

Št'astného z Pleší ku panu Jachymovi z Hradce (1553-1561). 

Věstník Kr. Č. Spol. Náuk, tř. hist., b. m., 1903, s. 18-19. 

podle orig. v archívu hrabat Černínů z Chudenic v Jindhchově Hradci 

1555 List hejtmana Šťastného z Pleší panu Jáchymovi z Hradce 

z 22. září 1555. In TISCHER, František (ed.). Dopisy hejtmana 

Šťastného z Pleší ku panu Jachymovi z Hradce (1553-1561). 

Věstník Kr. Č. Spol. Náuk, tř. hist., b. m., 1903, s. 19-20. 

podle orig. v archívu hrabat Černínů z Chudenic v Jindřichově Hradci 

1556 List hejtmana Šťastného z Pleší panu Jáchymovi z Hradce 

z ll. ledna 1556. In TISCHER, František (ed.). Dopisy hejtmana 

Št'astného z Pleší ku panu Jachymovi z Hradce (1553-1561). 

Věstník Kr. Č. Spol. Náuk, tř. hist., b. m., 1903, s. 20-21. 

podle orig. v archívu hrabat Černínů z Chudenic v Jindhchově Hradci 

1582 ŠTURM, Václav. Srovnání víry a učení Bratří starších. In GRIM, 

Josef (ed.). Výbor z literatury české. Doba stFedni. Praha: Bursík 

a Kohout, 1908. Páté zkrácené a pozměněné vydání, s. 135-138. 

dle pův. vyd. 

1582 Poslední pořízení Tomáše Bikáneckého z Lipan. In NOV ÁČEK, 
Vojtěch J. (ed.). ListáF k dějinám školství kutnohorského: 1520-

1623. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 25-29. 

podle výpisu z desk zemských v archivu kutnohorském, č. 3452 a 3769 
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UnivKutnohl 

UnivKutnoh2 

ÚředObr 

VáclzLitl 

VáclzLit2 

VelesiKalllist 

VeleslKron 

1543 List pražské university kutnohorským. In NOV ÁČEK, Vojtěch 
J. (ed.). Listál k dějinám školství kutnohorského: 1520-1623. 

Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 5. 

podle orig. v archivu kutnohorském 

1552 List pražské university kutnohorské radě. In NOV ÁČEK, Vojtěch 
J. (ed.). Listář k dějinám školství kutnohorského: 1520-1623. 

Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1894, s. 8-9. 

podle orig. v archivu kutnohorském 

1620 Výzva nejvyšších úředníků k obraně vlasti. In DOSKOČIL, Karel. 

Listy a listiny z dějin československých 869-1938. Praha: Státní 

nakladatelství, 1938, s. 72-73. 

koncept v archivu ministerstva vnitra 

1521 List mistra Václava z Litomyšle kutnohorské radě (13. 4. 1521). In 

NOV ÁČEK, Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství 

kutnohorského: 1520-1623. Praha: Česká akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, s. 2-3. 

podle orig. v archivu kutnohorském 

1521 List mistra Václava z Litomyšle kutnohorské radě (13. 9. 1521). In 

NOV ÁČEK, Vojtěch J. (ed.). Listář k dějinám školství 

kutnohorského: 1520-1623. Praha: Česká akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, s. 3. 

podle orig. v archivu kutnohorském 

1578 ADAM Z VELESLA VÍNA, Daniel. Dedikace Kalendáře 
historického z r. 1578. In KOPECKÝ, Milan. Daniel Adam 

z Veleslavína. Praha: Svobodné slovo, 1962, s. 89-93. 

z pův. starého tisku 

1585 ADAM Z VELESLAVÍNA, Daniel. Předmluva ke Kronikám 

dvěma o založení země české. In GRIM, Josef (ed.). Výbor 

z literatury české. Doba střední. Praha: Bursík a Kohout, 1908. 

Páté zkrácené a pozměněné vydání, s. 151-154. 

podle pův. vyd. 
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VeleslKronP 

VeleslRus 

VilémzPernKol 

VilémzPernKoš 

1585 PICCOLOMINI, Aeneas Silvio. Kronika česká. ADAM 

Z VELESLAVÍNA, Daniel (přel.). In GRIM, Josef (ed.). Výbor 

z literatury české. Doba střední. Praha: Bursík a Kohout, 1908. 

Páté zkrácené a pozměněné vydání, s. 154-157. 

podle pův. vyd., 1585 (Kroniky dvě) 

1590 ADAM Z VELESLA VÍNA, Daniel. Předmluva k Hosiovu 

překladu Vypsání krajin země ruské. In HUSA, Václav (ed.). Naše 

1520 

1520 

národní minulost v dokumentech: Chrestomatie k 

Československa. I díl (Do zrušení nevolnictví). 

Nakladatelství ČSAV, 1954, s. 247-248. 

podle pův. vyd., sign. KNM 25 E 1 

dějinám 

Praha: 

List Viléma z Pernštejna KoJencovi. In PALACKÝ, František 

(ed.). Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. II. 
Praha, 1842, s. 148. 

List Viléma z Pernštejna Václavu Košáteckému z Kolovrat. In 

PALACKÝ, František (ed.). Archiv český čili staré písemné 

památky české i moravské. II. Praha, 1842, s. 172-173. 

VilémzPernLudvl List Viléma z Pernštejna Ludvíkovi I, králi českému a uherskému 

(26. 3. 1520). In PALACKÝ, František (ed.). Archiv český čili 
staré písemné památky české i moravské. I Praha, 1840, s. 72-73. 

1520 

VilémzPernLudv2 

1520 

VilémzPernŘik 

1520 

VilémzPernStav 

1520 

VilémzPernTurz 

1520 

Druhý list Viléma z Pernštejna Ludvíkovi 1., králi českému 

a uherskému (10. 12. 1520). In PALACKÝ, František (ed.). Archiv 

český čili staré písemné památky české i moravské. I Praha, 1840, 

s. 75-76. 

List Viléma z Pernštejna bratřím Otíkovi a Janovi Říkovským. In 

PALACKÝ, František (ed.). Archiv český čili staré písemné 

památky české i moravské. II. Praha, 1842, s. 140. 

List Viléma z Pernštejna všem třem stavům království Českého. In 

PALACKÝ, František (ed.). Archiv český čili staré písemné 

památky české i moravské. I Praha, 1840, s. 111. 

List Viléma z Pernštejna Stanislavu Turzovi. In PALACKÝ 

František (ed.). Archiv český čili staré písemné památky české 

i moravské. II Praha, 1842, s. 143-144. 
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VítězRad 

Vl a dll 

VodTheatr 

VodTheatrFiav 

V o jtPětipes 

ZborJord 

ZdenzŠternbFerd 

ZikmzPúch 

1603 O bitvě a št'astném vítězství Radu/a Vejdy Valaského nad 

zpronevěNlým Jeho Mi. cí. Cákelem Mojžíšem, Turky, Tatary 

a některými též zpronevěhlými Jeho Milosti Sedmihradčany 

a Kozáky ... In Český národní korpus - připravovaný diachronní 

korpus. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2002, 

s. A1a-A4b. 

podle pův. tisku, KNM sign. 30 C 22 

1501 List krále Vladislava II. plzeňským. In PALACKÝ, František (ed.). 

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. I. Praha, 

1840, s. 333-334. 

1605 VODŇANSKÝ Z URAČOV A, Nathanaél. Theatrum mundi 

minoris. BOČKOVÁ, Hana; MATL, Jiří (eds.). Brno: Atlantis, 

2001, s. 149-157, 158-159. 

1605 

podle pův. vyd., Moravská zemská knihovna, sign. STI-024 371 

FLA VIUS, Iosephus. Kronika židovská. VODŇANSKÝ 
Z URAČOV A, Nathanaél (přel.). In VODŇANSKÝ Z URAČOV A, 

Nathanaél. Theatrum mundi minoris. BOČKOVÁ, Hana; MATL, 

Jiří (eds.). Brno: Atlantis, 2001, s. 157-158. 

podle pův. vyd., Moravská zemská knihovna, sign. STI-024 371 

1593 List Vojtěcha Pětipeského z manželce Barboře Pětipeské z Hrušova. 

In DVORSKÝ, František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer 

českých. Praha, 1869, s. 153-154. 

podle orig. v archivu v Roudnici 

1580 JORDÁN Z KLAUSENBURKU, Tomáš. Kníha o vodách 

hojitedlných neb teplicech moravských. ZBORSKÝ, Ondřej (přel.). 
SLAVÍK, Bedřich (ed.). Olomouc: Obchodní a živnostenská 

komora v Olomouci, 1948, s. 70-74. 

1573 

podle starého tisku, Universitní knihovna Olomouc, sign. 32427 

List Zdeňka z Šternberka arciknížeti Ferdinandovi. In DVORSKÝ, 

František (ed.). Staré písemné památky žen a dcer českých. Praha, 

1869, s. 115-116. 

podle orig. arch. místodrž. v Innsbrucku. 

1554 ZIKMUND Z PÚCHOV A. Kozmografia česká. In KOPECKÝ, 

Milan. Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988, s. 145-149. 

starý tisk Ústřední knihovny filozofické fakulty UJEP v Brně, sign. S 3645 
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ZpůsOdd 

ŽerotBiekt 

ŽerotDcer 

ŽerotFridr 

ŽerotHann 

ŽerotVan 

1580 Agenda aneb Spůsob Oddávání k stavu manželskému. In Český 

národní korpus - připravovaný diachronní korpus. Ústav Českého 
národního korpusu FF UK, Praha 2002, s. 1-1 9. 

podle xeroxové kopie z pozůstalosti J. Paráka (Archiv Nár. muzea) 

1605 List Karla staršího ze Žerotína panu Jindřichu Blektovi. 

In REJCHRTOVÁ, Noemi (ed.). Z korespondence. Praha: Odeon, 

1982, s. 182. 

podle Spisů Karla staršího ze Žerotína. Listové psaníjazykem česk)ím, svazek 1-

3. BRANDL, Vincenc (ed.). Brno, 1870-I872, list č. 383. N. Rejchrtová jej 

opravila podle originálu. 

1605 List Karla staršího ze Žerotína dcerám Bohunce a Aleně. 
In REJCHRTOVÁ, Noemi (ed.). Z korespondence. Praha: Odeon, 

1982, s. 182-183. 

podle Spisů Karla staršího ze Žerotína. Listové psaní jazykem českým, svazek 1-

3. BRANDL, Vincenc (ed.). Brno, I870-I872, list č. 403. N. Rejchrtová jej 

opravila podle originálu. 

1591 List Karla staršího ze Žerotína panu Fridrichovi ze Žerotína. In 

REJCHRTOVÁ, Noemi (ed.). Z korespondence. Praha: Odeon, 

1982, s. 60-63. 

podle Spisů Karla staršího ze Žerotína. Listové psaní jazykem českým, svazek I-

3. BRANDL, Vincenc (ed.). Brno, I 870-I 872, list č. I 2. N. Rejchrtová jej 

opravila podle originálu. 

1605 List Karla staršího ze Žerotína Hannibalovi z Valdštejna. In 

REJCHRTOVÁ, Noemi (ed.). Z korespondence. Praha: Odeon, 

1982, s. 180-182. 

podle Spisů Karla staršího ze Žerotína. Listové psaní jazykem česk;ím, svazek 1-

3. BRANDL, Vincenc (ed.). Brno, 1870-I872, list č. 353. N. Rejchrtová jej 

opravila podle originálu. 

1592 List Karla staršího ze Žerotína paní Vanecké. In REJCHRTOVÁ, 

Noemi (ed.). Z korespondence. Praha: Odeon, 1982, s. 67-69. 

podle Spisů Karla staršího ze Žerotína. Listové psaní jazykem českým, svazek 1-

3. BRANDL, Vincenc (ed.). Brno, 1870-I872, list č. 28. N. Rejchrtová jej 

opravila podle originálu. 

Pražský závislostní korpus 2. O. Ústav formální a aplikované lingvistiky a Centrum 

komputační lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 

2005. 
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XIII. PŘÍLOHA: DISTRIBUCE UMÍSTĚNÍ SYNTETICKÉHO 
PREDIKÁTU VE STARŠÍ ČEŠTINĚ PODLE ŽÁNRU 

Tato příloha obsahuje údaje o celkovém, bezpříznakovém umisťování slovesa 

v jednotlivých žánrech, jak se ukazuje v základní databázi. Tyto údaje mohou sloužit 

jako referenční pozadí pro charakteristiku slovosledu jiných děl. 

Soubor tabulek a grafů v této příloze se vztahuje k části V. 2. U každého žánru je 

na počátku zařazena charakteristika jeho dokladů: jsou uvedena díla, odkud doklady 

pocházejí, a počet dokladů z jednotlivých děl. V několika málo případech se v daném 

úryvku díla v databázi textů nevyskytoval doklad, který by vyhovoval našim kritériím. 

U takových děl je uveden počet dokladů nula. 

Umístění přísudkového slovesa je u každého žánru popsáno ve dvou tabulkách a 

grafu. V první tabulce je zachyceno umístění slovesa bez ohledu na jeho hodnotu AČV. 

V druhé tabulce se přihlíží k AČV slovesa. Pro jasnější ilustraci rozdílů ve slovosledu 

mezi jednotlivými žánry je pak v grafu znázorněno umístění přechodového slovesa 

v daném žánru (v grafu jsou odpovídající údaje druhé tabulky převedeny na procenta). 

Umístění sloves tematických a rematických do grafů vynesena nejsou, protože tato 

slovesa jsou v jednotlivých žánrech zastoupena příliš málo doklady. 
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XIII. 1. ADMINISTRA TIVNÍ TEXTY A OFICIÁLNÍ LISTY 

Původ a počet dokladů daného žánru v základní databázi: 

TomBikán 32 PavelTřeb 3 JitkazJan 1 
DirektMob 14 RudiiChrud 3 KonsJanJil 1 
ŠkolBarb 10 ÚředObr 3 KrálMarie 1 
ProtokMal 8 V ladil 3 KuňTandr 1 
Arm Šenk 5 ČáslKons 2 KutnKolej 1 
AnnzHrad 5 FerdiDůch 2 KutnRekt1 1 
HradKons 5 FerdiMil 2 OficsvBarb 1 
BuriánBoch 4 FerdiŽák 2 RevFerd 1 
FerdU arm 4 KonsSvMik 2 RožmitPís 1 
ChrudKons 4 KutnCodic2 2 RudiiPlav 1 
JindřzHrad 4 KutnRekt2 2 BohzPeršt o 
KutnCodic1 4 SprávKutn 2 JindřDvor o 
MatHrad 4 UnivKutnoh1 2 KonsJanTur o 
UnivKutnoh2 4 VáclzLit1 2 RevMaxll o 
VáclzLit2 4 AnnBeneš 1 RudiiMaj o 
KutnRekt3 3 ArtikRat 1 
MaxiiChrud 3 HavzŽat 1 Celkem 162 

Tab. 92- Umístění sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV- administrativní 

texty a oficiální listy (základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Napočátku 
54 33,33 

a uprostřed 

Před postpon. 
64 39,51 

členy 

Nakonci 44 27,16 

Celkem 162 100,00 
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Tab. 93 - Zastoupení sloves v jednotlivých pozicích podle AČV - administrativní texty 

a oficiální listy, v počtech výskytů (základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Na konci Celkem 

a uprostřed členy 

Téma o 3 o 3 

Přechod 53 61 37 151 

Réma 1 o 7 8 

Celkem 54 64 44 162 

Graf 94 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v procentech -

administrativní texty a oficiální listy (základní databáze) 

50. 

40,4 

30 ·-- 24,5. 

o \--_ __._ _____ ~-----''------'----
Na počátku a uprostřed Před postpon. členy Na konci 

(100% tvoří všechna přechodová slovesa daného žánru v dokladech základní databáze) 
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X///.2. SOUKROMÉ LISTY 

Původ a počet dokladů daného žánru v základní databázi: 

ElišŽerot2 27 AnnCukr2 7 RožmitŠvamb 4 
ElišŽerot1 26 PlzPetrzRožmb 7 VilémzPemStav 4 
ŠťastzPleš4 18 ŠťastzPleš 1 7 VilémzPemTurz 4 
ŽerotFridr 17 ŠťastzPleš2 7 ŽerotHann 4 
ŠťastzPleš6 15 AnnCukr1 6 ŠťastzPleš5 3 
ŠťastzPleš7 15 DcerPětipes 6 VilémzPernŘik 3 
VilémzPemLudv 1 15 ŠťastzPleš8 6 ZdenzŠtemb 3 
VilémzPemLudv2 14 VilémzPemKoš 6 ŽerotDcer 3 
JanzEber 13 VojtPětipes 6 DietrichKrom 2 
JanzTedr 13 JiříErast 5 JanTurKons 1 
ŠťastzPleš3 12 AnnMejk 4 RožmitBachtl 1 
ŠťastzPleš9 ll AnnzRožmb 4 RožmitPretv 1 
AnnVorač 10 KutnSvěch 4 SlabaČKom 1 
MariezHod 9 MlynČKom 4 S tíž Týn 1 
ŽerotVan 9 PísŠvamb 4 ŽerotBlekt 1 
MikŠvamb 8 RožmitRožmb 4 VilémzPemKol o 

Celkem 355 

Tab. 95 - Umístění sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV - soukromé listy 

(základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Napočátku 
84 23,66 

a uprostřed 

Před postpon. 
109 30,70 

členy 

Nakonci 162 45,64 

Celkem 355 100,00 

271 



Tab. 96 - Zastoupení sloves v jednotlivých pozicích podle AČV - soukromé listy, 

v počtech výskytů (základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Na konci Celkem 

a uprostřed členy 

Téma 3 1 2 6 

Přechod 78 107 133 318 

Réma 3 1 27 31 

Celkem 84 109 162 355 

Graf 97 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v procentech -

soukromé listy (základní databáze) 

50 
41,82 

40 
33,65 

Na počátku a uprostřed Před postpon. členy Na konci 

( 100 % tvoří všechna přechodová slovesa daného žánru v dokladech základní databáze) 
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XIII. 3. HISTORIOGRAFIE 

Původ a počet dokladů daného žánru v základní databázi: 

VítězRad 48 
Jápon 42 
PaprocZrc 33 
PaprocDiad 27 
V eleslKronP 21 
SixtzOtt 10 

KocínPolit 9 

Celkem 190 

Tab. 98- Umístění sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV- historiografie 

(základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Napočátku 
63 33,16 

a uprostřed 

Před postpon. 
30 15,79 

členy 

Nakonci 97 51,05 

Celkem 190 100,00 
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Tab. 99 - Zastoupení sloves v jednotlivých pozicích podle AČV - historiografie, 

v počtech výskytů (základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Na konci Celkem 

a uprostřed členy 

Téma o o o o 

Přechod 60 29 77 166 

Réma 3 1 20 24 

Celkem 63 30 97 190 

Graf 100 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v procentech -

historiografie (základní databáze) 

50 46,39 

40 

20 ~-~-_11A7 

10 

Na počátku a uprostřed Před postpon. členy Na konci 

(100% tvoří všechna přechodová slovesa daného žánru v dokladech základní databáze) 
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XIII. 4. 0DBORNÁ LITERATURA 

Původ a počet dokladů daného žánru v základní databázi: 

KomenVych 61 

HájMattPředml 33 

ZikmzPúch 19 

KoldPráv 12 

NámMluv 8 

RodzHustiř 2 

Celkem 135 

Tab. 1 O 1 - Umístění sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV - odborná 

literatura (základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Napočátku 
61 45,19 

a uprostřed 

Před postpon. 
6 4,44 

členy 

Nakonci 68 50,37 

Celkem 135 100,00 
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Tab. 102 - Zastoupení sloves v jednotlivých pozicích podle AČV - odborná literatura, 

v počtech výskytů (základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Nakonci Celkem 

a uprostřed členy 

Téma 2 o o 2 

Přechod 59 6 61 126 

Réma o o 7 7 

Celkem 61 6 68 135 

Graf 103 -Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v procentech -

odborná literatura (základní databáze) 

60 

Na počátku a uprostřed Před postpon. členy Na konci 

(100% tvoří všechna přechodová slovesa daného žánru v dokladech základní databáze) 
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XIII. 5. PRAKTICKY ODBORNÁ A VÝCHOVNÁ LITERA TURA 

Původ a počet dokladů daného žánru v základní databázi: 

Háj Snář 54 MachSion 10 
MatKoneč 50 LukPražSbor 9 
JanzChocně 49 BlahMuz 8 
ZborJord 39 KlatPočty 5 
Harant 29 PrefzVlk 5 
MouřLíč 17 

Celkem 275 

Tab. I 04 - Umístění sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV - prakticky 

odborná a výchovná literatura (základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Napočátku 
149 54,18 

a uprostřed 

Před postpon. 
42 15,27 

členy 

Na konci 84 30,55 

Celkem 275 100,00 
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Tab. 105- Zastoupení sloves v jednotlivých pozicích podle AČV- prakticky odborná a 

výchovná literatura, v počtech výskytů (základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Na konci Celkem 

a uprostřed členy 

Téma 2 o o 2 

Přechod 138 39 65 242 

Réma 9 3 19 31 

Celkem 149 42 84 275 

Graf 106- Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v procentech

prakticky odborná a výchovná literatura (základní databáze) 

60 57,02 
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Na počátku a uprostřed Před postpon. členy Na konci 

( l 00 % tvoří všechna přechodová slovesa daného žánru v dokladech základní databáze) 
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XIII. 6. NÁBOŽENSKÁ LITERA TURA 

Původ a počet dokladů daného žánru v základní databázi: 

VodTheatr 56 ŠturrnSrov 14 
KonáčSen 38 AugKáz 9 
Bavorov 29 ZpůsOdd 5 
KonáčDial 19 Bavoryn 3 
Služ Křtu 18 BiblKralPředml 1 
VodTheatrFlav 17 BrStarNápr 1 

Celkem 209 

Tab. 107 - Umístění sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV - náboženská 

literatura (základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Na počátku 
79 37,80 

a uprostřed 

Před postpon. 
41 19,62 

členy 

Na konci 89 42,58 

Celkem 209 100,00 
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Tab. 108 - Zastoupení sloves v jednotlivých pozicích podle AČV - náboženská 

literatura, v počtech výskytů (základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Na konci Celkem 

a uprostřed členy 

Téma 1 1 4 6 

Přechod 66 40 67 173 

Réma 12 o 18 30 

Celkem 79 41 89 209 

Graf 109 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v procentech -

náboženská literatura (základní databáze) 

50 

Na počátku a uprostřed Před postpon. členy Na konci 

(100% tvoří všechna přechodová slovesa daného žánru v dokladech základní databáze) 
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XII/. 7. ZÁBAVNÁ LITERATURA 

Původ a počet dokladů daného žánru v základní databázi: 

FrantPráv 111 

KonáčPrav 103 

ProstSbKop 82 

Faust 49 

ProstSbKol 47 

Celkem 392 

Tab. 11 O - Umístění sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV - zábavná 

literatura (základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Napočátku 
245 62,50 

a uprostřed 

Před postpon. 
66 16,84 

členy 

Nakonci 81 20,66 

Celkem 392 100,00 
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Tab. 111 - Zastoupení sloves v jednotlivých pozicích podle AČV - zábavná literatura, 

v počtech výskytů (základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Na konci Celkem 

a uprostřed členy 

Téma 5 1 2 8 

Přechod 191 63 41 295 

Réma 49 2 38 89 

Celkem 245 66 81 392 

Graf 112- Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v procentech

zábavná literatura (základní databáze) 
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XII/. 8. POLITICKÁ LITERATURA, POLEMIKY A KOMENTÁŘE 

VZTAHUJÍCÍ SE K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ 

Původ a počet dokladů daného žánru v základní databázi: 

LomnKupid 73 
BlahFilip 46 

HrubýNapPův 28 
KomenList 25 
HrubýNapCic 23 

BudAntial 15 

LamentMor 10 

HrubýPís 2 

Celkem 222 

Tab. 113 - Umístění sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV - politická 

literatura, polemiky a komentáře vztahující se k aktuálnímu dění (základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Napočátku 
75 33,78 

a uprostřed 

Před postpon. 
58 26,13 

členy 

Na konci 89 40,09 

Celkem 222 100,00 
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Tab. 114 - Zastoupení sloves v jednotlivých pozicích podle AČV - politická literatura, 

polemiky a komentáře vztahující se k aktuálnímu dění; v počtech výskytů (základní 

databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Na konci Celkem 

a uprostřed členy 

Téma 2 3 2 7 

Přechod 65 54 65 184 

Réma 8 1 22 31 

Celkem 75 58 89 222 

Graf 115 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v procentech -

politická literatura, polemiky a komentáře vztahující se k aktuálnímu dění (základní 

databáze) 

40 
35,33 35,33 

Na počátku a uprostřed Před postpon. členy Na konci 

(100% tvoří všechna přechodová slovesa daného žánru v dokladech základní databáze) 
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XII/. 9. PŘEDMLUVY A DEDIKACE 

Původ a počet dokladů daného žánru v základní databázi: 

HarantPředml 49 BlahMuzPříd1 9 
HrubýZlatDedik 16 LomnKupidPředml 9 
ŠturmSrov 14 LukPražOt 9 
V elesiKalHist 14 JešínDal 7 
VeleslKron 14 VeleslRus 1 
BlahMuzPříd2 13 

Celkem 142 

Tab. 116 - Umístění sloves v jednotlivých pozicích bez ohledu na AČV - předmluvy 

a dedikace (základní databáze) 

Poloha slovesa Počet výskytů V procentech 

Napočátku 
53 37,32 

a uprostřed 

Před postpon. 
28 19,72 

členy 

Nakonci 61 42,96 

Celkem 142 100,00 
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Tab. 117 - Zastoupení sloves v jednotlivých pozicích podle AČV - předmluvy 
a dedikace, v počtech výskytů (základní databáze) 

Napočátku Před postpon. 
Na konci Celkem 

a uprostřed členy 

Téma 2 o o 2 

Přechod 46 28 54 128 

Réma 5 o 7 12 

Celkem 53 28 61 142 

Graf 118 - Zastoupení přechodových sloves v jednotlivých pozicích v procentech -

předmluvy a dedikace (základní databáze) 
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