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ABSTRAKT  

Táto práca má za cieľ sa venovať španielskym vetám jednoduchým s neapelovo pojatou 

vôľou. Tieto vety vyjadrujú spôsob, akým môžeme vyjadrovať naše želania a prosby, bez toho 

aby sme sa obracali na konkrétneho adresáta. Na začiatku práce si rozoberieme slovesný 

spôsob. To pokladáme za dôležité kvôli tomu, že tieto formy viet sa spájajú s konkrétnym 

slovesným spôsobom, a to subjunktívom. Budeme sa venovať problematike charakteristiky 

a rozdelenia slovesného spôsobu. Podrobnejšie sa budeme venovať subjunktívu 

v jednoduchých vetách, ale neopomenieme ani jeho alternáciu s indikatívom a ani problematiku 

imperatívu. Následne si rozvinieme kapitolu o modalite, kde sa jej budeme venovať vo 

všeobecnosti, ale v poslednej časti sa zameriavame hlavne na španielčinu. Vymedzíme si 

konkrétne výrazy a paradigmy, ktorým sa budeme venovať v praktickej časti. Tá bude 

pozostávať z korpusových analýz v štyroch rôznych korpusoch, konkrétne InterCorp, Araneum 

Hispanicum Maius, CORPES XXI a CREA.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

subjunktív, modalita, želacie vety, španielčina, hable, hablara, deontická modalita 

  



ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to investigate simple Spanish clauses expressing implied 

will. They represent the way of how we can express our wish or desire without referring us to 

any addressee. This work consists of two parts, theoretical and modal. The first part is dedicated 

to the enlightenment of the term of verbal mode. This is considered to be important because 

these types of clauses are associated with a specific verbal mode, known as subjunctive. We 

will describe the use of subjunctive in simple clauses in more detail, but without neglecting its 

alternation with the indicative mode and the issue of an imperative mode, which consists in 

different approach to the meaning of the verbal mode in Spanish linguistic tradition. The second 

section of the chapter will then be dedicated to the modality, where we clarify the term and 

apply it on Spanish language. We will define specific expressions and paradigms that will be 

dealt with in the practical section. It will consist of a few corpuses analyzes in four different 

linguistic corpuses, namely InterCorp, Araneum Hispanicum Maius, CORPES XXI and CREA. 

KEY WORDS 

subjunctive, modality, wish clauses, Spanish, hable, hablara, deontic modality 
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1 ÚVOD  

 Už ako názov napovedá, táto práca sa bude venovať španielskym jednoduchým vetám 

s neapelovo pojatou vôľou. Túto tému sme si vybrali z dôvodu, že sa jedná o pomerne málo 

preskúmanú oblasť španielskeho jazyka. Teoretické práce sa väčšinou tejto oblasti venujú  

v rámci teoretických výkladov o používaní slovesného spôsobu, ale nejdú príliš do hĺbky. 

Naviac sme považovali za zaujímavé, akými spôsobmi sa dá naša vôľa vyjadriť. Dva hlavné 

spôsoby predstavuje apelovo pojatá vôľa, ktorú reprezentuje imperatív a neapelovo pojatá vôľa, 

ktorú reprezentujú spôsoby, ktorými hovoriaci vyjadruje svoje priania alebo túžby, bez toho, 

aby sa obracal na konkrétneho adresáta. 

Túto prácu sme rozdelili na dve väčšie celky, a to teoretickú časť a praktickú časť. 

V teoretickej časti sa budeme venovať kľúčovým pojmom pre našu prácu. Prvým z nich je 

slovesný spôsob. Ten považujeme za dôležitý hlavne preto, lebo tento druh viet sa spája len 

s jedným určitým slovesným spôsobom, ktorým je subjunktív. Priblížime si názory niekoľkých 

španielskych, ale aj českých lingvistov. Stretneme sa s pomerne odlišnými názormi nie len 

v chápaní pojmu ako takého, ale hlavne v počte slovesných spôsobov, s ktorými daní autori 

pracujú. Najväčšiu pozornosť budeme venovať subjunktívu, pretože ten je pre našu prácu 

najdôležitejší. Nebudeme sa venovať jeho konkrétnemu použitiu vo vetách, pretože táto téma 

je pomerne rozsiahla a rola subjunktívu v súvetiach pre nás nie je relevantná. Tak isto sa týmto 

problémom nebudeme zaoberať ani pri indikatíve. Načrtneme si problematiku týchto dvoch 

slovesných spôsobov a priblížime si prístupy autorov, ktorí sa snažia pomôcť v chápaní ich 

alternácie.  

Časť tejto kapitoly venujeme aj subjunktívu konkrétne v jednoduchých vetách, kde sa 

to popredia dostáva nový termín a to dezideratív. Modálny význam dezideratívny predstavuje 

jeden z významov, ktorý subjunktív nadobúda v určitých kontextoch, a týmto kontextom sú 

práve tieto jednoduché vety s neapelovo pojatou vôľou. 

Zastavíme sa aj pri imperatíve, ktorý často, niekedy možno neprávom, zostáva v pozadí 

a niektorí lingvisti ho považujú len za akúsi odnož subjunktívu.  

 Ďalšiu kapitolu venujeme pojmu, ktorý je úzko spätý s pojmom slovesného spôsobu, 

a tým je modalita. Na začiatku na modalitu nahliadneme vo všeobecnom chápaní a budeme sa 

opierať hlavne o dielo Palmera (1986), ktoré patrí medzi popredné v tejto tematike. Nám bude 
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však najviac nápomocné dielo Zavadila (1980), pretože ten sa sústreďuje viac na samotnú 

španielčinu. Jedným z hlavných spôsobov ako sa modalita vyjadruje v španielčine je práve 

slovesný spôsob. Preto je pojednávanie o týchto dvoch pojmoch veľmi dôležité. Postupne si 

charakterizujeme modalitu v jednotlivých úrovniach výpovede. Pre nás bude kľúčová rovina 

vety.  

 Predposledná kapitola je venovaná konkrétnym výrazom, ktoré budú predmetom našej 

práce. Sú to vety s výrazmi ojalá, que, quién, (ah) si a así. Tieto výrazy považujeme za jedny 

z najfrekventovanejších, pretože sa najčastejšie vyskytovali v sekundárnej literatúre. Práve tá 

nám poslúži na to, aby sme si ich charakterizovali a zamerali sa hlavne na ich význam a s akými 

slovesnými formami subjunktívu sa spájajú. Existujú aj spojenia, ktoré vyjadrujú želanie, ale 

neobsahujú žiaden takýto výraz. To sú napríklad vety ako Hágase milagro, Viva el presidente, 

Dios te lo pague atď. Z týchto výrazov sme sa rozhodli venovať len tomu prvému, pretože 

vyhľadávanie ostatných by bolo v korpusoch pomerne náročné.  

 Teoretickú časť uzatvára kapitola, kde pojednávame o jednotlivých paradigmách 

subjunktívu. Za vzor sme si zvolili sloveso hablar a paradigmy vyzerajú nasledovne – hable, 

haya hablado, hablase/hablara a hubiese/hubiera hablado. Zamerali sme sa na to, akú mieru 

pravdepodobnosti deja vyjadrujú a aká je ich orientácia v čase. To znamená, či je želanie 

orientované do minulosti a je nesplniteľné alebo do prítomnosti a budúcnosti a je viac alebo 

menej splniteľné.  

 V praktickej časti sa venujeme už jednotlivým korpusovým analýzam. Na začiatku si 

charakterizujeme jednotlivé korpusy, popíšeme, s akými problémami sme sa pri ich používaní 

stretli a ako sme ich používali pre vyhľadávanie dát. Konkrétne budeme pracovať so štyrmi 

korpusmi. Dva z nich fungujú pod záštitou Českého národného korpusu a sú to InterCorp 

a Araneum Hispanicum Maius. Ďalšie dva fungujú pod záštitou Španielskej kráľovskej 

akadémie a sú to korpusy CREA a CORPES XXI.  

 Našu prácu uzatvára záver, kde zhrnieme všetky dôležité poznatky z analýzy, 

nasledovaný resumé v slovenskom a španielskom jazyku a na konci uvádzame zoznam použitej 

literatúry a elektronických zdrojov využitých v tejto práci.  
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2 SLOVESNÝ SPÔSOB V ŠPANIELČINE  

Ako sme už spomínali v úvode, v našej práci sa budeme zaoberať španielskymi 

jednoduchými vetami, ktoré vyjadrujú neapelovo pojatú vôľu, t.j. budeme sa venovať 

modálnemu významu dezideratívnemu. Ten predstavuje jeden z významov slovesného spôsobu 

zvaného subjunktív. Na začiatok preto považujeme za dôležité si vymedziť čo vlastne slovesný 

spôsob v španielčine znamená a aké druhy poznáme. Lingvisti sa v tejto otázke často 

rozchádzajú a pristupujú ku chápaniu slovesných spôsobov rozlične, čo ma za následok aj rôzny 

počet slovesných spôsobov, s ktorými pracujú. V tejto kapitole si predstavíme niekoľko 

prístupov k tejto gramatickej kategórii, priblížime si problematiku vzťahu indikatív – 

subjunktív, charakterizujeme si správanie subjunktívu v jednoduchých vetách a následne sa 

budeme venovať aj tomu najpolemickejšiemu spôsobu, ktorým je imperatív.  

Začneme prístupom českej dvojice autorov Zavadil – Čermák (2010), ktorá k 

problematike slovesného spôsobu pristupuje odlišne ako väčšina autorov. Slovesný spôsob 

predstavuje v španielčine jednu z najdôležitejších gramatických kategórii. Sloveso je 

ústredným prvkom vety a je nositeľom predikácie, ktorá sa vytvára spojením modálnej 

a časovej charakteristiky, kategórii čísla a osoby. Zároveň sa za funkciu slovesného spôsobu 

považuje morfologicky vyjadrovať určité významy, ktoré ale spadajú do širšej kategórie 

modality. (cf. Zavadil – Čermák, 2010, s. 248). 

Vo všeobecnosti je známe, že španielčina disponuje niekoľkými základnými slovesnými 

spôsobmi, ktorých počet sa medzi jednotlivými autormi líši. Dvojica autorov Zavadil – Čermák 

(2010) prichádza so štyrmi, a to indikatív, subjunktív, imperatív a kondicionál. Ich prístup sa 

však líši v tom, že spájajú slovesné spôsoby s modálnymi významami: „Obecně můžeme říci, 

že modus v našem pojetí je funkce spočívající v morfologickém vyjádření určitého modálního 

významu.“ (s. 251)  

Nižšie si uvedieme aké modálne významy (MV) prideľujú k daným slovesným spôsobom 

a doplníme aj príklady autorov: 

a) Indikatív – MV reálny: Mi hijo estudia. 

b) Kondicionál – MV potencionálny: Mi hijo estudiaría.  

c) Imperatív – MV vôľový: ¡Estudia, hijo!   
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d) Subjunktív – MV non-reálny (potencionálny alebo vôľový nerozlíšene): ¡Que mi hijo 

estudie! – ¡Ojalá que mi hijo estudie! 

Okrem týchto základných modálnych významov existujú aj ďalšie, ktoré Zavadil – Čermák 

(2010) označujú ako parazitujúce a v ich terminológii sa nazývajú MV probabilitívny a 

MV dezideratívny. Tento prívlastok si zaslúžili kvôli tomu, že nedisponujú vlastnými 

výrazovými prostriedkami a využívajú, respektíve parazitujú na formách ostatných slovesných 

spôsobov (cf. 2010, s. 251). Podrobnejšie sa modalitou a modálnymi významami budeme 

zaoberať až v nasledujúcej kapitole. 

Zavadil – Čermák (2010) zároveň tvrdia, že klasické gramatiky sa vyjadrujú o módoch 

nepresne ak používajú označenie indikatív, imperatív atď. Podľa nich sa kategória módu 

realizuje spoločne s kategóriou času, a preto radšej pracujú s pojmom modotemporálna 

paradigma. Pod paradigmou rozumejú súbor všetkých gramatických tvarov toho slovesného 

lexému, ktoré plní tú istú modálnu funkciu a vyjadruje ten istý modálny význam. Týmto 

spôsobom odlíšili výrazovú a významovú stránku slovesného módu (cf. s. 252-253). 

Je treba mať na pamäti, že niektoré slovesné módy  sa vyskytujú vo vetách syntakticky 

nezávislých (imperatív, indikatív) a niektoré aj v rovinách súvetia (indikatív, subjunktív, 

kondicionál). Súvetný spôsob sa však vždy môže objaviť aj vo vetách jednoduchých, no opačný 

prípad nie je možný. Popritom zohrávajú rolu aj lexikálne výrazy, po ktorých musí nasledovať 

len jeden určitý slovesný spôsob. To je v niektorých situáciách prípad napríklad subjunktívu 

s MV dezideratívnym, ktorého prítomnosť v jednoduchých vetách môže byť podmienená 

nejakým lexikálnym výrazom akým je napríklad ojalá. To však neplatí stále. Existujú vety 

s tým istým MV, ale žiaden lexikálny výraz neobsahujú (napr. Hágase milagro).  

Ďalší z prístupu, konkrétne Ridruejov (1999), chápe slovesný spôsob ako slovesnú 

gramatickú kategóriu, zloženú z niekoľkých ohybných tried. Každá z týchto tried je vyjadrená 

rozličnými morfémami a zároveň predstavuje určitý druh modality (cf. s. 3215). Ako sme si 

mohli všimnúť, vzťah medzi slovesným módom a modalitou je naozaj veľmi blízky.  

RAE (2009) ku charakteristike módu pristupuje tradičným spôsobom. Jeden z hlavných 

rysov slovesného spôsobu podľa nich predstavuje postoj hovoriaceho voči informácii, ktorú 

podáva, jeho pohľad na obsah toho čo sa hovorí alebo opisuje (cf. s. 1866). Túto definíciu 

potvrdzujú nasledovným vyjadrením:  
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Se ha señalado en múltiples ocasiones que el modo subjuntivo aparece de forma destacada en 

una serie de contextos modales o modalizados que suelen llamarse no factuales (es decir, no 

reales, no verificados o experimentados), lo que sugiere que la flexión del subjuntivo podría 

considerarse la manifestación en forma gramatical de las nociones abstractas que corresponden 

a esos contextos (s. 1866).1 

Podľa RAE (2009) je to predikát, ktorý vyžaduje určitý slovesný spôsob, a ktorý 

vyjadruje stav vecí ako vnímaný, potvrdený alebo interpretovaný ako istý (cf. s. 1866). 

Zaujímavý pohľad na problematiku slovesného spôsobu prináša aj Porto Dapena (1991). 

Tento autor vymedzuje tri základné koncepty, ktoré sú dôležité pri chápaní módu. Je to typ 

komunikácie stanovenej medzi účastníkmi konverzácie, ďalej je to postoj hovoriaceho voči 

slovesnému deju a nakoniec výsledok väzby vyjadrenej (pomocou slova) alebo zamlčanej (ale 

známej z kontextu) (cf. s. 12). Tak isto ako aj Zavadil – Čermák (2010, s. 257) aj Porto Dapena 

(1991, s. 13) pracuje so štúdiou švajčiarskeho lingvistu Charlese Ballyho, ktorá podľa autorov 

spočíva v rozlíšení medzi le dictum (diktum) a le modus (modálna časť) vo vete. Diktum 

predstavuje vedľajšiu vetu obsahovú, zatiaľ čo modálna časť má za úlohu vyjadriť psychický 

postoj k diktu. Táto teória sa však skôr týka chápania modality obecne, a nie priamo otázky 

voľby slovesného spôsobu. 

Niektorí autori podľa Porta Dapeny (1991) nahliadajú často len k jednému kritériu. To 

však môže spôsobovať rôzne komplikácie. Ak by sme na slovesný spôsob nahliadali čisto len 

z hľadiska toho, že si ho vyžaduje určitý výraz alebo predikát, narazili by sme na vážne 

komplikácie pri imperatíve. Porto Dapena (1991) sa k tomu vyjadruje takto: „La primera y 

probablemente más importante de estas dificultades la presenta sin duda el llamado modo 

imperativo, pues las formas que lo integran no podrían jamás interpretarse como régimen de un 

verbo de mandato, ya que éste exige modo subjuntivo.“ 2  (s. 22). Autor uvádza príklad: 

 Cierra la puerta. = Te ordeno que cierres la puerta.  

                                                 

 

1 Už pri niekoľkých príležitostiach sa preukázalo, že subjunktív sa objavuje prevažne v modálnych alebo 

modalizovaných kontextoch, ktoré sa zvyknú nazývať nefaktické (to jest, nereálne, neoverené alebo nevyskúšané). 

To naznačuje, že časovanie v subjunktíve by sa mohlo považovať za gramatické prevedenie abstraktných predstáv 

v týchto kontextoch.  
2 Prvá a pravdepodobne najdôležitejšia z týchto ťažkostí predstavuje bez pochyby takzvaný rozkazovací slovesný 

spôsob, pretože formy, ktoré ho začleňujú by sa nikdy nemohli interpretovať ako väzby slovies rozkazu, pretože 

tie vyžadujú subjunktív.  
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Za teóriu, ktorá je medzi lingvistami najviac rozšírená by sa dalo považovať druhé 

kritérium, ktoré sme si uviedli pri autorovi Porto Dapenovi (1991). Jedná sa o postoj 

hovoriaceho k výpovedi. Tento prístup by sa dal rozdeliť na dve skupiny podľa toho či sa jedná 

o reálnosť/nereálnosť alebo subjektivitu/objektivitu (cf. Porto Dapena, 1991, s. 24). Toto 

delenie sa v určitom zmysle zhoduje s väčšinovým chápaním modality alebo tzv. modálneho 

významu. Porto Dapena (1991) uzatvára svoje pojednávanie o slovesnom spôsobe tým, že 

slovesný spôsob sú všetky spomínané veci naraz – postoj hovoriaceho, znak modality a niekedy 

môže byť konkrétny mód vyžadovaný niektorým výrazom (cf. s. 26). 

Pokiaľ ide o určenie počtu slovesných spôsobov, RAE (2009) priznáva, že španielska 

lingvistická tradícia je v tomto smere nejednotná. Základ tohto nejednoznačného delenia 

spočíva v rozličnom chápaní významu slovesného spôsobu. Následne uvádzajú ich definíciu 

slovesného spôsobu, ktorá je významom blízka aj k už spomínaným autorom Zavadil – Čermák 

(2010) a Ridruejo (1999): „En la concepción más estricta, que se seguirá aquí, los modos 

representan paradigmas flexivos, aun cuando sean defectivos o incompletos, o puedan coincidir 

sus formas con elementos de otros paradigmas.“3 (RAE, 2009, s. 1867). Na základe tohto 

kritéria vymedzujú tri slovesné spôsoby, a to indikatív, subjunktív a imperatív. Modalizované 

časy ako futuro de conjetura nepovažujú za slovesný spôsob. V niektorých prípadoch sa 

pripisuje určitému slovesnému času niektorá z modálnych charakteristík, to však podľa nich 

neznamená, že sa automaticky stáva novým slovesným spôsobom (cf. RAE, 2009, s.1867). 

V lingvistike sa však objavuje aj ďalšia polemika. Jej predmetom je zaradenie 

imperatívu medzi slovesné spôsoby. Na jednej strane sa objavuje fakt, že každý slovesný 

spôsob by mal mať vlastné slovesné formy. Imperatív však značné množstvo týchto foriem 

preberá zo subjunktívu. Na druhej strane, forma niektorých slovies v druhej osobe singuláru 

a plurálu je jedinečná len pre imperatív.  

Doposiaľ sa väčšina autorov vyjadrovala v prospech imperatívu. RAE (2009) to 

odôvodňuje tým, že osoba a číslo sa často nezhodujú vo forme a okrem toho ani pozícia 

podmetu, osobných zámen a záporná forma slovesa nie je rovnaká ako pri subjunktíve. 

Nasledujúci autor, Gili Gaya (1955), zastáva však opačný názor a imperatív považuje len za 

                                                 

 

3 V najpresnejšom chápaní, ktorým sa riadime aj tu, predstavuje slovesný spôsob ohybné paradigmy, aj v prípade, 

že sú defektívne či nekompletné, alebo sa môžu zhodovať s prvkami ostatných paradigiem. 
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odnož subjunktívu, keďže všetky slovesné formy, okrem druhej osoby singuláru a plurálu, 

náležia práve subjunktívu (cf. 27).  

Gili Gaya (1955) sa prikláňa k názoru, že slovesný mód je len odrazom nášho 

subjektívneho pohľadu na dej, o ktorom informujeme:  

Podemos pensar también que el concepto verbal que preferimos es simplemente un acto mental 

nuestro, al cual no atribuimos existencia fuera de nuestro pensamiento. [...] afirmamos 

o negamos hechos pensados que se producen, se han producido o se producirán en la realidad; 

empleamos para enunciarlos el modo indicativo. [...] el no ir a verte mañana está pensado como 

una mera posibilidad, a la cual no atribuiyo efectividad. Todos estos hechos están enunciados 

en modo subjuntivo.4 (s. 117) 

To by sa vzhľadom na predošlé teórie dalo vyvrátiť, keďže ako už sme spomínali, 

existujú výrazy, kde väzba na konkrétny mód bude silnejšia ako subjektívny pohľad 

hovoriaceho. Ako už bolo zmienené, Gili Gaya (1955) pracuje teda len s dvomi slovesnými 

spôsobmi, a to indikatívom a subjunktívom.  

Porto Dapena (1991) delí slovesný spôsob na dve skupiny, a to na hlavné slovesné módy 

(los modos primarios), medzi ktoré zaraďuje indikatív, subjunktív a imperatív, a druhotné (los 

modos secundarios), ktoré môžu predstavovať už existujúce slovesné formy, ktorým sa 

priraďuje nový morfologický význam (v autorovej terminológii napr. potenciál alebo 

hypotetický spôsob) (cf. s. 27).   

Slovesný spôsob by sa dal na základe týchto všetkých tvrdení chápať ako gramatická 

kategória, ktorá je úzko spätá s kategóriou modality. Postoj hovoriaceho k danej informácii 

zohráva pri voľbe módu určitú rolu, nemalo by sa to však považovať za jediné kritérium, 

vzhľadom na to, že existujú predikáty, ktoré si vyžadujú len jeden konkrétny slovesný spôsob. 

Je ťažké však určiť, ktoré kritérium prevláda. Neoddeliteľnou súčasťou chápania slovesného 

spôsobu je modalita a modálne významy. Tým sa budeme dôkladnejšie venovať v nasledujúcej 

kapitole. 

                                                 

 

4 Môžeme si tiež myslieť, že slovesný koncept, ktorému dávame prednosť, je čisto náš mentálny úkon, ktorému 

nepripisujeme žiadnu existenciu mimo naše myslenie. […] potvrdzujeme alebo popierame určité akty ktoré sa 

uskutočňujú, uskutočnili alebo sa uskutočnia v skutočnosti, tak používame slovesný spôsob indikatív.  [...] veta no 

ir a verte mañana je myslená ako možnosť, ktorej neprisudzujem žiadnu skutočnosť. Všetky tieto úkony sa spájajú 

so slovesným spôsobom subjunktív.  



 

 

16 

 

 

Keďže zaoberať sa použitím jednotlivých slovesných spôsobov je rozsiahla téma, ktorá 

nie je ani predmetom našej práce, budeme sa venovať len niektorým faktorom, ktoré sú 

relevantné pre náš výskum. 

2.1 Indikatív verzus subjunktív  

V tejto kapitole by sme chceli nahliadnuť k problému, ktorý pre študentov španielčiny 

ako cudzieho jazyka predstavuje značnú prekážku – kedy použiť indikatív a kedy subjunktív. 

Mnoho lingvistov sa snaží tieto ťažkosti vysvetliť čo najjednoduchším spôsobom a pristupujú 

k tomu opäť rozlične. V tejto kapitole sa to pokúsime zhrnúť a stručne si popritom 

charakterizovať, čo vlastne indikatív a subjunktív predstavuje.  

2.1.1 Indikatív 

Indikatív sa v lingvistickej tradícii zvykne považovať za slovesný spôsob, ktorý je spätý 

s reálnou rovinou a objektívnym chápaním slovesného deja. Zavadil (1995) považuje indikatív 

za súvetnú nekongruenčnú morfologickú realizáciu MV reálneho. Autor túto charakteristiku 

zakladá na chápaní slovesného spôsobu ako akéhosi nositeľa modálneho významu, ktorým sa 

zároveň vyjadruje aj ďalšia gramatická kategória a tou je slovesný čas. Rovnako je pre nich 

dôležitá aj syntaktická a sémantická závislosť. V tomto prípade pod slovom nekongruenčný 

chápeme, že módy sú závislé syntakticky, ale nie sémanticky. Súvetný je preto, lebo sa 

vyskytuje v rovine súvetia, ale popritom existuje aj v jednoduchých vetách (cf. s. 66-68). To 

potvrdzuje aj RAE (2009): „Las oraciones no subordinadas se construyen por lo general en 

indicativo.“5 (s. 1870).  

2.1.1.1 Slovesný čas  

Na základe modotemporálneho významu slovesného spôsobu, s ktorým pracujú Zavadil – 

Čermák (2010), sa paradigmám priraďujú určité modotemporálne významové funkcie (cf. s. 

304-307). Pracujú s kondicionálom ako s osobitným slovesným spôsobom, no iné gramatiky, 

ako napríklad RAE (2009), ho zahrňujú medzi slovesný čas indikatívu. Kvôli týmto 

nezrovnalostiam ho preto v nasledujúcom delení označíme kurzívou:   

1. Jednoduché časy  

a) Indikatív prézentu (presente) hablo 

                                                 

 

5 Jednoduché vety sa obecne tvoria s indikatívom.  
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b) Indikatív perfekta (pretérito perfecto simple) hablé 

c) Indikatív imperfekta (pretérito imperfecto) hablaba 

d) Indikatív futúra (futuro simple) hablaré 

e) Kondicionál (condicional simple) hablaría 

2. Zložené časy  

a) Indikatív anteprézentu (pretérito perfecto compuesto) he hablado 

b) Indikatív propretérita alebo tzv. pluskvamperfektum (pretérito pluscuamperfecto) 

había hablado  

c) Indikatív antepretérita (pretérito anterior) hube hablado 

d) Indikatív antefutúra (futuro compuesto) habré hablado 

e) Kondicionál zložený (condicional compuesto) habría hablado  

Toto delenie úzko súvisí s kategóriou aspektu španielskeho slovesa. Niektoré slovesné 

časy môžu mať viacero významov a niektoré sa už v bežnej hovorovej španielčine nevyskytujú. 

Rodríguez – Sánchez (1999) uvádzajú ako špeciálny príklad španielčinu používanú v Galícii, 

kde sa zámerne vyhýbajú zloženým formám slovesného času, a preto sa spektrum užitia 

jednoduchých foriem značne rozširuje (cf. s. 2923) 

2.1.2 Subjunktív  

Aby sme zachovali jednotnú terminológiu, ktorú sme si uvádzali pri indikatíve, 

subjunktív predstavuje podľa Zavadila (1995) súvetne kongruenčnú alebo nekongruenčnú 

morfologickú realizáciu MV nereálneho, t.j. MV potencionálneho, MV vôľového alebo MV 

hodnotiaceho (cf. s. 68). Jedná sa o mód, ktorý má v španielčine pestrú škálu využití. Tie však 

nie sú úplne jednoznačné a to spôsobuje komplikácie pri ich vymedzení.  

V nadväznosti na Zavadila (1995) a Zavadila – Čermáka (2010) si vysvetlíme, čo si 

autori predstavujú pod pojmom súvetný, vetný, kongruenčný a nekongruenčný. Subjunktív 

vetný kongruenčný predstavuje to, že mód je syntakticky nezávislý, ale sémanticky je riadený 

lexikálnym výrazom modálnej povahy. Jedná sa o vety hlavné alebo jednoduché. (cf. s. 253). 

Uvedieme si príklady autorov, kde tal vez a ojalá predstavujú spomenuté lexikálne výrazy (s. 

254): 

 Tal vez lo sepa.  

 ¡Ojalá que lo sepa!   
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Súvetne nekongruenčné použitie subjunktívu je situácia, v ktorej je tento slovesný 

spôsob  podmienený syntakticky, ale nie sémanticky. Sú to napríklad vedľajšie vety 

podmienkové, kedy výber slovného spôsobu nie je riadený žiadnym modálnym výrazom vo 

vete hlavnej. To je prípad vedľajších viet podmienkových (cf. s. 253). Opäť nám poslúžia 

príklady autorov (s. 254): 

 Te lo digo, cuando tenga tiempo. 

Si tuviera tiempo, te lo traduciría. 

Posledné použitie subjunktívu je súvetne kongruenčné, t.j. prítomnosť slovesného 

spôsobu je závislá syntakticky, ale aj sémanticky. Takto subjunktív funguje vo vetách 

vedľajších podmetových a predmetových, kde je jeho prítomnosť podmienená non-reálnym 

modálnym významom výrazu hlavnej vety, čo väčšinou býva predikát, a s ktorým modálne 

zhoduje (cf. s. 253). Príklady sú opäť od autorov (s. 254): 

 Quiero que lo sepa.  

Me alegro que lo sepa.   

Zavadil – Čermák (2010) prichádzajú s myšlienkou, že MV non-reálny, ktorý je typický 

hlavne pre subjunktív, sa okrem temporálneho významu môže spájať aj s tzv. vnútornou 

modálnou diferenciáciou (VMD). Tá udáva rôzne stupne reálnosti, respektíve realizácie 

príslušného deja. Jedná sa o nasledovné významy (cf. s. 255): 

a) Faktibilný – non-reálny dej má otvorenú možnosť realizácie 

¡Ojalá llueva mañana! 

b) Eventuálny – non-reálny dej má neudanú možnosť realizácie, perspektíva spolu 

s dejom zostáva v oblasti potenciálnosti 

¡Ojalá lloviera mañana! 

c) Ireálny – non-reálny dej má uzatvorenú možnosť realizácie  

¡Ojalá hubiera llovido ayer! 

2.1.2.1 Slovesný čas  

Čo sa týka slovesného času, tieto nasledovné spadajú k subjunktívu: 

• Jednoduché časy  

a) Subjunktív prézentu (presente) hable 

b) Subjunktív imperfekta (pretérito imperfecto) hablara / hablase 
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c) Subjunktív futúra (futuro simple) hablare 

• Zložené časy  

a) Subjunktív anteprézentu (pretérito perfecto compuesto) haya hablado 

b) Subjunktív propretérita alebo tzv. pluskvamperfektum (pretérito pluscuamperfecto) 

hubiera / hubiese hablado  

c) Subjunktív antefutúra (futuro compuesto) hubiere hablado 

Borrego – Asencio – Prieto (1985) tvrdia, že subjunktív futúra a antefutúra sa v bežnej 

reči prestáva používať. Jeho využitie je obmedzené už len na špeciálne prípady v písomnom 

prejave, ako sú legislatívne texty, príslovia, porekadlá a ustálené slovné spojenia. Pripúšťajú, 

že sa môže vyskytnúť aj v prejave autorov, ktorí si potrpia na vyložene archaický štýl (cf. s. 

13).  

Ďalej sa vyjadrujú k formám subjunktívu imperfekta a pluskvamperfekta -ra/-se 

a tvrdia, že obidve sú nahraditeľné takmer v každom kontexte. Voľba jednej alebo druhej formy 

závisí na pôvode, kultúrnej úrovni, štylistických preferenciách alebo sa len chcú vyhnúť 

kakofónii (cf. Borrego – Asencio – Prieto, 1985, s. 13). Forma končiaca na -ra sa predsa len 

považuje za trošku literárnu alebo sa objavuje len v reči z určitých regiónov. Autori tvrdia, že 

forma končiaca na -ra má ďalej význam indikatívu pluskvamperfekta a v niektorých prípadoch 

indikatív perfekta. Zároveň niektoré slovesá vo forme subjunktívu imperfekta končiacej na -ra 

môžu nahradiť zložený kondicionál (cf. Borrego – Asencio – Prieto, 1985, s. 19). 

Zložené časy subjunktívu odkazujú na skutočnosti alebo deje, ktoré sa v určitom 

momente prítomnosti, minulosti alebo budúcnosti považujú už za ukončené (cf. Borrego – 

Asencio – Prieto, 1985, s. 17).  

2.1.3 Voľba slovesného spôsobu 

V španielčine pravdepodobne neexistujú striktné pravidlá, ktoré by určovali kde a kedy 

použiť aký slovesný spôsob. Asi najlepšie túto problematiku vystihol svojím tvrdením Ridruejo 

(1999), ktorý tvrdí, že pri výbere slovesného módu zohráva dôležitú rolu kontext, a že každé 

použitie slovesného módu rozširuje jeho význam: „Hay que tomar en consideración que cada 
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entorno en que se presenta un determinado modo verbal puede precisar el significado que aporta 

dicho modo, tal como sucede con otras categorías gramaticales“ 6 (s. 3218) 

Ahern (2008) poukazuje na problematiku chápania súvetného – vetného módu. 

Etymológia názvu subjunktívu pochádza z latinčiny zo slova subiunctivus, ktoré vypovedá o 

tom, že sa jedná o morfém, ktorý naznačuje subordináciu, t.j. podradenosť slovesnej formy. 

Z toho podľa autorky vyplýva, že indikatív by mal automaticky značiť spôsob, ktorý je typický 

pre nezávislé vety. Toto presvedčenie hneď vyvracia tým, že situácia je trošku zložitejšia, 

a objavujú sa aj opačné prípady (cf. s. 7). Porto Dapena (1991) sa tiež pripája k názoru, že 

subjunktív má názov odvodený od toho, že v niektorých prípadoch sa štylizoval do 

subordinácie, ale toto chápanie je už len prežitok (cf. s. 21).  

Následne Ahern (2008) hovorí o tom, čoho sme boli svedkami už aj v predošlých 

gramatikách. Nie je jednoznačné určiť kedy by sme mali použiť indikatív a kedy subjunktív. 

Často nepostačujú spomínané protiklady ako reálne/nereálne, uskutočnené/hypotetické, 

objektívne/ subjektívne. Autorka spomína aj 77 pravidiel, ktoré spracovali Borrego – Asencio 

– Prieto (1985). Ani jeden spôsob však nie je príliš nápomocný, hlavne pokiaľ sa jedná 

o španielčinu ako cudzí jazyk (cf. s. 12). Zmieňuje však aj novšie a modernejšie prístupy ako 

je ten od Francisca Matte Bona alebo od José Ruiz Campilla:  

[…] podríamos resumir sus aportaciones en que el primero muestra cómo el subjuntivo es el 

modo que se emplea cuando el hablante expresa un contenido con un propósito distinto del de 

informar al destinatario, mientras que el indicativo es el modo 'informativo' por defecto. Por su 

parte, el segundo ha desarrollado una propuesta muy práctica adaptando y refinando 

acercamientos como el de Terrell y Hooper (1976/1990) basados en la asociación entre, por un 

lado, el indicativo y la aserción o declaración de un contenido, y por otro, el subjuntivo y na no-

declaración.7 (Ahern, 2008, s. 14) 

                                                 

 

6 Je nutné si uvedomiť, že každé prostredie v ktorom sa objavuje niektorý slovesný spôsob môže upresniť význam, 

ktorého nositeľom je daný spôsob, tak ako sa to deje aj v iných gramatických kategóriách. 
7 [...] mohli by sme zhrnúť ich prínosy tak, že ten prvý dokazuje ako je subjunktív slovesný spôsob, ktorý sa 

používa keď hovoriaci vyjadruje nejaký obsah s iným účelom ako je informovať adresáta, zatiaľ čo indikatív je 

slovesný spôsob informatívny. Čo sa týka toho druhého, ten rozvinul veľmi praktický návrh, tým že si privlastnil 

a zdokonalil prístup Terrella a Hoopera (1976/1990), ktorý bol založený na vzťahu medzi indikatívom 

a potvrdením alebo vyjadrením na jednej strane, a subjunktívom a nevyjadrením na strane druhej.  
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Pokiaľ prihliadneme k MV slovesných spôsobov, indikatív zväčša nemá MV 

potenciálny. Preto ak sa nachádza vo vete, ktorá vyjadruje pravdepodobnosť alebo možnosť, 

jeho prítomnosť musí byť podmienená nejakým výrazom, ktorý tento MV má, ako napr. 

probablemente, quizás, posiblemente atď. (cf. Porto Dapena, 1991, s. 59). 

S novším prístupom prichádza Ruiz Campillo (2007) vo svojom článku "El concepto de 

no-declaración como valor del subjuntivo. Protocolo de instrucción operativa de la selección 

modal en español", kde kritizuje nahliadanie k slovesným módom ako k opozíciám reálne – 

nereálne, subjektívne – objektívne (cf. s. 289). Jeho pohľad na problematiku je však viac 

pedagogický ako pri ostatných autoroch. Použitie subjunktívu, ktoré je vyslovene povinné, vidí 

naozaj len v niektorých prípadoch, kde ako príklad udáva slovesá, ktoré vyjadrujú túžbu, 

želanie alebo úmysel (querer, pedir, intentar), a zároveň v tom vidí viac ako len syntaktické 

pravidlá (cf. s. 291). Opozíciu týchto módov chápe Ruiz Campillo (2007) nasledovne: „El 

indicativo representa una declaración del hecho que marca. El subjuntivo representa una no-

declaraclón del hecho que marca.“8 (s. 296) 

V jeho práci sa stretávame s pojmom matriz. Označuje riadiaci prvok, ktorý sa nachádza 

v hlavnej vete a podnecuje prítomnosť jedného z módov. Môže sa jednať o sloveso, ale aj 

o časticu, príslovku, predložku alebo aj spojku (cf. s. 300). V nasledujúcej tabuľke si môžeme 

ukázať aké prvky má namysli. Vychádzame z jeho schémy v spomenutom článku: 

MATRIZ EJEMPLO EL MODO VERBAL 

Intencional Quiero que ... subjuntivo 

Veritativa  
de declaración Es verdad que ... indicativo 

de cuestionamiento Es dudoso que ... subjuntivo 

Valorativa Es bonito que ... subjuntivo 

Especificativa 
Identificativa Una cosa que ... indicativo 

no identificativa Una cosa que ... subjuntivo 

Tabuľka 1- „Matrices“ podľa Ruiza Campilla   

 

Problematická sa môže zdať matriz especificativa. Indikatív sa používa vtedy, pokiaľ je 

daná vec alebo dej jasný všetkým účastníkom a všetci ho identifikujú rovnako a vedia o čom sa 

hovorí. Ako príklad Ruiz Campillo (2007) uvádza una cosa que tiene cuatro patas kde účastníci 

                                                 

 

8 Indikatív predstavuje deklaráciu deja, ktorý označuje. Subjunktív predstavuje ne-deklaráciu deja, ktorý označuje.  
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konverzácie to identifikujú rovnako ako stoličku alebo nejaké zviera. Subjunktív sa použije 

v opačnom prípade, kde predmet nie je rovnako identifikovaný (cf. s. 319-320). 

2.2 Subjunktív v jednoduchých vetách 

Vzhľadom na rozsiahlosť témy slovesných spôsobov sme sa rozhodli venovať sa len 

tým najdôležitejším bodom, ktoré budú kľúčové pre našu tému. Jedným z nich je aj výskyt 

subjunktívu v jednoduchých vetách. Túto tému považujeme za dôležitú hlavne preto, že sa 

v našej práci súvetiami nezaoberáme, a aj preto, že zohráva dôležitú úlohu čo sa týka MV 

dezideratívneho.  

Ak sa vo vete objaví sloveso vo forme subjunktívu, najčastejšie sa jedná o súvetie, kde 

v hlavnej vete existuje riadiaci prvok, ktorý tento slovesný spôsob vyžaduje. Nie je však 

neobvyklé ani to, že sa objavujú vety so subjunktívom a pritom sa o súvetie nejedná.  

Sastre Ruano (1997) delí tieto vety podľa toho či vyjadrujú túžby (deseo) možnosť 

(posibilidad), pravdepodobnosť (probabilidad), prosby (ruego), rady (consejo) a rozkazy 

(mandato) (cf. s. 43). Jednotlivé významy viet sa takisto viažu na rôzne prvky, ktoré vynucujú 

prítomnosť subjunktívu: 

(a) túžby – ojalá (que), que, así, (ah) si, quién 

(b) možnosť a pravdepodobnosť – tal vez, quizá(s), posiblemente, 

seguramente, probablemente, acaso, ¿y si...? 

(c)  prosba, rada, rozkaz  - 2. os. sg. / pl., no + subjunktív prézentu, que 

+  subjunktív prézentu 

(d) lexikalizované formy – que yo sepa, vaya, oiga, venga, anda, atď. 

  Borrego – Asencio – Prieto (1985) rozdeľujú tieto vety podľa výrazov ktoré sa tam 

objavujú, a to sú ojalá, que, quién, ni que a vety s reduplikáciou slovesa (cf. s. 73-80).  

Porto Dapena (1991) najprv pojednáva o subjunktíve s imperatívnym významom a to 

v prípade, keď vyjadrujeme prosby a rozkazy. Ďalej ale pracuje aj so subjunktívom 

s dezideratívnym významom (cf. s. 77).  

2.2.1 Subjunktív s MV vôľovým dezideratívnym 

MV vôľový dezideratívny charakterizuje dej ako predmet vôle, ktorá sa vzťahuje 

nepriamo na konateľa, ktorý často nie je ani udaný.  Neobsahuje ani rys apelovosti a preto by 

sa mohol nazývať aj MV vôľovým neapelovým (cf. Zavadil, 1980, s. 88).  
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Takto sa môže vyskytovať buď samostatne alebo sa na začiatku vety môže objaviť 

modálne slovo (napr. ojalá) alebo uvádzacia častica que, ktorá nemá žiaden pevný modálny 

význam. Škála využitia tejto pôvodom spojky je naozaj široká. Môže sa objavovať vo zvolacích 

upozorneniach (¡Que estalla!), vo vyhrážkach (¡Que se lo digo a tu padre!) alebo funguje ako 

príznak emocionálneho zaujatia (Doctor, que estoy muy malo). Príklady sme prebrali od 

Zavadila (1980, s. 90). To, či sa vyskytne na začiatku vety je však záležitosťou konvencie, kde 

sa už môže jednať o ustálené slovné spojenia. To v praxi znamená, že sa používa spojenie 

Válgame Dios a nie *Que me valga Dios.  

Gili Gaya (1955) nazýva toto použitie subjunktívu ako subjuntivo optativo. Podľa neho 

je dezideratívny charakter týchto jednoduchých viet dobre pochopiteľný aj bez toho, aby im 

predchádzala hlavná veta s predikátom, ktorému by sa podriaďovali. Podraďovací charakter 

majú tieto vety v prípade, že začínajú so spojkou que a podľa autora sa už vtedy nejedná o tzv. 

optatívny subjunktív, ale o imperatív (cf. s. 127). Dalo by sa povedať, že Gili Gaya (1955) 

zahrňuje apelovosť a neapelovosť pod vlastnosti subjunktívu. To vyplýva z toho, že autor 

nepovažuje imperatív za samostatný slovesný spôsob.  

2.3 Imperatív  

Ako sme už spomínali, v lingvistike sa objavuje polemika o tom aký postoj zaujať 

k imperatívu. Tá vzniká hlavne kvôli rôznym koncepciám slovesného spôsobu. Zavadil (1980), 

na rozdiel od iných autorov, imperatív obhajuje ako samostatný slovesný spôsob.9 Zastáva 

názor, že modálne významy imperatívu a subjunktívu sa síce prekrývajú (MV vôľový), ale 

funkčne sú viazané na iné roviny (cf. s. 87). 

Aby sme aj tu zachovali predošlú terminológiu, Zavadil – Čermák (2010) predstavujú 

imperatív ako vetnú nekongruenčnú morfologickú realizáciu MV vôľového imperatívneho. 

Slovesný spôsob je teda sémanticky a syntakticky nezávislý a môže sa vyskytovať len  

v jednoduchých vetách (cf. s. 254).  

Z hľadiska formy je imperatív oproti ostatným slovesným spôsobom príznakový, t.j. 

žiadnemu inému slovesnému spôsobu neprepožičiava svoje slovesné formy. Na druhú stranu, 

                                                 

 

9 Zavadil (1980) spomína lingvistu E. Alarcosa Lloracha, ktorý imperatív vylúčil zo slovesných spôsobov. Ďalším 

je Gili Gaya (1955), ktorého sme si už spomenuli v našej práci. Sám autor však netvrdí, že by závery Alarcosa 

Lloracha boli zlé, ale že stoja na inom základe (cf. s. 87-88). 
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si v určitých prípadoch vypožičiava formy od subjunktívu (3. os. sg. a pl., záporný imperatív). 

Zavadil (1980) tvrdí, že táto forma imperatívu je prísne viazaná na kontext a to by mohlo 

svedčiť o neutralizácii privatívnej opozície imperatív/subjunktív. Či dochádza aj k významovej 

neutralizácii sa musí dokázať na opozícii s dezideratívnym významom subjunktívu (cf. s. 83). 

Nasledovné príklady sme prevzali od autora: 

 Descanse usted, señor Pérez. 

 Que usted descanse, señor Pérez. 

Takáto opozícia bude zachovaná hlavne aj z toho dôvodu, že vety s dezideratívnym 

významom obsahujú lexikálny prvok (napr. častica que, ojalá atď.) a zároveň sa klítika správajú 

pri obidvoch prípadoch úplne inak – ¡Llámeme usted! - Que me llame usted. Podľa Zavadila 

(1980) je toto formálne posilnenie významovej opozície dôležité hlavne v kontexte, kde by sa 

významy imperatívu a dezideratívu mohli zameniť, a to napríklad vtedy ak by výpoveď 

neobsahovala priame oslovenie adresáta (cf. s. 83). 

Avšak táto forma nie je jediná, ktorá môže mať imperatívny význam. Zavadil (1980) 

hovorí o opozícii imperatív/kondicionál. Nejedná sa však o to, že by kondicionál na seba zobral 

význam imperatívny, ale jeho význam môže byť interpretovaný ako vyjadrujúci vôľu (cf. s. 

84). Uveďme si to na príklade. Vyplýva z neho, že hovorca sa snaží vplývať na poslucháča, no 

ten môže voliť kondicionál len na základe držania si odstupu v rámci zdvorilosti:  

 ¿Abriría usted la ventana? 

Podobný prípad nastáva aj v opozícii imperatív/indikatív. To sa z väčšej časti týka 

hlavne indikatívu futúra, napr. No saldrás, no podobne je na tom aj indikatív prézentu, napr. 

¿Me dice la hora? Tak kondicionál ako aj indikatív si zachovávajú svoje pôvodné významy 

(MV potenciálny kondicionálny a MV reálny), akurát funkčnosťou presahujú do sféry 

imperatívu (cf. Zavadil, 1980, s. 84).   

Situácia je možná aj v opačnom prípade. Jedná sa o tzv. imperativo narrativo, keď sa 

do textu rozprávania vkladajú vsuvky na oživenie, hlavne rozprávkach, napr. anda que te 

andarás, dale que dale atď. (cf. Zavadil, 1980, s. 85). 

Francisco Javier Grande Alija vo svojom článku "Imperativo, subjuntivo y el espacio 

desiderativo-apelativo" (2016) obecne charakterizuje imperatív ako gramatikalizovaný prejav 

apelatívnej funkcie jazyka (s. 179). Táto funkcia je zastúpená v direktívoch, ktoré predstavujú 
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úmysel hovoriaceho aby adresát vykonal určitý čin. Autor si je vedomý situácie imperatívu 

medzi ostatnými slovesnými spôsobmi. Výnimočnosť imperatívu podľa neho spočíva v tom, že 

sa môže spájať s indikatívom a subjunktívom. Jeho primárna funkcia je tak isto oznamovacia 

a stáva sa akousi značkou tzv. modalidad de enunciación apelativa (cf. Grande Alija, 2016, s. 

181). 

Imperatív vykazuje oproti ostatným slovesným spôsobom najvyšší stupeň syntaktickej 

a sémantickej autonómie. Objavuje sa totiž len v jednoduchých vetách. Naproti tomu sa 

indikatív objavuje tak ako v jednoduchých vetách tak aj v zložených a podobná situácie sa 

odohráva aj so subjunktívom. Rozdiel je, že pravidla kedy tomu tak je, sú pri týchto dvoch 

spôsoboch zložité.  
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3 MODALITA  

Ako sme  už spomínali v predchádzajúcej kapitole, slovesný spôsob je úzko spätý 

s kategóriou modality, ktorá má obzvlášť v španielčine dôležitú úlohu.  Je to práve modalita, 

ktorá vyjadruje rôzne postoje hovoriaceho voči danému deju.  Jedná sa však o kategóriu veľmi 

zložitú, kde sa opäť budú objavovať rôzne prístupy. V našej práci sa budeme zaoberať dvoma 

dôležitými koncepciami modality a to Zavadilovou (1980) a Palmerovou (1986). Každý z nich 

pristupuje k modalite iným spôsobom – zatiaľ čo Palmer (1986) pracuje hlavne s modalitou 

epistemickou a deontickou, Zavadil (1980) pracuje s už vopred spomínanými modálnymi 

významami. Ďalším rozdielom medzi týmito dvoma konceptami je to, že Zavadil (1980) sa 

venuje modalite priamo v španielskom jazyku, kdežto Palmer (1986) sa snaží uchopiť čo 

najväčšie množstvo rôznych jazykov.  

Zavadil (1980) chápe modalitu ako súbor javov znakovej povahy, pri ktorých môžeme  

oddeliť stránku významovú a výrazovú (cf. s. 11). Zároveň tvrdí, že obsahovú stránku modality 

môžeme pojať troma rôznymi spôsobmi – psychologickým, logickým a gramatickým.  

Psychologické pojatie, hlavne vo francúzskej tradícii, chápe modalitu nie ako postoj 

hovoriaceho, ale ako povahu procesu, o ktorej sa hovoriaci rozhoduje subjektívne, pričom tento 

proces môže modálne charakterizovať ako istý alebo hypotetický (cf. Zavadil, 1980, s. 13).10 

Pre vysvetlenie logického pojatia musíme siahnuť ku scholastickej logike, pretože jazyková 

modalita vychádza z jej logickej klasifikácie súdov. Avšak s čisto logickým chápaním modality 

sa podľa Zavadila (1980) v práci lingvistov nestretávame (cf. s. 14). Posledný prístup, 

gramatický, chápe modalitu z hľadiska slovesných spôsobov a ich použitia. Lingvisti sa 

pomocou gramatického pojatia snažia nájsť akú si pravidelnosť použitia jednotlivých spôsobov  

(cf. Zavadil, 1980, s. 15).  

Kategória modality v Zavadilovom (1980) chápaní presahuje gramatickú kategóriu. Je 

viazaná na mimogramatické prostriedky (suprasegmentálne, lexikálne) aj keď jej jadro 

predstavujú subkategórie, ktoré sú vyjadrované gramatickými prostriedkami ako je slovesný 

spôsob (cf. s. 22).  

                                                 

 

10 Zavadil (1980) tu hovorí o francúzskych lingvistoch ako Charles Bally, Georges Galichet a Ferdinand Brunot.  
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Palmer (1986, 2001) chápe kategóriu modality ako gramatickú kategóriu podobnú 

kategórii času, spôsobu, čísla atď. Snaží sa pracovať s rôznymi nepríbuznými jazykmi 

a stanoviť akési univerzálne pojatie modality (cf. 1986, s. 1). Je si pri tom vedomý, že modalita 

sa v rôznych jazykoch vyjadruje rôznymi spôsobmi: „Yet modality is not expressed in all 

languages within the verbal morphology. It may be expressed by modal verbs (which are at 

least still within the verbal element of the sentence) or by particles which may well be quite 

separate from verbs“ 11 (Palmer, 1986, s. 21).  

Ako príklad modálnych slovies nám poslúži angličtina (may, must, ought to, will atď.), 

ale aj čeština a slovenčina (moci/môcť, muset/musieť, smět/smieť, atď.). Nie je však výnimkou, 

že jedno modálne sloveso môže mať rôzne modálne významy. V španielčine môžeme za 

obdobný príklad považovať modálne slovesá alebo modálne perifrázy (napr. poder + infinitív, 

deber + infinitív, haber que + infinitív atď.), ale tie nepredstavujú hlavný spôsob vyjadrenia 

modality v tomto jazyku.  

Ďalšou formou vyjadrenia modality v niektorých jazykoch je slovesný spôsob. Palmer 

(1986) sa v tejto časti zameriava hlavne na subjunktív a jazyk, ktorému sa venuje je gréčtina. 

Tá ma okrem subjunktívu aj optatív (cf. s. 39). Do tejto kategórie by sme mohli zahrnúť 

španielsky jazyk, pretože slovesný spôsob predstavuje primárny metódu na vyjadrenie modality 

a za optatív si môžeme dosadiť dezideratívny význam subjunktívu.  

Poslednou skupinou, ktorú pre Palmera (1986) predstavuje vyjadrenie modality sú 

častice alebo príklonky (clitics). Tu Palmer zaraďuje jazyky ako stará gréčtina, japončina, 

jacaltec (Guatemala) a huichol (Mexiko). Svoju kapitolu zakončuje zložitým systémom 

vyjadrenia modality v jazyku Ngiyambaa (cf. s. 43-46). 

V druhom vydaní Palmer (2001) prichádza s pojmami ako 'realis' a 'irrealis' a definuje 

ich takto: „The realis portrays situations as actualized, as having occurred or actually occurring 

knowable through direct perception. The irrealis portrays situations as purely within the realm 

                                                 

 

11 Modalita sa nevyjadruje vo všetkých jazykoch pomocou slovesnej morfológie. Môže sa vyjadriť pomocou 

modálnych slovies, ktoré sú prinajmenšom ešte vo vnútri slovesného prvku vety alebo časticami, ktoré sú od 

slovesa celkom vzdialené.  
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of thought, knowable only through imagination. “12 (s. 1). V rozpore s týmto tvrdením by mohlo 

byť to, že v rozličných jazykoch sa nevnímajú tieto kategórie rovnako – to čo je niekde vnímané 

ako realis, môže byť inde vnímané ako irrealis. Na rozdiel od prvého vydania, kde sa pracuje 

výlučne s epistemickou a deontickou modalitou, pridáva v tomto druhom vydaní ešte ďalšie 

dva typy modality, ktoré spoločne delí na dve skupiny. Do prvej zahrňuje epistemickú 

a evidenciálnu (dokazovaciu) a do druhej deontickú a dynamickú. Evidenciálnosť predstavuje 

špecifikáciu toho, na čom sa zakladá výpoveď hovoriaceho (cf. Palmer, 2001, s. 8). Medzi 

dynamickou a deontickou modalitou spočíva rozdiel v tom, aké faktory ju podmieňujú 

z hľadiska subjektu. Interné platia pre dynamickú modalitu (schopnosť a vôľa – John can/will 

do it.) a externé pre deontickú modalitu (rozkaz a oprávnenie – John must/may do it.). (cf. 

Palmer, 2001, s. 10) 

V otázke modality by sme však samozrejme mali spomenúť aj španielsku tradíciu. 

Ridruejo (1999) sa zhoduje v doterajšom chápaní modality ako postoj hovoriaceho jednak 

k pravdivosti obsahu výpovedi a jednak k postoju účastníkov danej konverzácie. Podľa neho, 

sa modalitou zaoberala predtým už aj filozofia (Aristoteles, scholastika, Kant). Scholastika dala 

vzniknúť pojmom ako je dictum a modus, s ktorými následne pracuje už predtým zmienený 

Charles Bally a aj Zavadil – Čermák (2010). Kant, podľa Ridrueja (1999), významne prispel 

k štúdiu modality tým, že tvrdil, že všetky úsudky, aj tie, ktoré podľa scholastikov boli 

nemodálne (juicios asertóticos), určitú modalitu majú (cf. s. 3211). Nasledovateľmi tejto teórie 

boli moderní logici, ktorí tvrdili, že Kantov koncept modality predstavuje len časť z celkového 

pojmu modalita. George Henrik Von Wright prišiel s delením modality na štyri subkategórie 

a to aletickú (vzťahuje sa k pojmu pravdy), epistemickú (vzťahuje sa k pojmu vedenia), 

deontickú (vzťahuje sa k pojmu nutnosti, povinnosti) a existenčnú (vzťahuje sa k pojmu 

existencie) (cf. Ridruejo, 1999, s. 3212) 

Lingvisti si pri prebraní logického chápania modality musia byť vedomí, že nie všetky 

jazyky sa tomu prispôsobia. Je to hlavne z toho dôvodu, že v jazykoch existuje viac spôsobov 

                                                 

 

12 Realis vykresľuje situácie ako aktualizované, ako uskutočnené alebo ako práve odohrávajúce sa a poznateľné 

na základe priameho vnímania. Irrealis vykresľuje situácie čisto vo sfére myšlienok a poznateľné len 

prostredníctvom predstavivosti.  
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ako vyjadriť jeden druh modality, a zároveň, viac druhov modalít môže byť vyjadrených 

jedným spôsobom (cf. Ridruejo, 1999, s. 3212).  

Na záver svojho ponímania modality sa Ridruejo (1999) stotožňuje s názorom, že pre 

jazyk ako španielčina, je optimálne riešenie  pracovať s modalitou epistemickou a deontickou: 

„Más útil para el análisis de una lengua como el español es aprovechar la distinción entre la 

modalidad epistémica y modalidad deóntica, porque efectivamente existen categorías 

gramaticales que se diferencian de acuerdo con cada tipo de modalidad“ 13(s. 3214). Ako si 

však neskôr ukážeme, nie je to jediný spôsob.  

3.1 Epistemická a deontická modalita  

V tejto kapitole si priblížime to, čo si predstaviť pod pojmami epistemická a deontická 

modalita.  

Tento prístup k modalite je typický práve pre Palmera (1986, 2001). Pri definícii 

epistemickej modality odkazuje na etymológiu tohto slova. Pochádza z gréčtiny a znamená 

'understanding, knowledge' a preto to interpretuje ako „showing the status of the speaker's 

understanding or knowledge, this clearly includes both his own judgements and the kind of 

warrant he has for what he says“14 (Palmer, 1986, s. 51). Epistemická modalita teda vyjadruje 

mieru istoty hovoriaceho k výpovedi.  

Palmer (1986) delí epistemickú modalitu na úsudky (judgments) a evidenciály 

(evidentials). Podľa neho (s.51) má hovoriaci k dispozícii štyri spôsoby, ktorými môže vyjadriť, 

že jeho výpoveď nie je fakt, ale: 

(e) Že je to špekulácia 

(f) Že je to dedukcia  

(g) Že je to niečo, o čom bol informovaný 

(h) Že je to otázka toho, aké sa nám veci zdajú, na základe našich 

zmyslov, ktoré sú pravdepodobne nepresné 

                                                 

 

13  Najužitočnejšie pre analýzu jazyka ako španielčine je využiť rozdiel medzi epistemickou modalitou 

a deontickou modalitou, pretože skutočne existujú gramatické kategórie, ktoré sa líšia podľa jednotlivých typov 

modality. 
14  Ukazuje stav porozumenia alebo poznania hovoriaceho,  ktorý jasne zahŕňa jeho vlastný úsudok a druh 

oprávnenia, ktorý má voči tomu čo hovorí.  
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Ridruejo (1999) pri charakteristike epistemickej modality vychádza z definície Johna 

Lyonse, kde je charakterizovaná ako stupeň pravdepodobnosti, ktorú hovoriaci zaujme voči 

propozičnému obsahu výpovede (cf. s. 3214). Vytknúť by sa však dalo to, že stupeň 

pravdepodobnosti môže byť od veľmi nízkeho (minimálne pripustenie nejakého deja) až po 

vysoký stupeň istoty.  

Čo sa deontickej modality týka, Palmer (1986) používa teóriu Otta Jespersona. Je to 

modalita, ktorá vyjadruje vôľu hovoriaceho. Ridruejo (1999) poznamenáva, že deontická 

modalita v sebe uchováva aj určitú hodnotu epistemickej modality, a to v tom, že vyjadrenie 

rozkazu alebo želania predpokladajú neistotu a pochybnosti hovoriaceho voči splneniu obsahu 

daného rozkazu alebo želania (cf. s. 3214).   

Palmer (1986) delí deontickú modalitu na direktívy (directives), komisívy 

(commissives), volitívy (volitives) a evaluatívy (evaluatives). Na takéto delenie však nadväzuje 

teória rečových aktov, definovanú J. Searlom a L. Austinom, do ktorej podrobností nebudeme 

v našej práci zabiehať.   

3.2 Modalita v španielskom jazyku 

V tejto časti sa budeme dôslednejšie venovať Zavadilovmu (1980, 2010) pojatiu 

modality. Hlavným dôvodom je orientácia jeho teórie predovšetkým na španielsky jazyk, 

a preto vystihuje podstatnejšie to, čo je predmetom našej práce. Pozrieme sa bližšie na modálne 

významy a priblížime si hlavne MV dezideratívny, kde si spolu s MV imperatívnym 

porovnáme apelovo a neapelovo pojatú vôľu.  

3.2.1 Modalita v rovine výpovede 

Ak si vezmeme najelementárnejšiu časť syntaktickej roviny, je ňou výpoveď, t.j. 

oznámenie medzi dvoma pauzami. V nej sa kategória modality podľa Zavadila – Čermáka 

(2010) vyjadruje pomocou suprasegmentálnych prostriedkov, akými sú melódia, prízvuk, 

tempo atď., ale aj pomocou lexikálnymi prostriedkami (cf. s. 249). 

3.2.2 Modalita v rovine vety 

Okrem základných prostriedkov vyjadrovania modality v rovine výpovedi, pribúdajú vo 

vetnej rovine aj slovesné spôsoby. Podľa Zavadila – Čermáka (2010) slovesným spôsobom 

prináležia určité modálne významy. Vznik týchto modálnych významov  je podmienený 

základnými zložkami ľudskej psychiky a tými sú rozum, vôľa a cit.  Avšak nie všetky modálne 
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významy majú svoj vlastný slovesný spôsob, t.j. morfologický prostriedok, na ich vyjadrenie. 

To je prípad MV opytovacieho a MV hodnotiaceho (cf. s. 250).  

3.2.2.1 Modálne významy 

Z vyššie spomenutých zložky ľudskej psychiky vzniká päť základných modálnych 

významov – reálny, potenciálny, vôľový, hodnotiaci a opytovací (cf. Zavadil – Čermák, 2010, 

s. 249).  

MV reálny charakterizuje obsah výpovede ako reálny, zhodný so skutočnosťou. MV 

potenciálny ho charakterizuje ako imaginárny, existujúci len v podobe predstavy. MV vôľový 

charakterizuje dej predikátu ako predmet vôle, ktorá môže byť pojatá objektívne (nutnosť) 

alebo subjektívne (rozkaz, prianie). MV hodnotiaci spočíva v hodnotení výpovede s väčším 

alebo menším podielom emocionálnosti (cf. Zavadil – Čermák, s. 249).  

Už pri slovesných spôsoboch sme si zmienili, že existujú ešte dva ďalšie MV – 

dezideratívny a probabilitívny. MV probabilitívny preberá výrazové prostriedky od indikatívu, 

ako napr. ¿Dónde está Pedro? Estará en su habitación., kde estará sa svojim významom rovná 

probablemente está, a jedná sa teda o indikatív prézentu. Zavadil – Čermák (2010) sú toho 

názoru, že probabilitív by sa mal v španielčine považovať za samostatný slovesný spôsob, 

pretože jednotlivé tvary verba finita v rámci probabilitívu naberajú iné časové významy ako 

v rámci indikatívu (cf. s. 251). Zároveň sa však jedná o zvláštny význam MV potenciálneho, 

a preto by mal celý názov byť MV potenciálny probabilitívny. Je to aj prípad kondicionálu, 

ktorý potenciálnosť nevyjadruje obecne a preto by sa mal nazývať MV potencionálny 

kondicionálny. V tomto prípade sa jedná o dej, ktorý je imaginárny, ale zároveň závisí od 

splnenia nejakej podmienky, ktorá môže byť jazykovo buď vyjadrená alebo nevyjadrená (cf. 

Zavadil – Čermák, 2010, s. 251). 

MV dezideratívny zase využíva výrazové prostriedky od subjunktívu. Býva 

stotožňovaný aj s imperatívom, avšak to je možné len v rámci chápania toho čo vyjadrujú. 

V tomto prípade je to vôľa a preto sú predstaviteľmi MV vôľového. Rozdielna je však 

orientácia tejto vôle. Pri imperatíve sa jedná o vôľu orientovanú apelovo a pri MV 

dezideratívnom sa jedná o vôľu orientovanú neapelovo. (cf. Zavadil – Čermák, 2010, s. 252).  

3.2.2.1 Apelovo a neapelovo pojatá vôľa 

Apelovo orientovaná vôľa, ktorú vyjadruje MV vôľový imperatívny, sa vzťahuje 

k adresátovi výpovede priamo a s cieľom aby vykonal alebo nevykonal dej, ktorý je vyjadrený 
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v predikáte (cf. Zavadil, 1980, s. 82). Nie je preto potrebný žiadny sprostredkovateľ danej 

informácie. Čo sa realizácie daného deja týka, tá môže odkazovať len jedným smerom a to do 

budúcnosti. To by mohlo byť dôvodom prečo imperatív nemá viac slovesných foriem 

s časovým rozlíšením. 

Neapelovo orientovaná vôľa, ktorá sa vyjadruje MV vôľovým dezideratívnym, sa 

nepriamo vzťahuje na konateľa, ktorý často nie je ani vyjadrený (cf. Zavadil, 1980, s. 82). Na 

rozdiel od imperatívu, tieto želania môžu byť orientované jak do minulosti, prítomnosti ale aj 

do budúcnosti. Úlohu jednotlivých paradigiem, ktoré majú vplyv na túto orientáciu, si 

rozoberieme v kapitole č. 5.  

3.2.3 Modalita v rovine súvetia 

Čo sa týka modality v rovine súvetia, je jej vyjadrenie ešte zložitejšie, rozdiel je 

predovšetkým medzi súvetím priraďovacím a podraďovacím. V priraďovacom súvetí sa jedná 

o dve hlavné vety, z ktorých každá má svoju modalitu vetnú a výpovednú a jednotná modalita 

súvetia je daná súčtom výpovedných a vetných platností každej hlavnej vety. (cf. Zavadil – 

Čermák, 2010, s. 256). 

V podraďovacom súvetí je situácia trošku zložitejšia. Podľa Zavadila – Čermáka (2010) sa 

tu uplatňujú tri vrstvy modality a to výpovedná, vetná a súvetná, ktorá sa vyjadruje dvoma 

typmi súvetných modálnych konštrukcií (cf. s. 256): 

• Lexikálno-súvetné konštrukcie – súvetne kongruenčné alebo nekongruenčné módy 

• Morfologicko-súvetné konštrukcie – súvetne nekongruenčné módy  

Vedľajšia veta pritom nemá vlastnú výpovednú modalitu, je to teda veta nevýpovedná. 

Tretia rovina,  súvetná, sa delí na dva druhy – súvetie priamo modálne a súvetie nepriamo 

modálne. Priamo modálne súvetie predstavuje lexikálno-súvetné modálne konštrukcie, ktoré sa 

uplatňujú v podraďovacích súvetiach s vedľajšou veto obsahovou, ako napr. Juan sabe que 

Lucía se casa (cf. Zavadil-Čermák, 2010, s. 257). Nepriamo modálne súvetia sú tie, kde hlavnou 

funkciou nie je pomenovávať modálne významy, ale vyjadrujú sa tu rôzne logické vzťahy 

medzi myšlienkovými obsahmi. Patria sem zväčša súvetia s vedľajšou vetou príslovkového 

určenia (cf. Zavadil – Čermák, 2010, s. 266).  
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4 KONŠTRUKCIE VYJADRUJÚCE MV VÔĽOVÝ 

DEZIDERATÍVNY 

V tejto kapitole sa pokúsime vymedziť typy konštrukcií, ktoré budú predmetom nášho 

skúmania v nasledujúcej analýze. Pôjde o konštrukcie vyjadrujúcich MV vôľový dezideratívny. 

Vyčleníme si ich na základe použitej literatúry v tejto práci. Budeme sa opierať hlavne o Sastre 

Ruano (1997), Borrega – Asencia – Prieta (1992) a Porto Dapenu (1991).  

4.1 Vety s výrazom ojalá (que)  

Ojalá predstavuje časticu, ktorá bude pravdepodobne jednou z najviac rozšírených pri 

vyjadrovaní želaní. Diccionario de la lengua española od Španielskej kráľovskej akadémie, 

ktorý je prístupný na ich stránkach, definuje toto slovo ako živú túžbu aby sa niečo stalo15. 

Z etymologického hľadiska toto slovo pochádza z arabčiny, konkrétne árabe hispano 

a pôvodné znenie je law šá lláh čo znamená "ak Boh chce" alebo "kiež si to Boh praje".  

Podľa Sastre Ruano (1997) si táto častica vyžaduje subjunktív a prípustné sú všetky 

formy, ktoré tento spôsob má. To, ktorú tam chceme dosadiť závisí na tom, aká je miera 

pravdepodobnosti realizácie daného deja (cf. s. 43). Tejto problematike sa budeme venovať 

v nasledujúcej kapitole. Uveďme si niekoľko príkladov s touto časticou:  

 Ojalá venga hoy. 

 Ojalá haya venido hoy. 

 Ojalá viniese/ra hoy. 

 Ojalá hubiese/ra venido hoy.  

Porto Dapena (1991) tvrdí, že ojalá je prvok, ktorému sa podriaďuje celá veta a preto 

za ním môže niekedy nasledovať spojka que (¡Ojalá que apruebes!), no nie je to však bežná 

záležitosť v dnešnej španielčine (cf. s. 78). 

                                                 

 

15 ojalá - interj. Denota vivo deseo de que suceda algo. 
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4.2 Vety s výrazom que 

Výraz que má v španielčine mnoho využití, o ktorých sme si už niečo zmienili 

v kapitole 2.2.1. V tejto často nás bude zaujímať jej využitie len ako častice, ktorá uvádza 

želanie.  

V tomto prípade za touto časticou nasleduje opäť subjunktív, no na rozdiel od ojalá sú 

prípustné len jeho dve formy, a to subjunktív prézentu a subjunktív anteprézentu. Podľa Sastre 

Ruano (1997) v niektorých výrazoch, ktoré prešli procesom lexikalizácie (descanse en paz, 

hágase su volntad), sa táto častica už nevyskytuje, no kedy sa tam objavovala (cf. s. 45). Opäť 

si ukážeme niekoľko príkladov: 

 ¡Que disfrutas de la fieste! 

¡Que haya venido! 

Borrego – Asencio – Prieto (1985) pojednávajú o častici que so spojením so slovesami 

saber, recordar a ver, kedy sa zmenšuje dosah toho čo sa vyjadruje, t.j. ako keby vetám s touto 

časticou nasledovanou konkrétne týmito slovesami predchádzali výrazy al menos, por lo menos 

alebo en la medida en que (cf. s. 79). Sastre Ruano (1997, s. 55) dopĺňa, že sú flexibilné, čo sa 

týka pozície vo vete. Uvádzajú nasledujúce príklady: 

 Que sepamos, todos los alumnos se han portado bien.  

Que usted recuerde, ¿dónde conoció al reo? 

Que tú vieras, ¿cuántos niños recibieron juguetes? 

Podľa Porta Dapeny (1991) predstavuje práve táto konštrukcia, v spojení so 

subjunktívom prézentu, tú najfrekventovanejšiu. V jeho chápaní sa však nejedná o samostatné 

vety, ale o vety, ktoré sú uvádzané znakom subordinácie, ale element, ktorému sa podraďujú sa 

vo vete neobjavuje. Považuje ich za tzv. oraciones pseudoindependientes. Slovesá, ktorým sa 

podriaďujú, ale vo vete sú zamlčané, môžu byť querer, desear, anhelar (cf. s. 80). Tieto 

konštrukcie predmetom nášho skúmania nebudú, pretože nevyjadrujú MV dezideratívny.  

4.3 Vety s výrazom así 

V španielčine má así rovnaký význam ako ojalá, t.j. kiežby. Sastre Ruano (1997) 

uvádza, že slúži na vyjadrovanie negatívnych želaní a zlorečenie. Zároveň patrí medzi tie menej 

frekventované (cf. s. 46). Uvedieme si autorkine príklady:  
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 ¡Así le parta un rayo! 

 ¡Así le condenaran a muerte! 

 ¡Así hubiera suspendido! 

Na základe príkladov si môžeme všimnúť, že častica así je kompatibilná opäť so 

všetkými slovesnými formami subjunktívu.  

Borrego – Asencio – Prieto (1985) nám ponúka výklad totožný s týmto ( cf. s. 178-179). 

zahrňujú však tento výraz do tej časti, kde pojednávajú o jednoduchých vetách, v ktorých je 

možná alternácia slovesných spôsobov.  

 4.4 Vety s výrazom quién  

Zaujímavým oproti ostatným výrazom je, že v tomto prípade sa do želania zahrňuje aj 

sám hovoriaci. Mohlo by sa to interpretovať ako želanie hovoriaceho sa situovať do role 

niekoho iného. Doposiaľ boli výrazy orientované neapelovo na adresáta. Častica quién tu 

predstavuje podmet predikátu a zväčša reprezentuje 1. a niekedy aj 2. osobu sg. alebo pl.  (cf. 

Porto Dapena, 1991, s. 78).  

Formy subjunktívu, ktoré môžu za týmto výrazom nasledovať sú subjunktív imperfekta 

alebo subjunktív pluskvamperfekta. Vyjadrujú sa tým opäť túžby, ktoré sú však ťažko 

splniteľné v prítomnosti alebo v budúcnosti (cf. Sastre Ruano, 1997, s. 47). Tento výklad sa 

zhoduje aj s tým čo tvrdia Borrego – Asencio – Prieto (1985). Uvedieme si niekoľko príkladov 

od autorov: 

 ¡Quién estuviera en tu lugar! 

 ¡Quién fuera rico! 

 ¡Quién lo hubiera visto! 

4.5 Vety s výrazom (ah,) si 

Významovo sa tento výraz zhoduje s tým, aký majú vety s výrazom quién. Takisto sa 

jedná o želanie, ktoré v sebe zahŕňa hovorcu, respektíve skupinu, ktorej členom je hovoriaci. 

Formy, ktoré môžu za týmto výrazom nasledovať sú opäť subjunktív imperfekta 

a pluskvamperfekta (cf. Sastre Ruano, 1997, s. 46). Uvedené príklady sú opäť prebrané od 

autorky. 
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 ¡(Ah,) Si yo pudiera nadar! 

 ¡(Ah,) Si se les hubiera dado la oportunidad de ir a la Universidad! 

4.6 Ustálené spojenia  

MV vôľový dezideratívny je možné vyjadriť aj inak než pomocou modálnych výrazov. 

Je to možné aj len vďaka modálnemu spôsobu subjunktívu. Jedná sa však o vety, ktoré sú 

niekedy ťažko identifikovateľné . Porto Dapena (1991) udáva niekoľko príkladov, ktoré sú 

podľa neho najfrekventovanejšie. Delí ich na štyri skupiny. Príklady, ktoré uvádzame, 

pochádzajú od autora: 

(a) ak podmet predstavuje Boh, Panna Mária, iní Svätí alebo Diabol 

Dios te lo pague / La Virgen os proteja / El diablo te lleve  

(b) obzvlášť frekventovaný je tento spôsob v modlitbách, náboženských frázach, ale 

aj v opačných prípadoch ako zlorečenie a kliatby 

El Señor esté con vosotros / Santificado sea tu nombre / Mala muerte te coma 

(c) slovesá vivir a morir, ktoré majú formu 3. osoby sg. subjunktívu imperfekta a ich 

význam je aplaudovanie alebo zatratenie, pokarhanie  

¡Viva el Rey! / ¡Muera el tirano! 

(d) ustálené slovné spojenia, ktoré sú typické v určitých situáciách, ale aj 

v prísloviach, idiómoch atď. 

Ande mi cuerpo caliente y ríase gente  / En paz descanse / Bienvenido sea / 

¡Vaya por Dios! 
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5 PARADIGMY hable, haya hablado , hablase/ra, hubiese/ra 

hablado 

Úlohou tejto kapitoly bude opísať funkciu týchto paradigiem a ich vplyv na 

pravdepodobnosť realizácie deja vyjadreného predikátom. Jedná sa o formy subjunktívu, ktoré 

sa objavujú v konštrukciách, ktoré sme si vymedzili v predošlej kapitole. Pozrieme sa bližšie aj 

na problematiku paradigiem habalara/hablase.  

Základný rozdiel medzi jednotlivými paradigmami spočíva hlavne v tom, že každá 

vyjadruje inú mieru pravdepodobnosti splnenia deja. Zároveň každá odkazuje do iného 

časového priestoru – buď minulosť, prítomnosť alebo budúcnosť.  

5.1 Hable  

Táto paradigma reprezentuje subjunktív prézentu. Dej slovesa, ktoré má túto formu 

odkazuje väčšinou do prítomnosti alebo do budúcnosti a použitím sa zhoduje s formami 

indikatívu prézenta alebo indikatívu futúra.  

Subjunktív futúra nemá zväčša žiadne vzťahy s minulosťou. Preto pri jeho použití 

v súvetí sú predikáty hlavnej vety v indikatíve, ktorý má vzťah k prítomnosti alebo budúcnosti. 

Sastre Ruano (1997) ale hovorí aj o prípadoch kedy dochádza k narušeniu tejto súvzťažnosti 

a predikát hlavnej vety je zasadený do minulosti (cf. s. 20-22). Sama sa však bližšie tomuto 

javu nevenuje a odkazuje na iných autorov, ktorý o tom pojednávajú viac. Uvedieme si dva 

príklady, ktoré autorka zmienila: 

Le pidieron a que venga sin desayunar. 

El entrenador propuso a la Junta directiva que realice varios fichajes.  

Čo sa týka jednoduchých viet, subjunktív prézentu odkazuje na deje, ktoré sú s 

najväčšou pravdepodobnosťou v prítomnosti alebo budúcnosti realizovateľné. Vo vete ¡Ojalá 

apruebes! je splnenie želania realizovateľné. V tomto kontexte to znamená, že dotyčný ešte test 

nepísal alebo výsledky ešte nie sú známe a tak je pravdepodobnosť, že testom prejde stále 

vysoká. 

Pri tejto paradigme je potrebné zmieniť aj to, že v jednoduchých vetách jej náleží aj 

funkcia  rozkazovacieho spôsobu a to hlavne v zápornom tvare. V kladnom tvare sa táto 
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paradigma používa v jednotnom čísle pri vykaní, t.j. tvary 3. osoby,  a v množnom čísle pri 1. 

osobe a taktiež pri vykaniu.  

5.2 Haya hablado  

Táto paradigma predstavuje subjunktív anteprézentu. Jeho použitie je podobné ako 

použitie indikatívu anteprézentu a antefutúra. V súvetiach vyjadruje dej, ktorý už prebehol pred 

dejom, ktorý vyjadruje predikát hlavnej vety. Ďalším znakom tejto paradigmy je jej 

perfektívnosť, čo znamená, že vid je dokonavý. „Tomando como punto de referencia el presente 

de hablante como tiempo perfectivo que es, con él se expresa la acción como ya realizada, que 

ha tenido lugar en un momento determinado del pasado o del futuro.“16 (Sastre Ruano, 1997, s. 

33). Sastre Ruano (1997) mu priraďuje tieto významy (uvedené príklady sme vytvorili my): 

(a) dej situovaný v blízkej minulosti 

Me alegro de que hayas aprobado.  

(b) dej budúci, ktorý predchádza inému deju, ktorý je taktiež budúci 

Dudo que a las cinco ya hayan cenado. 

V jednoduchých vetách sa jeho význam nemení. Označuje želanie realizované v blízkej 

minulosti alebo budúcnosti. 

 ¡Ojalá ya haya llegado! 

 ¡Así se le hayan venido abajo los planes! (Borrego – Asencio – Prieto, 1985, s. 179) 

5.3 Hablase/ra 

Tieto paradigmy reprezentujú subjunktív imperfekta. Korešpondujú s formami 

indikatívu imperfekta a perfekta a jednoduchého kondicionálu. Čo sa týka časového významu, 

Gili Gaya (1955) ho charakterizuje tak, že vyjadrujú dej minulý, prítomný alebo budúci. To, 

kam presne odkazuje, záleží na kontexte a častokrát bývajú vo vete časové indikátory, ktoré 

zjednodušujú pochopenie časovej orientácie tejto paradigmy  (cf. s. 157). Uvedieme si autorove 

príklady:  

 Me alegré que no hablase/ra. 

                                                 

 

16 Ak sa oporný bod budeme považovať prítomnosť hovoriaceho, ktorá je dokonavá, vyjadruje ním činnosť ako 

už realizovanú v určitom bode minulosti alebo budúcnosti.  
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 Convendría que vinieseis/rais. 

 Le han rogado que hablase/ra.  

Čo sa týka jeho použitia v jednoduchých vetách, odkazuje na želania splniteľné 

v súčasnosti alebo budúcnosti, ale ich realizácia je menej pravdepodobná alebo náročnejšia (cf. 

SastreRuano, 1997, s. 44). Autorka uvádza nasledujúci príklad:  

 ¡Ojalá pudiera ir al cine con vosotros! 

Problematiku týchto dvoch paradigiem sme už naznačili v kapitole č. 2. Podľa 

niektorých autorov sú zameniteľné v každom kontexte, podľa iných tomu tak nie je. Táto 

situácia je v jazyku, dá sa povedať, jedinečná. Pokiaľ existujú dve formy na vyjadrenie jedného 

javu tak je pravdepodobné, že jedna časom zanikne alebo sú medzi sebou štylisticky odlíšené.  

Pri týchto paradigmách považujeme za príhodné nazrieť aj do ich etymológie, ktorá 

pomôže aspoň trochu objasniť nepatrný rozdiel, ktorý medzi nimi je. Formy a významy 

súčasného subjunktívu imperfekta sa vyvinuli z dvoch latinských foriem, a to z indikatívu 

pluskvamperfekta AMĀVERAM, ktoré nám dalo dnešnú formu amara a zo subjunktívu 

pluskvamperfekta AMĀVISSEM, ktoré má dnes podobu amase. V latinčine mal indikatív 

pluskvamperfekta tie isté funkcie ako dnes, čiže označovala minulé deje, ktoré predchádzali 

iným dejom taktiež minulým. Časom bola však táto forma nahradzovaná zloženou formou 

había amado. Bolo to hlavne kvôli viditeľnejšiemu charakteru dokonavosti, respektíve 

perfektívnosti. Tým, že pôvodný význam formy končiacej na -ra bol nahradený inou formou 

a pre túto formu sa v rovine indikatívu nenašiel iný význam, nastal modálny posun vo význame 

tejto formy a objavili sa tam odtiene nereálnosti (cf. Sastre Ruano, 1997, s. 22-23; Gili Gaya, 

1955, s. 158).  

V kapitole č. 2 sme si priblížili teóriu Borrega – Asencia – Prieta (1985), ktorý tvrdia, 

že sú zameniteľné v každom kontexte a je na hovoriacom, ktorú formu si vyberie. Opozíciu 

k tomuto tvrdeniu tvorí teória Rodrígueza – Sáncheza (1999), ktorí tvrdia, že forma -se môže 

byť vo všetkých kontextoch nahradená formou -ra, ale forma -ra nemôže byť vo všetkých 

kontextoch nahradená formou -se. Dôvodom prečo je to tak, je podľa nich pozostatok 

modálnych vlastností indikatívu vo forme -ra (cf. s. 2910). Napríklad vo vete El jugador que 

marcara el gol de la victoria má subjunktív imperfekta pôvodnú hodnotu indikatívu 

pluskvamperfekta. Preto by sa v tomto prípade za marcara nemohlo dosadiť marcase, lenže 
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Rodríguez – Sánchez (1999) hovoria aj o takých prípadoch, ktoré sú ale predsa len ojedinelé 

a neprirodzené (cf. s. 2942).  

Na túto tému je napísané množstvo prací, no autori sa v nich sústreďujú väčšinou len na 

určitý región, ako napríklad Williams (1982), Pitloun (2006), Valeš (2004), Navarro Correa 

(1989) a mnoho ďalších. Sama Sastre Ruano (1997) hovorí o existencii nespočetnom množstve 

diel, ktoré s ak tejto problematike vyjadrujú (cf. s. 24).  

  Na základe toho, čo sme sa u jednotlivých autorov dočítali, by sme mohli zhrnúť 

poznatky nasledovne. Forma končiaca na -ra si zachováva pozostatky z pôvodného 

indikatívneho významu. Preto ak je jej použitie indikatívne, nie je možné ju zameniť za formu 

končiacu na -se a to vzhľadom na to, že tá sa pôvodne vyvinula zo subjunktívnej formy. 

V ostatných prípadoch by mali byť tieto formy vo voľnej variácii a malo by byť čisto na 

hovoriacom pre akú variantu sa rozhodne. 

5.4 Hubiese/ra hablado 

Táto paradigma náleží forme subjunktívu pluskvamperfekta. Významovo sa zhoduje 

s indikatívom pluskvamperfekta a antefutúra a zloženého kondicionálu. Podľa Sastre Ruano 

(1997, s. 35) vo vedľajších vetách významovo označuje: 

(a) deje minulé ukončené, ktoré predchádzajú iným dejom minulým 

No creo que ayer a las ocho ya hubieran cenado. 

(b) deje budúce predchádzajúce iným dejom budúcim 

Me gustaría que mañana a las cuatro ya lo hubieras terminado. 

(c) hypotézy nerealizovateľné v minulosti  

Te hubiera gustado mucho el pueblo. 

(d) vo význame zdvorilosti, ale so vzťahom k minulosti (hlavne slovesá querer, poder, 

deber) 

Hubiéramos querido llegar antes, pero los niños han tardado mucho en desayunar. 

Vo vetách jednoduchých vyjadruje želanie, ktorého miera pravdepodobnosti splnenia je 

nulová, t.j. nie je možné aby sa želanie splnilo.  

 ¡Ojalá hubieras ido con nosotros!  
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6  PRAKTICKÁ ČASŤ 

Nasledujúca časť práce je praktického charakteru a bude pozostávať z korpusovej 

analýzy konštrukcií, ktoré sme si vymedzili v kapitole č. 4. Na základe tejto analýzy sa 

pokúsime zistiť aká je frekvencia využitia jednotlivých konštrukcií, zistiť či existujú nejaké 

obmedzenia alebo zvláštne vzťahy medzi časticami a po nich idúcimi slovesami a celkovo sa 

budeme snažiť potvrdiť alebo vyvrátiť to, čo sme si o daných konštrukciách a paradigmách 

povedali v časti teoretickej. Analýza bude pozostávať hlavne z práce zameranej na chovanie 

týchto konštrukcií v španielskom jazyku, ale naše poznatky doplníme aj o porovnanie 

s jazykom českým a slovenským. Jedná sa o jazyky z odlišnej jazykovej skupiny, ktoré 

nedisponujú subjunktívom ako slovesným spôsobom, a preto sme považovali za zaujímavé 

prihliadnuť na ekvivalenty skúmaných konštrukcií v týchto jazykoch. 

6.1 Intercorp  

Prvé analýzy budeme vykonávať v korpuse InterCorp, ktorý funguje ako akademický 

projekt pod záštitou Ústavu českého národního korpusu Filozofickej fakulty Univerzity 

Karlovej (z tejto databázy sme pracovali aj s webovým korpusom Aranea, ktorý bude 

predstavený nižšie). Korpus InterCorp je dostupný online zo stránky ČNK. 

V paralelnom jazykovom korpuse sme pracovali s verziou 9, ktorá je spustená od júna 

2016. Paralelný korpus je vynikajúcim nástrojom pre kontrastivný výskum. Ten sa v našej práci 

objavuje tiež, konkrétne používame španielsko-český a španielsko-slovenský paralelný  

jazykový korpus. Hlavným zameraním našej práce je výskum čisto v španielskom jazyku. Pre 

tento typ výskumu sme preto využili len španielsku časť tohto paralelného korpusu. Vytvorili 

sme si vlastný subkorpus, ktorý pozostávala len zo španielskych originálov, s celkovým počtom 

pozícii 11 962 162. Jadro tohto korpusu tvoria beletristické diela, konkrétne 134 diel.  

Tento vytvorený subkorpus sme použili  aj pre skúmanie českých ekvivalentov v 

španielsko-českom paralelnom korpuse. Ten je pomerne rozsiahly. Na problém sme narazili pri 

skúmaní v španielsko-slovenskom korpuse, ktorý obsahuje len jedno dielo. To by výrazne 

skreslilo naše výsledky keďže by sme boli odkázaní na idiolekt jedného hovoriaceho. Z toho 

dôvodu sme boli nútení si vytvoriť druhý subkorpus, ktorý nám slúžil pre výskum slovenských 

ekvivalentov, ktorý sme obohatili o záznamy z Európskeho parlamentu a dosiahli sme tak 

celkovú veľkosť 12 568 992 pozícii.  
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6.2 Aranea 

Korpusy Aranea predstavujú rodinu nereferenčných porovnateľných webových 

korpusov zostavených Vladimírom Benkom. Nereferenčný korpus predstavuje databázu, ktorá 

sa pravidelne obnovuje, vylepšuje a rozširuje. V súčasnej dobe pokrýva celkom 14 jazykov a 

pre každý jazyk či varietu sú k dispozícii vždy dva korpusy - základný väčší, maius, cca 1 mld. 

slov a jeho 10% menšia vzorka, minus. My sme pracovali s verziou Araneum Hispanicum 

Maius. Tento korpus používa rovnaké vyhľadávacie rozhranie ako korpus InterCorp a je tak 

tiež prístupný z webových stránok ČNK. 

Pri získavaní dát v jednotlivých korpusoch sme využívali len CQL dotazy, ktoré nám 

výrazne pomohli pri vyhľadávaní konkrétneho kontextu. Žiaľ, ani to však vo viacerých 

prípadoch nezabránilo tomu, aby sa v našich výsledkoch neobjavilo veľké množstvo šumov, 

ktoré niekedy tvorili prevažnú väčšinu. Preto sme niekedy boli nútený všetky získané dáta 

prejsť postupne a vybrať z nich tie, ktoré odpovedali našim potrebám. Za výrazné pozitívum 

považujeme funkciu Shuffle, ktorá nám výsledky premiešala a tak naša vzorka bola vždy, keď 

to bolo možné,  náhodná. Niekedy sme pri práci s korpusom Araneum museli dávať pozor na 

gramatické chyby. Tie však pramenia z toho, že dané webové stránky pravdepodobne 

neprechádzajú korektúrou. Takéto chybné výskyty sme do nášho výskumu nezahrnuli.   

6.3 CORPES XXI  

Tento korpus, celým názvom Corpus del Español de Siglo XXI, predstavuje referenčný 

korpus fungujúci pod záštitou Španielskej Kráľovskej Akadémie. Vzhľadom k jeho 

referenčnému charakteru, nám ponúka dáta o tom, ako sa prejavuje jazyk v jeho bežnom 

používaní. Obsahuje rôznorodé texty zo všetkých častí hispánsky hovoriaceho sveta od roku 

2001. Pri našej práci sme sa stretli s najnovším textom, ktorý pochádzal z roku 2015.  Zachytáva 

jazyk jak hovorený tak aj písaný. Je dostupný online na oficiálnych stránkach RAE. Pracujeme 

s jeho najnovšou verziou, ktorá bola spustená v júni 2016.  

Za najväčší nedostatok považujeme nedokonalú funkciu vyhľadávania a spracovania 

dát. Nie je tu možné si vybrané dáta označiť a vytvoriť z nich frekvenčné zoznamy a zároveň 

korpus nedisponuje funkciou náhodného premiešania výsledku. Práca s týmto korpusom bola 

zdĺhavá, pretože sme takmer vo všetkých prípadoch museli dáta prechádzať ručne a vytvoriť si 

vlastnú metodológiu selekcie, aby sme dosiahli vzorku 100 výskytov a aby tie boli pokiaľ 

možno premiešané a neboli tak ovplyvnené idiolektom jedného autora. Preto sme zväčša 
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postupovali tak, že sme si výsledky zoradili podľa roku a vybrali vždy reprezentatívnu vzorku 

z každého roku od 2001 do daného roku, ktorý bol k dispozícii. Väčšinou to bolo 8 výskytov. 

Častokrát niektoré roky nedisponovali textami a tam sme boli nútený kritéria selekcie upraviť. 

Ak sa takýto prípad vyskytol, vždy sme náš postup uviedli na začiatku analýzy. Tieto problémy 

nám spôsobili to, že sme nemohli udávať jasnú frekvenciu daného výrazu.  

6.3 CREA  

 Tento korpus patrí tak isto do dielne Španielskej kráľovskej akadémie. Celý názov znie 

Corpus de Referencia de Español Actual. Je to referenčný korpus, ktorý obsahuje rôzne druhy 

textov zo všetkých španielsko-hovoriacich zemí, od roku 1975 a v našom prípade to bolo vždy 

do roku 2000. Je tak isto dostupný na stránkach RAE. My sme pracovali s jej najnovšou 

verziou, takzvanou versión anotada, ktorá je spustená od novembra 2015. Táto verzia sa líši od 

tej predošlej hlavne vo forme vyhľadávania, ktorá je teraz totožná s tou v korpuse CORPES 

XXI.  

 Vyhľadávanie bolo v tomto korpuse tiež pomerne náročné a zdĺhavé. Postupovali sme 

rovnako ako s korpusom CORPES XXI a napriek absencii funkcie premiešania sme sa snažili 

vytvoriť čo najreprezentatívnejšiu vzorku výskytov. Preto som si vždy zoradili výsledky podľa 

roku a postupne sme ich prechádzali. Podľa toho, aké veľké rozmedzie bolo v danom prípade 

pokryté, sme vyberali počet výskytov z každého roku. Keďže korpus väčšinou pokrýval 25 

rôznych rokov, vyberali sme si vždy prvé štyri výskyty a to nám dalo dokopy 100 výskytov. 

Pokiaľ sme boli nútení postupovať inak, uviedli sme to na začiatku analýzy.   
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7 KORPUSOVÁ ANALÝZA 

Vo všetkých analýzach budeme pracovať so vzorkou 100 prvých výskytov, ktoré, 

pokiaľ to korpus povoľuje, budú premiešané pomocou funkcie Shuffle. Predpokladáme, že táto 

vzorka by mala byť dostatočne reprezentatívna a zároveň dobre spracovateľná. Ako sme už 

uviedli, práca so španielskymi korpusmi bola odlišná a náš zvyčajný postup sme uviedli 

v predchádzajúcej kapitole. Pokiaľ to však nebolo umožnené, uviedli sme presný postup na 

začiatku analýzy.  

V poznámkach pod čiarou vždy uvádzame zdroj, ktorý bol uvedený pri danom výskyte 

v danom korpuse. Jedná sa o meno autora a diela spolu s rokom vydania. Pokiaľ sa jedná 

o príklad českého alebo slovenského ekvivalentu, uvádzame ako zdroj meno autora, názov 

preloženého diela a meno prekladateľa. V prípade webových korpusov, uvádzame kompletný 

odkaz, ktorý tam bol uvedený.  

Príklady sú vždy vyznačené kurzívou. Zvýraznené sú pasáže, ktoré predstavujú daný 

jav na ktorý poukazujeme, t.j. konkrétny výraz alebo sloveso, prípadne český alebo slovenský 

ekvivalent. Pri skúmaní českých a slovenských ekvivalentov sme sa stretávali aj s prípadmi, 

keď bol preklad pomerne odlišný. Vtedy sme sa snažili zachytiť všetky výrazy v preklade, ktoré 

reprezentujú skúmaný prvok, a to tak, že sme ho podčiarkli  

7.1 Ojalá  

7.1.1 InterCorp 

Pri vyhľadávaní sme nemuseli použiť žiaden zložitý dotaz, keďže táto častica sa používa 

len vo vetách s MV dezideratívnym. Zadali sme CQL dotaz [word="[Oo]jalá"]. Celkovo nám 

korpus našiel 220 výskytov (8,36 podľa i.p.m.). Vybrali sme prvých 100 výskytov 

premiešaných pomocou funkcie. Na skúmanej sme prišli k nasledujúcim výsledkom: 

Subjunktív 

prézentu 

Subjunktív 

anteprézentu 

Subjunktív 

imperfekta 

Subjunktív 

pluskvamperfekta 
Ostatné 

53 3 23 7 14 

Tabuľka 2 – Slovesné formy po výraze ojalá (InterCorp) 

 

Na základe tabuľky môžeme vidieť, že najrozšírenejšou slovesnou formou je subjunktív 

prézentu. Tvorí viac než polovicu všetkých výskytov. Ak sa pozrieme bližšie na tvary slovies 
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v subjunktíve imperfekta zistíme, že značne prevažuje forma končiaca na –ra (21 z 23) a len 

dvakrát sa objavuje forma končiaca na –se. Ako však môžeme vidieť na nasledujúcich 

príkladoch, v oboch prípadoch sa jedná o toho istého autora a preto je možné, že sa jedná len 

o jeho osobnú preferenciu. Podobná je aj situácia v subjunktíve pluskvamperfekta, kde 

v prípade pomocného slovesa haber prevažuje forma končiaca na –ra (6 zo 7).  

Ojalá pudiese yo.17  

Ojalá aquello concluyese sin que nadie matara a nadie.18 

V tabuľke má špeciálne miesto aj kolónka "ostatné". Tam zahrňujeme prípady, keď za 

časticou ojalá nenasledovalo žiadne sloveso. Vyskytovala sa takto na konci vety alebo sama 

tvorila holú vetu. Uvedieme si niekoľko príkladov. 

...que ya sé que un catedrático de Instituto no es un millonario, ojalá, pero hay otras 

cosas...19  

¿Habrá estado Gustavo alguna vez con una mujer? Ojalá. Seguramente, sí.20 

Na základe tejto analýzy sme zistili, že častica ojalá je syntakticky flexibilná. Ak sa 

nejedná o vyslovene jednoduché vety, tak sa môže vyskytovať na každom mieste vo vete 

a môže za ňou nasledovať ktorýkoľvek slovný druh, nemusí to byť bezprostredne sloveso. V 12 

výskytoch za ňou nasledovala spojka que, v 10 výskytoch to bola záporná častica no 

a v ostatných prípadoch osobné zámena (me, te, se), predložky (en, con) a iné. Sloveso sa 

v najbližšej pozícii objavilo len v 35 výskytoch, z ktorých najrozšírenejšie bolo sloveso poder, 

nasledované slovesami ser a tener. 

7.1.2 Araneum Hispanicum Maius  

Pri vyhľadávaní v tomto korpuse sme použili ten istý postup ako v tom paralelnom a to 

CQL dotaz [word="[Oo]jalá"]. Počet výskytov tu bol podstatne vyšší. Na celý korpus pripadalo 

16 027 výskytov a relatívna frekvencia je 13,36 i.p.m. Na základe analýzy sme dospeli 

k nasledujúcim záverom: 

                                                 

 

17 Pérez-Reverte, Arturo – El club de Dumas (1993) 
18 Pérez-Reverte, Arturo – La piel del tambor (1997) 
19 Delibes, Miguel – Cinco horas con Mario (1966) 
20 Benedetti, Mario – Gracias por el fuego (1965) 
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Subjunktív 

prézentu 

Subjunktív 

anteprézentu 

Subjunktív 

imperfekta 

Subjunktív 

pluskvamperfekta 
Ostatné 

58 2 28 4 8 

Tabuľka 3- Slovesné formy po výraze ojalá (Araneum) 

 

Výsledky sa od predošlej analýzy veľmi nelíšia. Opäť vidíme značnú prevahu 

subjunktívu prézenta a najmenej zastúpený je subjunktív anteprézentu. Spojka que opäť zastáva 

prvé miesto v kategórii najbližšieho slova (14 výskytov), nasledovaná zápornou časticou no (8 

výskytov). Slovesá sú podobné ako aj v predchádzajúcej analýze a rovnako sú na tom aj slová, 

ktoré nasledujú bezprostredne po častici ojalá. Forma imperfekta končiaca na -se je tu 

zastúpená viac (9 výskytov z 28).  

V sekcii "ostatné" vyskytuje niekoľko prípadov, s ktorými sme sa v predchádzajúcej 

analýze nestretli. Zaujímajú nás konkrétne 3, zvyšok predstavuje použitie ojalá, kedy za ním 

nenasleduje žiadne sloveso. Jeden z nich je infinitív: 

La recomendación es usar anticonceptivos parenterales y ojalá posponer embarazo al 

menos un año.21 

Ďalším prípadom bol názov blogu alebo organizácie, kde sa v názve odohráva akási 

slová alebo pravopisná hra. Zdanie, či sa jedná o preklep v korpuse sme si overili zistením, či 

daná stránka naozaj existuje. Jej názova sa píše presne tak ako je uvedené v príklade: 

...los locales "circonite", evento organizado por la gente de Ojalá estë mi bici, y que les 

recomiendo no deberían perderse...22 

Posledným použitím je vyjadrenie zástupcu komisára. Nie je úplne jasné, prečo sa 

spojenie y ojalá nachádza mimo priamej reči. Môže sa jednať o grafickú chybu, ktorej sa autor 

článku dopustil alebo sa tým môže schováva iný dôvod:  

                                                 

 

21 www.enciclopediamedica.cl/sec/25/art/1368/categoria/prevencion/articulo/es-compatible-la-cirugia-bariatrica-

con-el-embarazo/ 
22 www.veranomuerto.blogspot.com.es/2010/02/reciclando-cuadernos.html 
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„Esto está en manos de la justicia quien sabrá determinar de acá en más los reiterados 

hechos que tiene este conocido delincuente” y ojalá “pudiera quedar aunque sea 

detenido algún tiempo mínimo”.23 

Žiadne veľké rozdiely sa medzi týmito dvoma analýzami neobjavili.  

7.1.3 CORPES XXI  

 V tomto korpuse sme vyhľadávali pomocou dotazu lema: ojalá. Celkovo sa nám 

objavilo 4477 výskytov v 2855 rôznych dokumentoch. Relatívna frekvencia je 18,10 i.p.m. 

Najväčšie zastúpenie mala táto častica do roku 2012, to bolo v priemere okolo 300 a viac 

výskytov. Celkovo korpus obsahoval údaje len do roku 2014, kde sa objavilo len 8 výskytov 

a z roku 2013 ich bolo len 12.  Frekvencia mala v tomto prípade klesavú tendenciu a najvyšší 

bod dosiahla medzi rokmi 2006-2010. Je to pravdepodobne dané aj tým, že korpus v týchto 

rokoch obsahuje menej textov než v tých predošlých. 

Výsledky sme zoradili podľa roku a ručne sme prešli celý korpus a od začiatku, t.j. rok 

2001, do roku 2010 sme vybrali prvých 6 výskytov. Z posledných rokov sme kvôli aktuálnosti 

chceli mať väčšiu zbierku a plánovali sme vybrať 10 výskytov z každého, no z roku 2014 sa 

ich objavilo len 8. Preto sme od roku 2011 do roku 2013 vybrali 11 výskytov z každého. To 

nám dalo dokopy 101 výskytov. 

Výsledky sa od predchádzajúcich analýz veľmi nelíšili. Najrozšírenejšou formou bol 

opäť subjunktív prézentu (60 výskytov) nasledovaný subjunktívom imperfekta (20 výskytov). 

Za zaujímavosť môžeme považovať to, že v prípade subjunktívu imperfekta 

a pluskvamperfekta prevažovala forma končiaca na -ra a forma končiaca na -se sa objavila v 3 

výskytoch a vždy sa objavila v textoch pochádzajúcich zo Španielska. To je však príliš malé 

množstvo aby sme mohli dôjsť k nejakému striktnému záveru, že sa táto forma objavuje 

častejšie v Španielsku než v Latinskej Amerike.  

Objavilo sa tu 8 výskytov kedy za ojalá nenasledovalo žiadne sloveso alebo táto častica 

tvorila samostatnú vetu. V dvoch prípadoch sa za ňou dokonca objavilo gerundium, ktoré 

v jednom prípade tvorilo súčasť slovesnej perifrázy a ojalá bolo vložené medzi pomocné 

a plnovýznamové sloveso. Objavil sa aj výnimočný prípad, keď za touto časticou nasledoval 

                                                 

 

23 www.elentrerios.com/policiales/familiares-de-ladron-apedrearon-a-la-policia.htm 
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tvar indikatívu futúra. Toto môže podporiť teóriu o tom, že častica ojalá nemá žiadne striktne 

obmedzenia v použití. Uvedieme si príklady: 

Espero volver pronto a seguir charlando y ojalá filosofando sombre temas de 

actualidad.24 

Me encantaría llegar a Santiago entre los cinco primeros, ojalá peleando un podio.25 

Ojalá los medios participarán en eso con buena fe, no para tratar de tumbar 

a Maduro.26 

7.1.4 CREA 

 Analýza v korpuse CREA nám poslúži na porovnanie dát získaných pomocou analýzy 

v korpuse CORPES XXI, keďže sa jedná o korpus, ktorý obsahuje texty staršieho dáta. Pre 

vyhľadávanie sme použili opäť príkaz lema: ojalá. Stretli sme sa tu s výrazne nižším počtom 

výskytov. Celková frekvencia bola 1669 v 1077 rôznych dokumentoch, čo nám dáva relatívnu 

frekvenciu 12,55 i.p.m. Tendencia v tomto prípade bola stúpavá a od roku 1975 do roku 2000 

použitie tejto častice vzrástlo zo 188 na 655 výskytov a v porovnaní s predošlou analýzou 

v korpuse CORPES XXI stále stúpala. 

Vzhľadom na to, že tu tak isto nefunguje funkcia automatického premiešania a bol tu 

pokrytý každý rok od roku 1975 do roku 2000, vybrali sme si z každého roku prvé 4 výskyty, 

čo nám dalo dokopy 104 výskytov.  

Výsledky neprekvapili ani tu. Najrozšírenejšou formou je opäť subjunktív prézentu (60 

výskytov). V 15 výskytoch sa častica objavila bez slovesa alebo stála samostatne vo vete. Raz 

bola táto častica súčasťou poučky a raz sa za ňou objavil infinitív. Čo však stojí za zmienku je, 

že sa tu častejšie objavovalo spojenie ojalá y (que), s ktorým sme sa stretli už aj v predošlých 

analýzach, ale tu sa celkovo objavila v 3 výskytoch, kdežto predtým to bolo menej: 

 Ojalá y que sólo sea eso.27 

                                                 

 

24 Elmundo.es. Encuentro digital con Marcelo Risi. www.elmundo.es: elmundo.es, 2003-09-15 
25  Hermosilla P., Diego: «López baja los brazos: "Aquí ya suelto todo"». La Tercera. Santiago de Chile: 

latercera.com, 2013-01-17 
26 Aristóbulo Istúriz negó que exista crisis en el país». El Universal. Caracas: eluniversal.com, 2014-01-27 
27 Miras, Domingo: Las brujas de Barahona. Madrid: Espasa Calpe, 1992 
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 Quizás, ojalá y que sea si así lo quisiera el destino...28 

 Perdóname, amiga, pero ojalá y se le haga.29 

7.1.5 Porovnanie s češtinou 

Pre vyhľadanie v španielsko-českej časti sme opäť použili CQL dotaz 

[word="[Oo]jalá"]. Celkovo sme mali 220 výskytov a relatívna frekvencia je 18,39 i.p.m. Opäť 

sme skúmali prvých 100 výskytov premiešaných pomocou funkcie Shuffle a dospeli sme 

k nasledujúcim výsledkom: 

Kéž 

(by) 
Doufat Snad Kdyby 

Jen 

aby 
Aby 

Jen 

ať 

Jen 

jestli 
Ať Iné 

65 14 7 3 3 2 1 1 1 3 

Tabuľka 4 – České ekvivalenty výrazu ojalá 

 

Podľa predpokladu sa častica ojalá najčastejšie prekladala ako kéž (by) (65 výskytov). 

Druhý najrozšírenejší variant bol pomocou slovesa doufat (14 výskytov), nasledovaný časticou 

snad (7 výskytov). Najmenej zastúpené boli preklady pomocou aby, kdyby, jen jestli/aby/ať 

a ať.  Nasledujúce príklady uvádzame preto, lebo prekladateľ pri nich použil iný, nie doslovný 

preklad:  

De buena gana hubiera huido aquella noche, ojalá lo hubiera hecho. - Nejradši bych té 

noci utekl, škoda, že jsem to neudělal.30 

...lo único que quería era sobrevivir en paz y ojalá lo entendiera porque si no se lo iba 

a explicar de otra manera. - ...chce si žít v klidu, a jestli tomu on nehoví, vysvětlí mu to 

jinak.31 

...Mireya comentó apenada que ojalá terminaran pronto estos líos con la Iglesia. - 

Mireya sklíčeně poznamenala, že ty problémy s církví už by měly brzy skončit.32 

                                                 

 

28 Los Espartaco y Miguel Litri, a hombros por la puerta grande. ABC. Madrid: Prensa Española, S.A., 1989 
29 Mastretta, Ángeles: Arráncame la vida. Barcelona: Seix Barral, 1995 
30 Bolaño, Roberto – Divocí detektivové (2008), preklad Anežka Charvátová   
31 Allende, Isabel – Eva Luna (2006), preklad Alena Jurionová 
32 Vargas Llosa, Mario – Kozlova slávnost (2006), preklad Petr Zavadil  
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V poslednom príklade sa nám zdá, že prekladu trošku chýba dezideratívny charakter, 

ktorý je vyjadrený v španielskom origináli práve pomocou častice ojalá. Z prekladu máme skôr 

dojem, že je to akési presvedčenie a nie želanie.  

Pokiaľ ide o preklad slovies, najčastejšie sa volil variant podmieňovacieho spôsobu, 

zastúpený bol aj oznamovací spôsob a jeho prítomný aj budúci čas. V prípade subjunktívu 

pluskvamperfekta sme očakávali najväčšie výkyvy v prípade prekladu. Pre zachovanie jeho 

charakteru nesplniteľného želania by sa mal v preklade objaviť kondicionál minulý ako 

napríklad byl bych býval udělal alebo byl bych udělal. Predpokladali sme však použitie 

jednoduchého kondicionálu udělal by. Zo 6 celkových výskytov subjunktívu imperfekta v našej 

vzorke sa presne polovica preložila pomocou zloženej varianty a druhá pomocou jednoduchej.   

7.1.6 Porovnanie so slovenčinou 

Pri hľadaní v slovensko-španielskom paralelnom korpuse sme použili opäť ten istý CQL 

dotaz [word="[Oo]jalá"]. Výsledky sú kvantitatívne chudobnejšie ako v česko-španielskej 

verzii paralelného korpusu. Celkovo máme len 16 výskytov a relatívna frekvencia je 1,27 i.p.m. 

Len jeden prípad pochádzal z literatúry, zbytok sú záznamy z Europarlamentu.   

Analýza tu bude pomerne stručná. Takmer vo všetkých prípadoch bolo ojalá preložené 

pomocou slovesa dúfať (14 výskytov). Ostatné dva prípady boli preložené ako keby a 

spojenie ba pokiaľ možno.  Vzhľadom na povahu textov a prostredie, z ktorého pochádzajú 

(narážame na pravdepodobné plánovanie rôznych vecí a udalostí a tým väčšiu orientáciu želaní 

do budúcnosti), sa najčastejšie objavovala forma subjunktívu prézenta a tá bola prekladaná 

skoro vždy pomocou budúceho alebo prítomného času oznamovacieho spôsobu.  

7.2 Que 

7.2.1 InterCorp 

Pre vyhľadávanie v španielskej časti paralelného korpusu sme použili dotaz CQL  

[word="¡"][word="[Qq]ue"]. Prekvapivo sa nám zobrazilo len 116 výskytov s relatívnou 

frekvenciou, ktorá sa vzťahuje na náš subkorpus, 6,77 i.p.m. Na začiatku sme si však dáta 

museli pretriediť, pretože nie všetky vyjadrovali MV dezideratívny. Po vyčistení dát nám 

zostalo 65 výskytov s relatívnou frekvenciou 5,52 i.p.m. Vzhľadom na menší počet výskytov 

než je 100, budeme skúmať všetky. Po analýze sme dospeli k týmto výsledkom: 
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Subjunktív 

prézentu 

Subjunktív 

imperfekta 

Subjunktív 

anteprézentu 

Subjunktív 

pluskvamperfekta 

62 1 1 1 

Tabuľka 5 – Slovesné formy po výraze que (InterCorp) 

 

Ako vidíme, najrozšírenejšou formou je subjunktív prézentu a len malý zlomok 

výskytov reprezentuje ostatné tri formy. To by podporilo teóriu, ktorú sme si spomínali 

v teoretickej časti práce, a to že que s dezideratívnym významom sa spája len so subjunktívom 

prézentu a anteprézentu. Zároveň je však zvláštne to, že sa vo vetách objavuje aj subjunktívu 

imperfekta a pluskvamperfekta, ktoré podľa literatúry by sa za touto časticou objavovať nemali. 

Proti tomu sa však stavia fakt, že výskytov bolo pomerne málo a nie je možné na tomto základe 

robiť rýchle závery. Uvedieme si niektoré príklady, ktoré sa s touto anomáliou objavili: 

¡Que no hubiera existido entonces un farsante para responder a esa pregunta!33 

¡Que yo estuviera muerto!34 

Pomerne veľká časť výskytov s touto časticou que mala negatívny charakter, respektíve 

charakter želania, ktoré malo negatívny vplyv na adresáta. Samozrejme sa tu objavujú aj 

prípady pozitívnych želaní:  

Y los otros ... ¡que se pudran!35 

¡Que te lleve el diablo, maldita!36 

-Bueno, ¡que te vaya bien, sobrina!37 

Syntakticky je táto častica v dezideratívnom význame taktiež pomerne flexibilná. 

Nasledovali za ňou slová rôzneho typu ako zámená (me, te, se, nadie), predložky (en, de, a) 

a ustálené výrazy ako cada cual a slovesá (ser, ir, vivir, acercar, saber, tocar, venir atď.). 

žiadne obmedzenia sme si v tomto zmysle nevšimli.  

                                                 

 

33 Roa Bastos, Augusto – Yo el supremo (2001) 
34 Bioy Casares, Adolfo – La invenció de Morel (1953) 
35 Carpentier, Alejo – El siglo de las luces (1979) 
36 Allende, Isabel – Casa de los espíritus (1982) 
37 Laforet, Carmen – Nada (1973) 
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Objavili sa tu aj prípady, kedy sa želaním malo náboženský podtext. V tomto prípade 

usudzujeme, že ide o ustálené spojenie:  

¡Que Dios te bendiga!38 

 ¡Que Dios lo haya acogido en su santo seno!39 

Ďalší prípad kedy sa domnievame, že sa jedná o ustálene slovné spojenie je ten, keď sa 

veta skladá z konštrukcie que me muera si. Táto konštrukcia sa objavila v celkovo 2 výskytoch: 

 ¡Que me muera aquí mismo si miento!40 

 ...¡que me muera si no es verdad!41 

Naše predpoklady boli, že táto konštrukcia bude na vyjadrovanie želaní tá 

najrozšírenejšia, ale na základe relatívnej frekvencie môžeme vidieť, že vyjadrovanie želania 

pomocou častice ojalá je v tomto korpuse častejšie. Keďže sa však jedná o subkorpus, ktorý je 

tvorený len beletriou, tak je možné, že častica ojalá má v literatúre väčšie využitie.  

7.2.2 Araneum Hispanicum Maius 

 Pri vyhľadávaní v tomto korpuse sme použili rovnaký dotaz ako v predchádzajúcom, 

a to CQL [word="¡"][word="[Qq]ue"]. Tu bola celková frekvencia pomerne vysoká a to 

celkom 10 594 výskytov, s relatívnou frekvenciou 8,83 i.p.m. Z toho pravdepodobne veľkú 

časť tvoria šumy. Vybrali sme prvých premiešaných 100 výskytov, ktoré vyhovovali našim 

požiadavkám.  

 Pri tejto analýze sme došli k nečakanému záveru. Všetkých 100 výskytov bolo 

tvorených pomocou subjunktívu prézenta. Žiadnu inú slovesnú formu sme medzi nimi nenašli. 

Ako jediné dve anomálie sme našli sloveso haiga, ktoré predstavuje archaickú formu 

subjunktívu prézenta a tou druhou bola pravdepodobná slovná hra, ktorá vznikla z pôvodného 

¡Que no cunda el pánico! a mala formu ¡Que no panda el cúnico!.42 

                                                 

 

38 Laforet, Carmen - Nada (1973) 
39 Cela, Camilo José – La familia de Pascual Duarte (1942) 
40 Marsé, Juan – Caligrafía de los sueños (2011) 
41 Delibes, Miguel – Cinco horas con Mario (1966) 
42 Haiga- ¡Que HAIGA paz, hombre! (http://www.lafraseprogre.com/2008/10/el-objetivo-de-1.html); ¡Que no 

panda el cúnico! (http://zuvanguardia.webnode.com.ve/infrarrojo/newscbm_480285/9/) 
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 Na základe korpusovej analýzy môžeme pri konštrukciách s que predpokladať väčšiu 

ustálenosť než v konštrukciách s ojalá. Zatiaľ čo pri častici ojalá sme pri analýze nespozorovali 

žiadne jasné preferencie týkajúce sa slovesa, ktoré za ňou nasledovalo, pri častici que sme sa 

stretli s menšou vzorkou slovies, z ktorých sa najčastejšie objavovalo sloveso disfrutar (7 

výskytov) a vivir (5 výskytov). Zvolania ako ¡Que viva...! a ¡Que disfrutes...! (v prípade 

disfrutar sa sloveso môže objaviť aj v inej osobe a čísle) by sa mohli teoreticky pokladať za už 

pomerne ustálené. Tento predpoklad môžeme podoprieť aj o nasledujúce výrazy. Jedná sa 

o také konštrukcie, ktoré sú ustálené a pravdepodobne sa s nimi nestretneme pri žiadnej inej 

konštrukcií: 

 ¡Que se lo coman los peces!43 

 ¡Que haya quien quiera estas mandrias!44 

 ¡Que la lucha comience!45 

7.2.3 CORPES XXI 

 Pôvodne sme vyhľadávali "que" bez toho, aby výsledky zodpovedali pôvodnému 

spôsobu písania, ale korpus nám vyhľadal viac než 16 tisíc výskytov, z ktorých veľa 

predstavovalo len šum. Preto sme sa rozhodli zachovať pôvodný spôsob písania. Vyhľadávali 

sme pomocou dotazu forma: Que, zaškrtli sme grafía original a pridali políčko proximidad. 

Tam sme zadali dotaz forma:¡ a upresnili slovný druh na puntuación, pridali intervalo 1, 

izquierda. Týmto spôsobom nám korpus ponúkol už spracovateľnejší počet výskytov, 

konkrétne 2 759 v 2 777 dokumentoch s relatívnou frekvenciou 11,15 i.p.m. Aj tu sa stále 

objavovali šumy, ale korpus bohužiaľ neumožňuje spracovanie dát iným spôsobom. Preto sa 

v tejto analýze nebudeme veľmi zameriavať na frekvenciu. Výsledky sme si následne zoradili 

podľa roku. Korpus disponoval s textami od roku 2001 do roku 2012. Vybrali sme si z každého 

roku prvých 9 reprezentantov, ktoré odpovedali skúmanej konštrukcii, čo nám dalo dokopy 108 

výsledkov.  

 Ak prihliadneme k slovesným formám, raz sa objavil subjunktív anteprézentu a 106 

výskytov predstavoval subjunktív prézentu. To, čo bolo v rozpore s teóriou, ktorú sme si 

                                                 

 

43 http://www.literautas.com/es/taller/textos-escena-7/407 
44 http://edaddeoro.blogspot.com.es/2010_02_01_archive.html 
45 http://juegoscasas.net/creacion-decoracion-coliseo.html 
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rozoberali v kapitole č. 4 je, že sa tu objavil aj subjunktív imperfekta. V literatúre totiž bolo 

stanovené, že jediné možné formy, ktoré sa môžu objaviť po častici que sú v tomto prípade 

subjunktív prézentu a anteprézentu. Pod tabuľkou si uvedieme príklad, kde sa táto slovesná 

forma objavila. Zaujímavé je, že to isté sloveso ale v inom príklade, ktorý bol napísaný tou 

istou autorkou a mal takmer totožný kontext  malo formu prézentu. Slovesá, ktoré boli použité 

sa väčšinou opakovali aj v predchádzajúcich analýzach a najrozšírenejšie boli slovesá: 

3 výskyty 2 výskyty 

disfrutar, pasar, venir 
abrir, acabar, apagar, cantar, dar, dejar de, 

echar, hablar, joder, ser, traer, vivir, 

Tabuľka 6 – Najčastejšie slovesá po výraze que (CORPES XXI) 

 

¡Que no se acabara nunca, que este momento durara siempre!46 

¡Que no se acabe nunca, que siempre esté yo en la cresta de la ola!47 

Pokiaľ by sme sa pridŕžali teórie obsiahnutej v prvej časti práce, tak subjunktív 

imperfekta slúži na vyjadrenie želaní, ktoré sú splniteľné, ale miera pravdepodobnosti je nízka. 

Autor tohto výroku sa mohol snažiť o naznačenie jeho túžby, aby sa daný okamih neskončil, 

ale zároveň posilnil zložku nesplniteľnosti jeho želania. Dielo tejto autorky bolo prístupné na 

webovej stránke a tak sme sa rozhodli preskúmať väčší kontext než ten, ktorý máme 

k dispozícii v korpuse.48 Prvýkrát sa v diele objavuje forma subjunktívu prézenta acabe a až 

potom sa objavuje forma imperfekta acabara. Podľa bližšieho štúdia kontextu sa v druhom 

prípade jedná o akúsi formu spomienky na to, kedy predstaviteľka zažívala šťastné chvíle. Dalo 

by sa to teda považovať za dodržanie súslednosti časovej. 

Celkovo sme sa v analýze stretli s rôznymi typmi želaní, či už pozitívnymi (que 

disfrutéis) alebo trošku vulgárnymi (que te jodas), takže konštrukcia que + subjunktív pokrýva 

pomerne veľkú škálu želaní. Na základe doterajších analýz sa domnievame, že výrazy s 

                                                 

 

46 Poniatowska, Elena: El tren pasa primero. Madrid: Alfaguara, 2005 
47 Poniatowska, Elena: El tren pasa primero. Madrid: Alfaguara, 2005 
48 tubibliotecauniversal.blogspot.cz/2017/01/el-tren-pasa-primeroelena-poniatowska.html 
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použitím que sú viac ustáleného charakteru a dezideratívna zložka sa u nich neprejavuje tak 

spontánne ako s použitím ojalá.  

7.2.4 CREA 

 Pri práci s korpusom CREA sme pre vyhľadanie použili ten istý postup ako pri predošlej 

analýze v korpuse CORPES XXI. Korpus disponoval opäť s textami od roku 1975 do roku 

2000. Zoradili sme si ich podľa roku a vybrali sme prvé 4 výskyty z každého. To nám dalo 

celkovo 100 výskytov. Keďže sa pri vyhľadávaní opäť objavilo veľa šumu, nie je možné udať 

presnú frekvenciu výrazov, ktoré skúmame my. Môžem udať celkovú, ktorá nám zobrazil 

korpus hneď po vyhľadávaní a to je 1916 výskytov v 572 rôznych dokumentoch s relatívnou 

frekvenciou 14,41 i.p.m.  

 Zvláštnosťou v tejto analýze je, že napriek tomu, že drvivá väčšina viet obsahuje sloveso 

vo forme subjunktívu prézenta, tak sa tu objavili 4 prípady, kedy sa sloveso ocitlo vo forme 

subjunktívu imperfekta. S tým sme sa už raz stretli aj pri analýze v korpuse CORPES XXI, kde 

sme si povedali, že podľa sekundárnej literatúry by sa táto kombinácia nemala objavovať, a že 

častica que pri vyjadrovaní želania sa viaže len so subjunktívom prézentu alebo subjunktívom 

anteprézentu. Uvedieme si niektoré príklady, v ktorých sa to objavilo: 

 ¡Que se diese cuenta de su situación! 49 

 ¡Que fuera yo su dueño!50 

Tabuľka 7 – Najčastejšie slovesá po výraze que (CREA) 

 

 Neobjavili sme žiadne reštrikcie ohľadom toho s akými slovesami sa táto častica spája. 

Slovesá sa vo všetkých analýzach viac menej opakovali. Rozdiel medzi ojalá a que je len 

                                                 

 

49 García-Bbadell, Gabriel: Funeral por Francia. Barcelona: Destino, 1975 
50 Bboullosa, Carmen: Duerme. Madrid: Alfaguara, 1994 

8 výskytov 4 výskyty 3 výskyty 2 výskyty 

ir(se), venir caer, dar,ver 
oír, salir, ser, tener, 

volver 

bendecir, callar, 

cambiar, llegar, 

preguntar, sonar 
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v počte slovesných foriem, s ktorými sa môžu spájať, a v prípade ojalá je táto možnosť 

bohatšia.  

7.2.5 Porovnanie s češtinou 

 Pri práci so španielsko-českou verziou korpusu InterCorp sa nám celkové výsledky 

zhodovali s analýzou čisto len v španielskej časti. Po vyhľadaní CQL dotazu 

[word="¡"][word="[Qq]ue"] nám vyšlo 116 výskytov a po vyčistení šumov nám zostalo 65 

výskytov.  

Tabuľka 8 – České ekvivalenty výrazu que  

 

 Jeden z najmenej používaných ekvivalentov pri preklade ojalá sa v prípade que objavil 

na prvom mieste, a naopak. Preklad s pomocou častice ať zabral takmer polovicu a častica kéž 

je na poslednom mieste. Tým, že má subjunktív blízko k imperatívu, tak jeho preklady boli 

často preložené len pomocou rozkazu. Za zaujímavé považujeme dva rôzne preklady tej istej 

španielskej vety ¡Que te calles!: 

 Mlč, povídám ti!51  

 Koukej mlčet!52 

Význam slovesa koukej sa v češtine pomaly vyprázdňuje a dalo by sa to považovať za 

jeden z možných ekvivalentov que. V sekcii "Iné" sú prípady, kedy sa táto konštrukcia preložila 

úplne iným spôsobom. Väčšinou šlo o akési formulky, ktoré sú buď náboženského charakteru 

a preklad zodpovedal tomu, čo sa používa v praxi v českom jazyku, ako napríklad: 

¡Que te lleve el diablo, maldita! - Čert tě vem, ty prokletá!53 

¡Que Dios nos coja confesados! - Odpusť nám naše viny!54 

                                                 

 

51 Cela, Camilo José – Ul (1968), preklad Alena Ondrušková 
52 Arriaga, Guillermo – Psí lásky (2009), preklad Šárka Holišová 
53 Allende, Isabel – Dům duchú (2002), preklad Hana Posseltová-Ledererová 
54 Cela, Camilo José – Ul (1968), preklad Alena Ondrušková 

Ať  Rozkaz  Iné  Aby  Nechť  Že  
Jen 

ať  
Jen  Jenže  Kéž  Snad 

28 10 8 6 3 3 2 2 1 1 1 
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...si no, ¡que tire por donde le dé la gana! - ...když ne , pustím ji k vodě.55 

 Objavili sa aj preklady, ktoré boli preložené úplne iným spôsobom, dezideratívny 

význam je tam stále zachovaný: 

¡Que sea la última vez que alguien venadea! - To bylo naposled, co tu někdo něco 

lovil.56 

7.2.6 Porovnanie so slovenčinou 

 Tentokrát sme postupovali rovnako. V použili sme nás subkorpus vytvorený pre prácu 

so slovenským paralelným korpusom a vyhľadávali pomocou CQL dotazu 

[word="¡"][word="[Qq]ue"]. Na naše prekvapenie sa objavil len jeden jediný výskyt, ktorý 

navyše pochádza zo zápisu z Europarlamentu. Dal nám relatívnu frekvenciu 0,08 i.p.m. 

Uvedieme si ho, ale žiadna podrobnejšia analýza na základe jedného výskytu nebude možná: 

¡Que sepan todas las víctimas que aquí estaré siempre para seguir prestándoles mi 

voz... – Chcem, aby všetky obete vedeli , že tu budem vždy pre ne, aby som ich 

obhajovala...57 

 Za súčasť prekladu by sa dalo považovať aj sloveso chcem. To má však výraznejšie 

apelatívny charakter než častica que v pôvodnom znení.  

7.3. Quién  

7.3.1 InterCorp 

 Pri vyhľadávaní sme postupovali ako doteraz. V pre nás vytvorenom subkorpuse sme 

zadali dotaz CQL [word="¡"][word="[Qq]uién"]. Výsledok nás celkom prekvapil. Vyšlo nám 

len 45 výskytov. Dáta sme však potom museli prečistiť od šumov a zostalo nám len 7 výskytov, 

ktoré boli vhodné pre našu analýzu. To nám dalo relatívnu frekvenciu v našom subkorpuse 0,59 

i.p.m. Šumy boli najčastejšie tvorené spojeniami ako quién sabe, quién lo diría atď.  

 Čo sa týka slovesnej formy, jediná, ktorá sa objavila, je subjunktív imperfekta. To by 

vzhľadom k tvrdenia zo sekundárnej literatúry odpovedalo. Sloveso, ktoré najčastejšie 

                                                 

 

55 Delibes, Miguel – Lovcův denník (1972), preklad Josef Forbelský 
56 Fuentes, Carlos – Smrt Artemia Cruze (1966), preklad Helena Posseltová 
57 Autor výroku – Teresa Jiménez 
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prevažovalo, bolo ser (5) a raz sa objavilo sloveso poder a raz aj forma modálnej slovesnej 

perifrázy haber de decir. Dva prípady boli úplne identické a pochádzali aj z toho istého diela:  

 ¡Quién fuera usted, don Joaquín!58 

7.3.2 Araneum Hispanicum Maius 

 Pre analýzu v tomto korpuse sme použili CQL dotaz [word="¡"][word="[Qq]uién"]. 

Celkovo sa nám objavilo 873 výskytov. Po vyčistení šumov nám zostalo celkovo 165 výskytov, 

s relatívnou frekvenciou 0,14 i.p.m. výsledky sme premiešali a vybrali si z vyčistenej vzorky 

prvých 100 výskytov.  

Subjunktív imperfekta Subjunktív pluskvamperfekta 

-ra -se -ra -se 

83 4 11 2 

87 13 

Tabuľka 9 – Slovesné formy po výraze quién (Araneum) 

 

Na základe tabuľky môžeme vyčítať, že najrozšírenejšou formou bola forma 

subjunktívu imperfekta končiaca na -ra. V teoretickej časti sme si spomínali, že táto forma, má 

v sebe ešte pozostatky indikatívu z latinčiny a je významovo nahraditeľná zloženým 

kondicionálom. Preto je možné prevahu tejto slovesnej formy vysvetliť aj tým, že hovoriaci by 

v danom kontexte mohol použiť aj kondicionál, ale rozhodol sa z osobných preferencií práve 

pre subjunktív imperfekta.  

 Jedna zmena, ktorá tu nastala oproti ostatným analýzam je tá, že rôznorodosť slovies už 

nie je taká vysoká. Predtým sa objavovalo viac slovies, ktoré sa vyskytovali len raz, čo 

naznačovalo väčšiu flexibilitu daných výrazov. V tomto prípade sa objavilo pár slovies, ktoré 

mali oveľa väčšiu frekvenciu výskytu a len zopár slovies malo jeden výskyt: 

 

 

                                                 

 

58 Unamuno, Miguel de – Abel Sánchez (1986) 
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27 

výskytov 

13 

výskytov 

11 

výskytov 

10 

výskytov 

7 

výskytov 
4 výskyty 3 výskyty 

poder decir tener Ser dar pillar, ver 

creer, 

hacer, oír, 

pensar 

Tabuľka 10 – Najčastejšie slovesá po výraze quién (Araneum) 

 

 Pre ilustráciu si môžeme uviesť niektoré príklady:  

 ¡Quién pudiera volar como ellas, con total libertad!59 

 ¡Quién fuera analista para poder preguntar!60 

7.3.3 CORPES XXI 

 Pre vyhľadávanie v tomto korpuse sme postupovali rovnako ako pri predošlej analýze. 

Zadali sme si ako formu Quién a zaškrtli možnosť grafía original. Potom sme využili možnosť 

proximidad a do políčka forma sme zadali ¡, za slovný druh sme zvolili puntuación a interval 

sme nastavili 1 naľavo. Objavilo sa nám 333 výskytov v 259 dokumentoch. Vzhľadom na nízky 

počet výskytov, preskúmali sme ich všetky a vybrali sme tie, ktoré vyhovovali naším kritériám. 

Celkovo ich máme 45.Oproti ostatným analýzam je tu rozšírenejší výskyt výrazov ako ¡Quién 

lo hubiera dicho/imaginado/creído!, ¡Quién lo viera/creyera! atď. Tie však pre našu analýzu 

nepovažujeme za vhodné, pretože sa podľa nás jedná o spojenie, ktoré je pravdepodobne 

ustálené  s iným významom než je ten dezideratívny. Po odstránení týchto výrazov nám zostalo 

celkovo 23 výskytov.  

Subjunktív imperfekta Subjunktív pluskvamperfekta 

-ra -se -ra -se 

21 1 1 0 

22 1 

Tabuľka 11 – Slovesné formy po výraze quién (CORPES XXI) 

 

                                                 

 

59 http://www.margencero.com/BIBLIO/relatos1/alas_golondrina.html 
60 http://www.eleconomista.es/blogs/andanomiks/ 
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 Ako vidíme, opäť prevládala forma subjunktívu imperfekta končiaca na -ra. Aj tu bola 

rôznorodosť slovies trošku nižšia ako pri iných výrazoch.  

7 výskytov 5 výskytov 2 výskyty 1 výskyt 

Poder tener 
pillar, saber, ser, 

querer 
ofender, vivir, volver 

Tabuľka 12 – Najčastejšie slovesá po výrazy quién (CORPES XXI) 

 

 Uvedieme si zopár príkladov: 

 ¡Quién volviera a esa inocencia!61 

 ¡Quién pudiera estar allí!62 

 ¡Quién tuviera tus años!63 

7.3.4 CREA 

 Pre vyhľadávanie sme použili rovnaký postup ako v korpuse CORPES XXI. Objavilo 

sa nám však ešte menej výskytov, len 262 v 169 rôznych dokumentoch. Postupne sme prešli 

všetky stránky a vybrali tie, ktoré sú relevantné pre náš výskum. Napriek tomu, že celkovo nám 

vyšlo menej výskytov, tie s dezideratívnym významom sú však rozšírenejšie tu, než v korpuse 

CORPES XXI. Zostalo nám celkom 38 výskytov, ktoré sú vhodné pre našu analýzu.  

Subjunktív imperfekta Subjunktív pluskvamperfekta 

-ra -se -ra -se 

35 1 1 0 

36 1 

Tabuľka 13 – Slovesné formy po výraze quién (CREA) 

 

 Ani tu sme sa nedočkali iného výsledku. Forma subjunktívu imperfekta končiaca na -ra 

prevažovala vo všetkých analýzach. Oproti ostatným analýzam sme však dospeli k bohatšiemu 

výsledku pri najčastejších slovesách:  

                                                 

 

61 Bravo Aquilar, Paloma: La novia de papá. Barcelona: Random House Mondadori, 2010 
62 «VISTO &amp; OIDO». Página/12. Rosario: pagina12.com.ar, 2008-01-31 
63 Longares, Manuel: «Equivalencias. El pirata y la sirena». La ciudad sentida. Madrid: Alfaguara, 2007 
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13 výskytov 5 výskytov 4 výskyty 3 výskyty 2 výskyty 1 výskyt 

poder saber ser tener 
conocer, 

estar, volver 

coger, 

comer, dar, 

dormir, 

ignorar, 

meter 

Tabuľka 14 – Najčastejšie slovesá po výraze quién (CREA) 

 ¡Quién supiera guardarse de su envite!64 

 ¡Quién fuera hombre!65 

 ¡Quién conociera la lengua equina,...!66 

7.3.5 Porovnanie s češtinou 

 Pre vyhľadávanie v tomto korpuse sme využili paralelný jazykový korpus InterCorp 

a vyhľadávali sme v nami vytvorenom subkorpuse. Použili sme dotaz CQL 

[word="¡"][word="[Qq]uién"]. Objavilo sa nám 45 výskytov a po vyčistení dát nám zostalo 7 

vyhovujúcich. 

Tabuľka 15 – České ekvivalenty po výraze quién 

  

¡Quién fuera águila para pasearse por los senos de las nubes! - Být tak orel a volně si 

létat skrze mraky!67 

 ¡Quién fuera tú! - Každá by chtěla být na tvém místě!68 

                                                 

 

64 Fernández Santos, Jesús: Extramuros. Barcelona: Seix Barral, 1994 
65 González, Eladia: Quién como Dios. Madrid: Espasa Calpe, 1999 
66 «UN NOMBRE LLAMADO CABALLO». ABC. Madrid: Prensa Española, S.A., 1989-08-23 
67 Unamuno, Miguel de – Mlha (1971), preklad Alena Ondrušková  
68 Moro, Javier - Indická princezna. Skutečný příběh španělské tanečnice, která se vdala za maháradžu (2009), 

preklad Marie Jungmannová 

Být tak Kdyby 
Podmieňovací spôsob 

minulý 

4 1 2 
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Ako vidíme podľa tabuľky, najčastejšie sa volil preklad pomocou spojenia být tak. 

Každopádne je vzorka príliš malá na to, aby sa preukázalo viac spôsobov ako je možné túto 

konštrukciu prekladať.  

7.3.6 Porovnanie so slovenčinou 

 Pre túto analýzu sme použili opäť korpus InterCorp a náš supkorpus vytvorený pre 

porovnávanie so slovenčinou. Zadali sme dotaz CQL [word="¡"][word="[Qq]uién"]. Nenašiel 

sa ani jeden výskyt. Výsledok nás veľmi neprekvapil. Korpus totižto disponuje len jedným 

literárnym dielom a záznamami z Europarlamentu a tento spôsob na vyjadrenie želania je sám 

o sebe pomerne málo rozšírený.  

7.4 (Ah,) Si 

 Vzhľadom na to, že sa jedná o výraz, kde môžu ale nemusia byť dve slová, rozdelili sme 

si, tam kde to bude možné, výskum do dvoch častí. V prvom prípade budeme vyhľadávať výraz 

Ah, si a v druhom výraz Si. Pri druhej časti výskumu budeme musieť oddeliť tie vety, ktoré 

naozaj vyjadrujú želanie od tých, ktoré predstavujú len neúplnú podmienkovú vetu. Budeme 

tak robiť na základe kontextu, ktorý nám korpus ponúkne, a do výskumu zaradíme len tie 

výskyty, pri ktorých si budeme úplne istý, že sa jedná o vetu s MV dezideratívnym.  

7.4.1 InterCorp 

7.4.1.1 Ah, si 

Pre vyhľadávanie tohto výrazu v našom subkorpuse sme použili CQL dotaz 

[word="¡"][word="[Aa]h"][word=","][word="[si"]. Objavilo sa nám 5 výskytov, z toho pre 

našu analýzu vyhovovali 4 výskyty. V jednom nebolo možné jasne určiť, či sa jedná o želanie 

alebo o podmienkovú vetu, a preto sme ho do nášho výberu nezaradili.   

 Podľa sekundárnej literatúry by za týmto výrazom mal nasledovať len subjunktív 

imperfekta alebo pluskvamperfekta. Imperfektum sa tu objavilo v 2 výskytoch, z toho v 1 malo 

formu končiacu na -se. V prípade pluskvamperfekta boli zastúpené obe formy tak isto raz. Čo 

sa týka slovesa, ktoré nasledovalo za týmto výrazom, v každom prípade bolo iné – acertar, 

conocer, envidiar a vivir.  

 Uvedieme si nejaké príklady: 
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 ¡Ah, si nos hubiésemos conocido antes!69 

¡Ah, si me envidiase... si me envidiase...!70 

7.4.1.2 Si 

 Tu sme pre vyhľadávanie použili CQL dotaz [word="¡"][word="[Ss]i"]. Objavilo sa 

nám celkom 168 výskytov. Po vyčistení dát nám zostalo 43 výskytov, ktoré pre náš subkorpus 

tvorili relatívnu frekvenciu 3,68 i.p.m. Po preskúmaní sme došli k nasledujúcim záverom: 

Subjunktív imperfekta Subjunktív pluskvamperfekta 

-ra -se -ra -se 

26 9 5 3 

35 8 

Tabuľka 16 – Slovesné formy po výraze si (InterCorp) 

 

 Prekvapila nás pomerne zvýšená frekvencia foriem končiacich na -se v pomere k 

ostatným výrazom.  

Tabuľka 17 – Najčastejšie slovesá po výraze si (InterCorp) 

 

 Zo sekundárnej literatúry vyplynulo, že tento výraz má rovnaký význam ako želania 

s výrazom quién. Na základe analýzy sme však prišli na to, že táto konštrukcie so si sú jasne 

rozšírenejšie a značne flexibilnejšie na slovesá, s ktorými sa môžu spájať. Prvé miesto zaujalo 

sloveso poder. Objavilo sa pomerne veľké množstvo slovies, ktoré sa tam vyskytli aspoň raz. 

Sú to napríklad slovesá hablar, introducir, dejar, ver, durar, volver, nacer a iné.  

 Na základe tejto analýzy sme nenašli žiadne obmedzenia v používaní tohto výrazu. 

Slovesné formy, ktoré sa tam objavili, zodpovedajú tomu, čo bolo povedané v teoretickej časti. 

Čo sa týka slovosledu, najčastejšie sa za výrazom si objavovali rovno slovesá. V ostatných 

prípadoch to bolo obmedzené len na osobné zámená odkazujúce na 4. pád alebo adverbiá por 

                                                 

 

69 Unamuno, Miguel de – Nada menos que todo un hombre (2007) 
70 Unamuno, Miguel de – Abel Sánchez (1986) 

15 výskytov 7 výskytov 3 výskyty 

Poder ser haber, hacer, saber 
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lo menos, solamente, tan solo a al menos. Zaujímavé sú aj konštrukcie, kde sa za výrazom 

objavuje uno/a, ktorý dáva vete nádych neurčitosti. Aj tu je však nutné si dáva pozor pri odlíšení 

podmienkovej a želacej vety. Uvedieme si niektoré príklady: 

 ¡Si una naciera dos veces!71 

¡Si pudiese sacarte toda la sangre de tu padre...!72 

¡Si por lo menos hubiera podido hablar una sola vez con él!73 

7.4.2 Araneum Hispanicum Maius 

7.4.2.1 Ah, si 

 Pre vyhľadávanie sme použili ten istá dotaz ako v korpuse InterCorp, a to dotaz CQL 

[word="¡"][word="[Aa]h"][word=","][word="si"]. Neobjavili sa však žiadne výskyty.  

7.4.2.2 Si 

 Pre vyhľadávanie sme použili dotaz CQL [word="¡"][word="[Ss]i"]. Objavilo sa nám 

3.263 výskytov. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná len o výrazy, ktoré sú vhodné pre našu 

analýzu, museli sme dáta očistiť. Pôvodne sme chceli vybrať prvých 100 výskytov, ktoré budú 

pre našu analýzu vhodné, ale postupne sme prešli celý korpus a získali len 79 výskytov z celého 

korpusu, ktoré nám vyhovovali, čo sa môže javiť ako prekvapujúce. 

Subjunktív imperfekta Subjunktív pluskvamperfekta 

-ra -se -ra -se 

42 23 9 5 

65 14 

Tabuľka 18 -Slovesné formy po výraze si (Araneum) 

  

Opäť je prevládajúcou formou subjunktív imperfekta končiaci na -ra. Rapídne však 

stúpla forma subjunktívu imperfekta končiaca na -se. S takýmto počtom sme sa zatiaľ ešte 

nestretli ani v jednej analýze. Čo sa týka okolia tejto častice, častejšie za ňou nasleduje priamo 

sloveso a potom sa objavujú už spomenuté slová ako al menos, uno, por lo menos, solo a osobné 

                                                 

 

71 Delibes, Miguel – Cinco horas con Mario (1966) 
72 Unamuno, Miguel de – Nada menos que todo un hombre (2007) 
73 Benedetti, Mario – La tregua (1960) 
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a privlastňovacie zámená. Prvé miesto medzi najčastejšie používanými slovesami zase získalo 

sloveso poder. Objavilo sa tu pomerne veľké množstvo slovies, ktoré sa tu objavilo iba raz, ako 

napríklad comprender, salir, tomar, quitar, correr, labrar a vivir.  

26 výskytov 15 výskytov 7 výskytov 5 výskytov 3 výskyty 

poder ser tener saber estar 

Tabuľka 19 – Najčastejšie slovesá po výraze si (Araneum) 

 

 Uvedieme si zopár príkladov: 

 ¡Si hubiera sido otra mujer!74 

 ¡Si siquiera estuviese ahí la hermana!75 

7.4.3 CORPEX XXI 

7.4.3.1 Ah, si 

 Pri vyhľadávaní sme museli pomerne zvážiť stratégiu zadávania dotazu. Nakoniec sme 

sa uchýlili k riešeniu, že do formy sme zadali "Ah" a nezaškrtli políčko grafía original. Pridali 

sme tri možnosti proximidad (čo je mimochodom maximum pre tento korpus). V každej sme 

využili políčko forma a vyplnili v poradí "¡" (interval 1, naľavo), "," (interval 1, napravo) a "si" 

(interval 2, napravo). To nám zobrazilo 192 výskytov v 147 rôznych dokumentoch. Analýzu 

skomplikoval fakt, že sa pôvodná forma písania nedá dodržať aj pri ostatných políčkach, 

ktorými je dotaz špecifikovaný. Takto nám do výsledku preniklo veľké množstvo šumov, 

hlavne zvolanie ¡Ah, sí!. Po manuálnom prečistení všetkých výskytov nám z pôvodných 192 

zostalo len 12, ktoré zodpovedali skúmanej konštrukcii. 

 Na naše prekvapenie sa za týmto výrazom vyskytovala len forma subjunktívu 

imperfekta, ktorá v 11 výskytoch končila na -ra. V predošlých analýzach sa objavovalo značné 

množstvo foriem jednak subjunktívu pluskvamperfekta a jednak foriem zakončených na -se. 

Tu sa formy končiace na -se objavila len jedna a neobjavila sa ani raz forma subjunktívu 

                                                 

 

74 http://www.blogs.buenosaires.gov.ar/librodearena/2010/01/14/ 
75 http://www.literatura.us/idiomas/fk_morfosis.html 
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pluskvamperfekta. To, čo nám skresľuje výsledky, je pravdepodobne veľkosť dát, s ktorými tu 

pracujeme. Najrozšírenejšie sloveso bolo sloveso poder.  

5 výskytov 2 výskyty 1 výskyt 

Poder tener enterar, parecer, saber, ser, 

tener, vivir 

Tabuľka 20 – Najčastejšie slovesá po výraze ah, si (CORPES XXI) 

 

 V tomto prípade za výrazom si nasledovalo takmer vždy priamo sloveso, v 4 prípadoch 

sa objavili osobné alebo privlastňovacie zámena a raz slovo uno.  

 ¡Ah, si pudiera volver a principio y rescatar sus dos años...!76 

 ¡Ah, si yo fuera bicho peludo!77 

 Fakt, že sa v korpusoch neobjavuje väčší výskyt týchto konštrukcií nám bohužiaľ 

znemožňuje robiť konkrétnejšie a podložené závery.   

7.4.3.2 Si 

 Tu sme pre vyhľadávanie použili jednoduchší príkaz. Zvolili sme si ako formu "Si", 

zaškrtli sme grafía original a ako proximidad sme zvolili formu "¡", označili ako puntuación 

a nastavili interval 1 naľavo. Tu sa nám zobrazilo 1487 výskytov v 771 dokumentoch 

a zastúpené boli roky od 2001 do 2012. Opäť sme všetky výsledky ručne prešli a získali sme 

90 výskytov, ktoré vyhovujú našim kritériám.   

Tabuľka 21 – Slovesné formy po výraze si (CORPES XXI) 

 

 V tejto analýze vidíme výrazný pokles výskytu foriem končiacich na -se. Prevaha 

subjunktívu imperfekta stále trvá. Celkovo v tejto analýze nenastali žiadne výrazné zmeny 

                                                 

 

76 Larriqueta, Daniel: La furia de Buenos Aires. Buenos Aires: Sudamericana, 2005 
77 Dell'Aqua, Álvaro: Pabellón. www.dramaturgiauruguaya.gub.uy: dramaturgiauruguaya.gub.uy, 2012-10-22 

Subjunktív imperfekta Subjunktív pluskvamperfekta 

-ra -se -ra -se 

71 3 14 2 

74 16 
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oproti tým predošlým. Opakovali sa aj najčastejšie slovesá ako poder (29 výskytov), estar, ser, 

tener  (každé po 8 výskytov), saber  (5 výskytov) a vivir (4 výskyty). Čo sa týka syntaxe, všimli 

sme si, že za touto časticou z najväčšej časti nasleduje priamo sloveso a medzi nimi sa objavujú 

len príslovky ako por lo menos, tan solo, al menos alebo oslovenia a osobné zámená.  

 Uvedieme si niektoré príklady: 

 ¡Si hubiera tenido un hijo!78 

¡Si hubieses sido mi novia, Gloria Suárez, en otra vida, reencarnados!79 

7.4.4 CREA 

7.4.4.1 Ah, si 

 Pre vyhľadávanie sme použili rovnaký postup ako v korpuse CORPES XXI. Do formy 

sme zadali "Ah" a nezaškrtli políčko grafía original. Pridali sme tri možnosti proximidad a 

v každej sme využili políčko forma a vyplnili v poradí "¡" (interval 1, naľavo), "," (interval 1, 

napravo) a "si" (interval 2, napravo). Zobrazilo sa nám 190 výskytov v 119 rôznych 

dokumentoch. Po vyčistení dát nám zostalo 27 použiteľných pre našu analýzu.  

Tabuľka 22 - Slovesné formy po výraze ah, si (CREA) 

 

 Situácia v najrozšírenejšej slovesnej forme sa nezmenila, stále prevláda imperfektum 

končiace na -ra. Celkovo sa však táto konštrukcia s dezideratívnym významom objavovala 

pomerne málo, v niektorých rokoch nebola zastúpená vôbec a niekde sa objavilo až 5 výskytov. 

Medzi najrozšírenejšie sloveso stále patrí poder (6 výskytov), ale rozdiel medzi ďalším 

najrozšírenejším už nie je taký veľký. Slovesá estar a ser sa objavili každé v 5 výskytoch a za 

nimi nasledovalo sloveso tener so 4 výskytmi.  

                                                 

 

78 Cerezales, Agustín: Mi viajera. Ciervos errantes y tigres invisibles. Madrid: Alfaguara, 2001 
79 Coll, Armando: Close Up. Caracas: Alfaguara, 2008 

Subjunktív imperfekta Subjunktív pluskvamperfekta 

-ra -se -ra -se 

12 4 9 2 

16 11 



 

 

68 

 

 

Ostatné slovesá boli pomerne rôznorodé, ako napríklad vivir, acercar, querer, nacer a iné. 

Uvedieme si niektoré príklady:  

 ¡Ah, si me dejaran ser presidenta por un día, un día nada más, solamente un día!80 

 ¡Ah, si estuviese aquí Jacobo, si estuviese él aquí!81 

7.4.4.2 Si 

 Pre vyhľadanie v tomto korpuse sme postupovali rovnako ako v korpuse CORPES XXI. 

Zvolili sme si ako formu "Si", zaškrtli sme grafía original a ako proximidad sme zvolili formu 

"¡", označili ako puntuación a nastavili interval 1 naľavo. Takto sme získali celkom 1165 

výskytov v 409 rôznych dokumentoch. Ručne sme ich všetky prešli a našim kritériám 

vyhovovalo 90 výskytov.  

Tabuľka 23 – Slovesné formy po výraze si (CREA) 

 

 Ako vidíme, aj tu prevláda subjunktív imperfekta, ale objavuje sa opäť väčšia frekvencia 

foriem končiacich na -se. Medzi najrozšírenejšími slovesami sa opäť objavovali slovesá ako 

poder (17 výskytov), ser (17 výskytov), tener a estar (po 4 výskytoch každé). Aj tu sme si 

všímali okolie tejto konštrukcie a najčastejšie za ňou nasledovalo hneď sloveso. Uvedieme si 

niektoré príklady:  

 ¡Si se pudiera detener el tiempo!82 

 ¡Si yo fuese la reina...!83 

                                                 

 

80 O'Donnell, Pacho: Lo frío y lo caliente. Buenos Aires: Galerna, 1982 
81 Torrente Ballester, Gonzalo: Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito descolocado. Barcelona: Editorial 

Planeta, S.A., 1993 
82 Buero Vallejo, Antonio: La doble historia del doctor Valmy. Relato escénico en dos partes. Madrid: Espasa 

Calpe, 1994 
83 Ortega, Juan Pablo: Los invitados. Madrid: Fundamentos, 1996 

Subjunktív imperfekta Subjunktív pluskvamperfekta 

-ra -se -ra -se 

63 12 13 2 

75 15 
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7.4.5 Porovnanie s češtinou 

7.4.5.1 Ah, si 

Pre vyhľadávanie sme použili náš vytvorený subkorpus a zadali sme CQL dotaz 

[word="¡"][word="[Aa]h"][word=","][word="si"]. Objavilo sa nám 5 výskytov, z ktorých 

našim potrebám vyhovovali len 4. 

Táto vzorka nie je príliš veľká na to, aby sme mohli urobiť nejaké závery o českom 

ekvivalente tohto výrazu. Prekladatelia však najčastejšie siahali po ekvivalente ach, kdyby 

a v jednom prípade to bolo čisto len kdyby. V poslednom prípade prekladateľ zvolil ako 

alternatívu preklad pomocou infinitívu + tak.  

Uvedieme si tento príklad:  

¡Ah, si yo acertara, siguiendo su propósito... - Ach, dokázat se tak pustit v jeho 

šlépějích...84 

7.4.5.2 Si 

 Pre toto vyhľadávanie sme opäť použili nami vytvorený subkorpus a zadali CQL dotaz 

[word="¡"][word="[Ss]i"]. objavilo sa nám 168 výskytov, ale dáta sme museli ešte vyčistiť 

a potom nám ich celkovo zostalo 43 s relatívnou frekvenciou pre náš subkorpus 5,27 i.p.m. 

Tabuľka 24 – České ekvivalenty výrazu si  

 

 Za najčastejší ekvivalent volili prekladatelia kdyby a jeho variácie ako kdyby tak, jen 

kdyby, jenom kdyby a dokonca sa raz objavil aj prípad, kedy prekladateľ posilnil vôľovú zložku 

pridaním častice prosím:  

¡Si al menos fueran ellos felices, aunque estuviéramos nosotras despojadas! - Prosím, 

kdyby aspoň oni byli šťastní , když už my odřeme kůži.85 

                                                 

 

84 Unamuno, Miguel de – Mlha (1971), preklad Alena Ondrušková 
85 Laforet, Carmen – Nic (1984), preklad Blanka Stárková  

Kdyby kdyby tak jen(om) kdyby Iné  

18 17 3 5 
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Iné spôsoby prekladu boli ještě, jaká škoda,že, jen aby a raz prekladateľ túto konštrukciu 

ani nepreložil: 

¡Si los hubiese como los de Fontiveros en primavera! - Ale takový , jako roste na jaře 

ve Fontiveros!86 

¡Si estuviera aquí ella para hacer florecer en rosa a esta primera espina! - Jaká škoda, 

že tu není, aby tomuto trnu dala rozkvést v růži!87 

7.4.6 Porovnanie so slovenčinou 

7.4.6.1 Ah, si 

 Po zadaní rovnakého CQL dotazu [word="¡"][word="[Aa]h"][word=","][word="si"] 

ako v predošlej analýze nám náš subkorpus zobrazil 0 výsledkov.  

7.4.6.2 Si 

 Zadali sme CQL dotaz [word="¡"][word="[Ss]i"] a objavil sa nám 1 výskyt, ktorý však 

nezodpovedal naším kritériám.  

7.5 Así 

7.5.1 InterCorp 

 Pri vyhľadávaní sme použili CQL dotaz [word="¡"][word="[Aa]sí"]. Aj tu sme sa stretli 

s prekvapením, keď sa nám zobrazilo 27 výskytov, z ktorých len 3 spĺňali naše kritériá. Napriek 

tomu, že je tento výraz podľa sekundárnej literatúry najmenej rozšírený, predpokladali sme 

vyšší počet výskytov.  

 Tento výraz by mal byť kompatibilný so všetkými formami subjunktívu. V tomto 

prípade tu máme dva výskyty subjunktívu prézenta (deje, muera) a raz subjunktívu imperfekta 

(diera). Čo sa odchyľuje od sekundárnej literatúry je to, že sa tento výraz používa len na 

zlorečenie alebo negatívne želania, no tu nám tomuto modelu zodpovedá len jeden výskyt: 

 ¡Así se muera!88 

                                                 

 

86 Lozano, José Jiménez – Jan od Kříže (1998), preklad Jana Novotná 
87 Unamuno, Miguel de – Mlha (1971), preklad Ondrušková Alena 
88 Unamuno, Miguel de – Abel Sánchez (1986) 
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 Pri ostatných dvoch príkladoch sa prejavuje skôr pozitívny smer želania. Každopádne 

tri výskyty sú naozaj málo na to, aby sme mohli tvrdiť, že sekundárna literatúra sa mýli.  

7.5.2 Araneum Hispanicum Maius 

 Pre túto analýzu sme volili rovnaký dotaz ako v predchádzajúcej, a to CQL 

[word="¡"][word="[Aa]sí"]. Celkovo sa nám objavilo 1036 výskytov, ale aj tu budeme musieť 

dáta vyčistiť. Zostali sme nakoniec s 29 výskytmi.  

Subjunktív prézentu Subjunktív imperfekta 
Subjunktív 

pluskvamperfekta 

21 7 1 

Tabuľka 25 – Slovesné formy po výraze así (Araneum) 

V tomto prípade výrazne prevažuje forma subjunktívu prézenta. Sloveso, ktoré najviac 

prevažovalo bolo sloveso ser, konkrétne vo forme ¡Así sea!. Kontext, v ktorom sa vyskytoval 

tento výraz bol prevažne náboženský, a niekoľkokrát za ním nasledovalo aj slovo ámen.  

 ¡Así sea! ¡Amén!89 

   Objavila sa tu aj väčšia koncentrácia výrazov, ktoré majú význam zlorečenia: 

 ¡Así pille usted un cáncer!90 

 ¡Así te pescara el gato, bicho asqueroso!91 

 Zvláštnosťou, s ktorou sme sa tu stretli je to, že za výrazom así môže nasledovať len 

bezprostredne sloveso v subjunktíve, zvratné zámeno se alebo osobné zámená, ktoré sa spájajú 

s akuzatívom. 

7.5.3 CORPES XXI 

 Pre vyhľadávanie v tomto korpuse sme použili formu Así, zachovali pôvodný spôsob 

písania a pridali proximidad "¡", označili ju ako puntuación a interval nastavili na 1 naľavo. To 

nám dalo 303 výskytov v 243 rôznych dokumentoch. Ručne sme prešli všetky dáta a vybrali 

                                                 

 

89 http://elpuntocristiano.org/teologia/segunda-venida-cristo-resurrecciones-juicios-144-mil-2-testigos/ 
90 http://elbutanopopular.com/articulos/559/un-cancer-te-coma 
91 http://www.hadaluna.com/andersen/a-patitofeo1.htm 
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tie, ktoré vyhovujú našej analýze. Zostali nám celkom 4 výskyty. Pomerne nízka frekvencia 

potvrdzuje teóriu o nízkej rozšírenosti tohto výrazu.  

 V každom výskyte sa objavilo to isté sloveso v tej istej forme. Je to sloveso ser vo forme 

subjunktívu prézenta, a teda sea. Z toho mali 3 výskyty zase náboženský charakter a formu ¡Así 

sea (ámen)!. Posledný výskyt mal význam zlorečenia: 

 ¡Así sea que un buey te pise la lengua!92 

7.5.4 CREA 

 Pre vyhľadávanie v tomto korpuse sme použili formu Así, zachovali pôvodný spôsob 

písania a pridali proximidad "¡", označili ju ako puntuación a interval nastavili na 1 naľavo. 

Celkovo sa nám zobrazilo 270 výskytov v 168 dokumentoch, ale opäť nie všetky zodpovedali 

našim kritériám. Po ručnom vyčistení nám zostalo 9 výskytov.  

 Všetky slovesá mali formu subjunktívu prézenta. Vzhľadom na nízky počet výskytov si 

v tabuľke ukážeme, ktoré slovesá sa tam objavili: 

2 výskyty 1 výskyt 

morir, ser arrojar, dar, quemar, salir, secar, ser 

Tabuľka 26 – Najčastejšie slovesá po výraze así (CREA) 

 

 Tu bol význam zlorečenia značne častejší.  

 ¡Así arrojes por tus bocas cien monstruos peores que ése y te devoren!93 

 ¡Así les dé un cólico que se pasen un mes sentadas en la taza!94 

 V tejto, ale ja v predošlej analýze sme si potvrdili tvrdenie, že tento výraz má trošku 

prísnejšiu syntaktickú štruktúru a môže za ním nasledovať len určitý výber slov.  

                                                 

 

92 Guedas, Óscar: «El velo de Alkióni». Alumnos RESAD, curso 2007/2008, Óscar Guedas ... [et. al.]: Teatro: 

Piezas breves. Madrid: Editorial Fundamentos, 2008 
93 Márquez, Jorge: Mientras que Némesis duerme. Madrid: Fundamentos, 1990 
94 Mendizábal, Rafael: ¡Viva el cuponazo!. Madrid: SGAE, 1994 



 

 

73 

 

 

7.5.5 Porovnanie s češtinou 

 Použili sme dotaz CQL [word="¡"][word="[Aa]sí"] a po vyčistení údajov nám z 27 

výskytov zostali 3 výskyty.  

 V dvoch prípadoch prekladateľ zvolil preklad pomocou častice ať. V treťom preklade 

posilnil prekladateľ dezideratívnu zložku pridaním prvku, ktorý sa v pôvodnom texte 

nezobrazuje, ale je prítomný v podtexte:  

¡Así diera la Providencia a España muchos Antolines Sánchez Paparrigópulos! - Zbývá 

si jen přát, aby Prozřetelnost dala Španělsku co nejvíc Antolínů Sánchezů 

Paparrigópulů.95 

7.5.6 Porovnanie so slovenčinou 

 Pre vyhľadanie sme zadali CQL dotaz [word="¡"][word="[Aa]sí"]. Bohužiaľ, ani tu sa 

nám nezobrazili žiadne výsledky. 

 7.6 Hágase 

 Rozhodli sme sa preskúmať aj konštrukciu ¡Hágase...!, ktorá neobsahuje žiadnu časticu, 

s ktorou sa naznačuje dezideratívny charakter. Predpokladáme, že jej použitie bude mať 

pravdepodobne miesto len v určitých kontextoch a počet substantív, s nimi sa môže 

kombinovať, bude obmedzený. Aj tu budeme musieť pri triedení odstrániť šumy, ktoré bude 

spôsobovať imperatívny význam tejto formy, ako napríklad hágase miembro a iné. Hlavná 

zmena však nastane v tom, že skúmaným javom už nebude forma slovies ale substantíva, 

s ktorými sa môže táto forma s dezideratívnym významom spájať.  

7.6.1 InterCorp 

 Pre vyhľadávanie sme použili CQL dotaz  [word="¡"][word="[Hh]ágase"]. Objavili sa 

nám dva výskyty a obe zodpovedali našim kritériám. Ich znenie bolo úplne totožné a pochádzali 

z toho istého zdroja: 

 ¡Hágase la voluntad del Señor!96 

                                                 

 

95 Unamuno, Miguel de – Mlha (1971), preklad Alena Ondrušková  
96 Cela, Camilo José – La familia de Ppascual Duarte (1942) 
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7.6.2 Araneum Hispanicum Maius 

 Pre vyhľadávanie sme použili tiež CQL dotaz [word="¡"][word="[Hh]ágase"]. Objavilo 

sa ich celkom 27 ale po vyčistení nám vyhovovalo len 19 výskytov s relatívnou frekvenciou 

0,02 i.p.m. Objavilo sa už širšie spektrum substantív, s ktorými sa tu výraz spájal. 

9 výskytov 2 výskytov 1 výskyt 

luz modernidad, voluntad así, festival, música, nada 

absoluta, palo 

Tabuľka 27 – Najčastejšie substantíva po výraze hágase (Araneum) 

 

 Na základe tabuľky vidíme, že najrozšírenejším substantívom je luz. Je dôležité 

upozorniť, že v takmer v každom prípade (okrem así) sa pred substantívom vyskytol určitý člen 

la/el alebo privlastňovacie zámeno.  

 ¡Hágase la nada absoluta!97 

 ¡Hágase tu voluntad!98 

 Príklady, ktoré sa objavili iba raz, reprezentujú zložku, ktorá nie je typická pre toto 

spojenie. V niektorých prípadoch sa môžeme domnievať, že ide o akúsi nadsázku s odkazom 

na náboženský charakter tejto konštrukcie.  

7.6.3 CORPES XXI 

 Pri vyhľadávaní sme postupovali tak, že sme do políčka forma zadali Hágase a pridali 

proximidad "¡"a označili ju ako puntuación. Interval sme nastavili na 1 pozíciu naľavo. 

Objavilo sa nám 26 výskytov v 20 dokumentoch. To už celkovo naznačuje, že táto konštrukcia 

nebude veľmi rozšírená alebo sa viaže len na tak špecifický kontext, z ktorého nie je v korpuse 

doložených veľa textov. 

8 výskytov 6 výskytov 2 výskyty 1 výskyt 

voluntad luz justicia así, mar, pata 

Tabuľka 27 – Najčastejšie substantíva po výraze hágase (CORPES XXI) 

                                                 

 

97 http://www.sindioses.org/poesia/suicidiodios.html 
98  http://elpartoesnuestro.es/relatos/los-partos-de-maria-jesus-nacimientos-de-alejandro-y-cilia-zaragoza-1983-y-

1986 
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 Môžeme pozorovať, že slová luz a voluntad sa s relatívne vysokou frekvenciou objavili 

v obidvoch korpusoch, čo naznačuje istú ustálenosť týchto konštrukcií. Opätovný výskyt 

adverbia así naznačuje, že ani tu sa nejedná o spojenie náhodné.  

 ¡Hágase así¡¡Que se llene el vació!99 

7.6.4 CREA 

 Pri vyhľadávaní sme využili ten istý postup ako v korpuse CORPES XXI. Objavilo sa 

nám 14 výskytov v 14 rôznych dokumentoch. Pre našu analýzu nám ich vyhovovalo 9. 

 V tomto prípade sme sa dostali do situácie, keď sa ani jedno slovo neopakovalo viac 

ako raz, takže v každom výskyte bolo iné. Tie, s ktorými sme sa už stretli sú slová la/Su 

voluntad, así, milagro, luz. Objavili sa tam aj tak trošku netypické slová ako estruendo, vitral, 

neutrino a meno Newton: 

 Y dijo Dios: '¡Hágase Newton!'100 

Nedá sa povedať, že by táto konštrukcia mala striktné pravidlá, ako ju používať. 

V zásade sme sa stretli len s tým, že by sa pred slovami mal objaviť určitý člen (okrem prípadu 

kde je vlastné podstatné meno ako Newton) alebo privlastňovacie zámeno, ktoré sa vzťahuje vo 

všetkých našich výskytoch k Bohu.  

7.6.5 Porovnanie s češtinou 

 Pre vyhľadávanie sme použili CQL dotaz [word="¡"][word="[Hh]ágase"]. Objavili sa 

nám dva výskyty, ktoré boli totožné s tými, ktoré sa objavili aj v analýze z InterCorpu. Obidva 

prípady boli rovnaké, z toho istého diela a boli rovnako preložené: 

 ¡Hágase la voluntad del Señor! – Děj se vůle Páně!101 

7.6.6 Porovnanie so slovenčinou 

 Pre vyhľadávanie sme použili CQL dotaz [word="¡"][word="[Hh]ágase"]. Neobjavili 

sa nám však žiadne výskyty.    

                                                 

 

99  Castillo Lepe, Edwin Alberto: Cosmovisión maya y su relación con el acondicionamiento territorial. 

Quetzaltenango: Universidad Rafael Landivar, 2006 
100 «¿Qué es una ley de la naturaleza?». El País. Madrid: Diario El País, S.A., 1997-09-24 
101 Cela, Camilo José – Rodina Pascuala Duarteho (1977), preklad Jarmila Kvapilová 
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8 ZÁVER 

 Počas našich analýz sme došli k čiastočným záverom, ktoré sa v tejto kapitole pokúsime 

zhrnúť. Budeme sa venovať niekoľkým zásadným oblastiam, ktoré sme skúmali, a to 

frekvenciu výskytu, slovesnú formu, ktorá sa za výrazom najčastejšie objavuje, aké sloveso a 

slovný druh sa môže za daným výrazom objaviť, jej syntaktickú flexibilitu, v akých kontextoch 

sa objavuje a jej české a slovenské ekvivalenty danej konštrukcie.  

 Za najrozšírenejšiu konštrukciu môžeme určite považovať konštrukcie s výrazom ojalá. 

Vo všetkých korpusoch prejavila najvyššiu frekvenciu. Zo všetkých konštrukcií disponuje 

najväčšou syntaktickou flexibilitou, t.j. môže sa objavovať aj na začiatku alebo na konci vety, 

dokonca môže tvoriť vetu samostatne. To je zapríčinené tým, že táto častica nemá iný než 

dezideratívny význam a tak jej poloha vo vete a ani to čo za ňou nasleduje neohrozuje jej 

funkciu. Ďalšie rozšírené formy boli konštrukcie s výrazom que a si. Tie, na rozdiel od ojalá, 

nedisponujú takou flexibilitou. Za najmenej rozšírené považujeme konštrukcie s výrazmi quién, 

ah,sí, así a hágase. V prípade hágase to pravdepodobne spôsobené nadväznosťou na 

náboženský kontext.  

 Pokiaľ ide o najrozšírenejšie slovesné formy, jednoznačne tu prevládal subjunktív 

prézentu (konkrétne pri výrazoch ojalá, que a así) a subjunktív imperfekta (pri výrazoch quién, 

ah, si a si). Obidve formy sú svojim významom orientované do budúcnosti, odlišujú sa len 

mierou pravdepodobnosti. Nie je preto asi možné tvrdiť, že daná slovesná forma sa musí 

používať len s tým daným výrazom. Objavili sme totiž aj prípady, kedy po výraze nasledovala 

slovesná forma, ktorá by tam podľa tej sekundárnej literatúry byť nemala. Najväčšiu flexibilitu 

má opäť konštrukcia s výrazom ojalá, ktorá disponovala najväčším množstvom slovesných 

foriem, ktoré po nej nasledovali .Pokiaľ by sme sa zamerali na problém paradigiem hablara 

a hablase, jednoznačne prevládali formy končiace na -ra. V niektorých prípadoch sa ani raz 

neobjavila forma končiaca na -se. Najväčší počet výskytov tejto formy sme zaznamenali pri 

konštrukciách s výrazom si.  

 Najrozšírenejšie sloveso takmer medzi všetkými konštrukciami bolo sloveso poder. Pri 

výraze que dominovali iné slovesá, ako vivir, disfrutar a ser. Napriek tomu, že disponuje 

pomerne veľkou flexibilitou umiestnenia vo vete, má viac ustálený charakter, čo sa slovies týka. 

Napríklad sloveso vivir sa objavovalo pri viacerých výrazoch, ale v spojitosti s výrazom que 

má jedinečný význam, ktorý sa inde nenaplnil. Častica que častejšie ako ojalá alebo quién 
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uvádzala výpovede, ktoré odkazovali na náboženstvo (que Dios te bendiga) a tiež sa častejšie 

objavovala vo frazémoch a ustálených konštrukciách (que se lo coman los peces, que la lucha 

comienze).  

Ďalšími slovesami, ktoré sprevádzali výrazy  s vysokou frekvenciou sú slovesá tener, 

ser, saber a estar. To ale môže byť dané aj tým, že sa obecne jedná o veľmi často používané 

slovesá. Konštrukcií s výrazom ako así a ah, si sa v našich korpusoch objavilo málo a preto 

nebolo možné zistiť aká je situácia so slovesami pri nich. Najmenšiu flexibilitu v tomto prípade 

preukázala konštrukcia s výrazom quién. 

Pri konštrukcii s výrazom hágase sa tieto faktory nemohli skúmať, keďže sám výraz 

predstavuje sloveso. Najčastejšie sa za ním objavovalo substantívum luz a voluntad. Objavili 

sa aj slová, ktoré by sa tam neočakávali. Tento výraz je najčastejšie spojený s náboženským 

kontextom a tak pri význame iných slov, ktoré z neho nepochádzajú, je možné, že ide o akúsi 

hru s významom tejto konštrukcie.  

 Pri skúmaní slov, ktoré nasledovali bezprostredne za danými výrazmi sme došli 

k nasledujúcim záverom. Vo väčšine prípadov za nimi nasledovalo sloveso alebo zámeno 

(osobné a privlastňovacie) či adverbium. V prípade konštrukcií s výrazom hágase to bol hneď 

určitý člen alebo privlastňovacie zámeno nasledované daným substantívom.  

 Všetky výrazy sa dali použiť v pozitívnom zmysle, to znamená, že naše želanie malo 

priniesť dobrý výsledok. Avšak sú medzi nimi ja také, ktoré sa môžu použiť aj v opačnom 

prípade, t.j. jedná sa o zlorečenie alebo formu negatívnych až vulgárnych želaní. Túto možnosť 

sme zaznamenali len pri konštrukciách s výrazom que a así. V sekundárnej literatúre sa 

uvádzalo, že výraz así sa používa práve len na takýto negatívny druh želaní. V našej analýze 

sme si dokázali, že toto tvrdenie nie je úplne pravdivé, pretože sa tam objavili aj výskyty, ktoré 

mali pozitívny význam.  

 Skúmanie ekvivalentov v českom jazyku neprinieslo žiadne prekvapivé výsledky. 

Niekedy sa síce objavili prípady, keď prekladateľ siahol po inej forme prekladu ako pomocou 

častice. V niektorých prípadoch možno preklad už strácal pôvodný dezideratívny význam. 

Ekvivalenty, ktoré si získali prvé miesta sú kéž(by) (ojalá), ať (que, así), být tak (quién), ach 

kdyby (ah,si) a kdyby (si). Pri výraze que sme sa dosť často stretli s tým, že prekladatelia volili 

rovno rozkazovací spôsob. To však narušuje hodnotu neapelovej vôle, ktorá je vyjadrená práve 

týmito želaniami.  
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 So slovenskými ekvivalentami bola situácia pomerne horšia. Veľakrát sa nám neobjavil 

ani jeden výskyt a to napriek tomu, že sme náš subkorpus oproti českému značne rozšírili. 

Jediné dva prípady, kde sme mohli skúmať slovenský ekvivalent bolo pri konštrukcii s výrazom 

ojalá a que. Najfrekventovanejší ekvivalent častice ojalá bolo sloveso dúfať. To taktiež 

vyjadruje určitý dezideratívny význam a má široké možnosti použitia. V druhom prípade 

prekladateľ preložil výraz que ako chcem, aby, kde je opäť kvôli slovesu chcieť potlačená 

zložka neapelovosti.  

 Na základe našej korpusovej analýzy je teda zrejmé, že napriek tomu, že španielčina 

disponuje relatívne širokým spektrom prostriedkov ako vyjadriť neapelovo orientovanú vôľu 

ako želanie vyjadriť. Ukazuje sa však, že tieto prostriedky nie sú úplne rovnocenné. Ich voľbu 

môže obmedziť rolu kontext (napr. náboženský podtext) alebo zámer nášho želania (pozitívne 

alebo negatívne). Analýzy ďalej preukázali, že niektoré výrazy disponujú väčšou flexibilitou 

(napr. ojalá, ktoré môže stáť aj samostatne vo vete) a niektoré výrazy (napr. quién) preferujú 

určité slovesá, s ktorými sa môžu spojiť.  
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Resumé v slovenčine 

 Naša práca sa venovala španielskym jednoduchým vetám, ktoré vyjadrujú želania 

a túžby. Je rozdelená do dvoch väčších celkov, teoretickú a praktickú časť. Celkovo práca 

pozostáva z ôsmich kapitol.  

 V teoretickej časti sa prvé dve kapitoly zaoberajú pojmami, ktoré sú kľúčové pre našu 

prácu, a je to slovesný spôsob a modalita. Približujeme si v nich rôzne prístupy k týmto témam 

a pracujeme hlavne so španielskymi a českými dielami. Rozoberieme si aj modálne významy, 

s ktorými sa môže sloveso v španielčine spájať. Pre nás bol kľúčovým modálny význam 

dezideratívny. V ďalších dvoch kapitolách, ktoré ešte predstavujú teoretickú časť, sme si 

vymedzili konštrukcie, ktoré budú následne skúmané v praktickej časti. Konkrétne sa jedná 

o konštrukcie s výrazmi ojalá, que, quién, (ah,) sí, así a ¡hágase...!.  V poslednej kapitole sa 

venujeme paradigmám subjunktívu, ktoré zohrávali dôležitú rolu v našom výskume.  

Praktickú časť sme začali popisom korpusov s ktorými sme pracovali. Jednalo sa 

o korpusy InterCorp, Araneum, CORPES XXI a CREA. Stručne sme si ich opísali a prebrali 

problémy, s ktorými sme sa počas analýz stretli.  

Najdôležitejšiu časť našej práce predstavuje 7. kapitola, ktorá spočíva v korpusovej 

analýze uvedených výrazov. Každému výrazu je venovaná jedna kapitola. Pri analýzach sme 

sa sústredili na frekvenciu použitia danej konštrukcie, na okolie alebo kontext, v ktorom sa 

objavuje, a v prípade práce s paralelným jazykovým korpusom, aj na české a slovenské 

ekvivalenty. Častokrát sme boli nútení korpusy ručne prechádzať, čo nám pomohlo dosiahnuť 

čo najpresnejších výsledkov.  

Pomocou analýz sme dospeli k niekoľkým zaujímavým záverom, ktoré zhrňujeme 

v poslednej kapitole. Jednoznačne sme mohli určiť, ktorá konštrukcia je v španielčine 

najpoužívanejšia a najflexibilnejšia v použití. Jedná sa konkrétne o konštrukciu s výrazom 

ojalá, ktorá svojou frekvenciou značne presahovala ostatné. Ako jedna z najmenej rozšírených 

konštrukcií sa preukázala tá s výrazom así. Nie všetky konštrukcie zároveň vyjadrujú ten istý 

typ želania, v jednom prípade môže ísť o pozitívne želanie a v druhom o zlorečenie alebo 

negatívne želanie. Zároveň sa dané výrazy spájajú s určitými slovesami. Pri niektorých 

konštrukciách sú tieto slovesá značne flexibilnejšie, pri iných (napr. quién) je skupina týchto 

slovies viac uzavretá.    
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Resumen en español 

La finalidad de este trabajo, como revela su título, son las oraciones simples que 

expresan la voluntad no apelativa. Existen dos maneras de cómo expresar nuestra voluntad: 

una, es interpretada por la voluntad apelativa a la que representa el uso del imperativo y la otra, 

que representa nuestro objetivo, es la no apelativa interpretada como las diferentes maneras de 

expresar nuestros deseos sin referirnos a un destinatario concreto.  

Dicho trabajo consta de dos grandes partes. La primera, que es la parte teórica, se 

compone de cinco capítulos. El primer capítulo lo hemos dedicado al problema del modo verbal. 

Este tema lo tratamos desde los diferentes puntos de vista. El mayor problema reside en 

diferentes concepciones de los lingüistas sobre el modo verbal. De ahí surge otra cuestión que 

afecta el número de los modos verbales que posee el español. Hemos tratado de encontrar la 

literatura más importante sobre el tema y acercarnos todas las diferentes concepciones que 

existen sobre el mismo. Luego, tocamos el uso del subjuntivo en las oraciones simples y su 

relación existente con el indicativo. Tampoco nos olvidamos del modo imperativo. Este es el 

punto donde los autores difieren más en sus opiniones. Algunos lo tratan como el modo 

autónomo, sin embargo, hay lingüistas que lo consideran solo como una derivación del modo 

subjuntivo.  

El concepto de modo verbal está muy estrechamente ligado al concepto de modalidad. 

Así hemos dedicado el siguiente capítulo al tema de modalidad y trabajado con dos obras 

importantes sobre dicho tema: una es la obra de Palmer (1986), que habla sobre la modalidad 

más en general y utiliza, sobre todo, los términos de modalidad epistémica y deóntica y la otra 

obra clave para este capítulo es la de Zavadil (1980), que se concentra más en la modalidad de 

la lengua española.  

 Finalmente, para concluir la parte teórica del trabajo, introdujimos las construcciones 

que serán analizadas en la parte práctica. Dichas construcciones son las expresiones 

conformadas por las palabras ojalá, que, quién, ah, si, si, así y hágase. Hemos incluido lo que 

dice la literatura secundaria sobre estas construcciones en concreto, su significado y las formas 

del subjuntivo con las que se unen. Todos estos aspectos serán analizados en la siguiente parte. 

Las formas verbales del subjuntivo que se pueden relacionar con estas expresiones son tocadas 

en el último capítulo de la parte teórica. Se trata de los paradigmas hable, haya hablado, 

hablara/se, hubiera/se hablado. Como hemos visto, cada paradigma tiene ciertas funciones. Se 
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trata, sobre todo, del grado de probabilidad que expresan acerca del cumplimiento de algún 

deseo. Por un lado, el presente del subjuntivo expresa el grado más probable y, por el otro, el 

pluscuamperfecto del subjuntivo será el representante del grado menos probable del 

cumplimiento de un deseo determinado.  

 Además, con más detalles hemos tratado el tema de los paradigmas hablara y hablase. 

Otra vez aparecen diferentes planteamientos sobre este tema. Unos los consideran 

intercambiables en todos los contextos mientras que otros ven en ellas ciertas diferencias. Lo 

que hemos descubierto es que todas las formas terminadas en -se pueden ser intercambiadas 

por las formas terminadas en -ra, pero no al revés. La razón es que el paradigma hablara 

evolucionó de la forma indicativa del latín y todavía contiene ciertos rasgos del modo 

indicativo.  

 La segunda parte del trabajo está representada por la parte práctica. Primero 

describrimos los corpus lingüísticos con los que habíamos trabajado y mencionamos también 

los problemas con los que nos encontramos durante el análisis. En concreto, se trata de los 

corpus InterCorp, Araneum, CORPES XXI y CREA. Nos percatamos de la frecuencia del uso 

de la expresión, las formas verbales y, al mismo tiempo, las clases de palabra con las que se 

une, el contexto y la naturaleza del deseo (por ejemplo: si se trata de una maldición, bendición 

etc.) y también agregamos el análisis de los equivalentes en checo y eslovaco, ya que se trata 

de unas lenguas completamente diferentes de la lengua española que carecen del modo 

subjuntivo.  

 Como resultado de este análisis, podemos afirmar las siguientes conclusiones: la 

expresión más frecuente y más flexible, en casi todos los aspectos, es la expresión ojalá. Lo 

único que la limita es que no hemos encontrado ningún ejemplo de uso de esta expresión en 

sentido de maldición, es decir, se usa solamente en deseos positivos. 

 Por consiguiente, las formas verbales que más prevalecen son las del presente del 

subjuntivo e imperfecto del subjuntivo (en concreto, la forma que termina en -ra). No obstante, 

esto es el resultado del grado de la probabilidad que el hablante quiere expresar y no se puede 

deducir, que ciertas expresiones se unen solo con una forma verbal. Existen casos donde aparece 

una forma verbal que según la literatura secundaria no debería aparacer después de aquella 

expresión. Es el ejemplo de la expresión que + imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo.  
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 En el análisis de los equivalentes chcecos prevalecen las interjecciones como kdyby, ať 

y kéžby. Algunas veces los traductores optaron por el imperativo que debilita el carácter original  

de la voluntad no apelativa. Los equivalentes eslovacos son el verbo dúfať. Sin embargo, la 

mayoría de las expresiones no fueron encontradas en el corpus español-eslovaco. 

 Para concluir, cabe decir que nuestro trabajo cumplió con los objetivos destacados. A 

pesar de que las expresiones parecen tener la misma función, no lo es así. Algunas son más 

frecuentes y flexibles que otras y tienen cierto contexto en el que se pueden utilizar. 
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