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I.

ÚVOD

Diplomová práce se věnuje problematice české syntaxe v první třetině 20.
století, tak jak je zachycována časopisem Naše řeč. Časové vymezení je stanoveno
vznikem časopisu v roce 1916 na jedné straně a ukončením činnosti odpovědného
redaktora Václava Ertla v roce 1929 na straně druhé.

1.

Hypotéza a cíle práce

Cílem této diplomové práce je zjistit, jak byly lingvistickým časopisem Naše
řeč zachyceny a interpretovány syntaktické jevy v první třetině 20. století a do jaké
míry

byla

stanoviska

redakce

časopisu

v souladu

či v rozporu

s tehdejšími

kodifikačními příručkami. Vedlejším cílem je zachycení některých vývojových
tendencí v české syntaxi té doby. Budu si také všímat toho, které syntaktické jevy,
označované Naší řečí jako odchylky od spisovné normy, se v rubrikách Naší řeči
vyskytují nejčastěji.
Vzhledem k možnostem diplomové práce tedy není mým primárním cílem
zjistit, v jakém stavu se nacházela syntaktická rovina jazyka vdaném období první
třetiny 20. století, nýbrž zachytit, jak se na její stav dívali odborníci z řad časopisu
Naše řeč. Prostudovaný materiál mi však umožnil vyslovit i některé závěry týkající
se vývoje české syntaxe.
Cíle:
1.

zjistit, jakými syntaktickými jevy se Naše řeč ve sledovaném období

zabývá;
2.

ukázat, jak je daný syntaktický jev redakcí vysvětlen ve vztahu k právě

platné normě spisovného

jazyka;
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3.

naznačit, jak byl syntaktický jev a jeho postavení ve spisovné češtině

zachycen ve vybraných
4.

na

daném

mluvnicích daného období;
jazykovém

vybraných syntaktických jevů

materiálu

vysledovat

vývojové

tendence

vzhledem k jejich ne/zařazení do soudobé spisovné

normy jazyka.

2.

Metodika práce

Pro dosažení cíle diplomové práce jsem zvolila metodu historického výzkumu,
a to obsahovou analýzu primárních pramenů. Jejím předmětem byly:
ty rubriky Naší řeči, které sloužily ke komunikaci se čtenářem, a reakce
redakce na soudobá
2.

periodika;

odborné příspěvky lingvistů Naší řeči na dané téma.

Vzhledem k velkému množství zpracovávaného materiálu jsem byla nucena
téma DP do jisté míry omezit: pro analýzu jsem zvolila období 1917^1929, přičemž
spodní hranice časového období je dána datem vzniku časopisu a horní hranice datem
úmrtí jejího odpovědného redaktora Václava Ertla. K určení horní hranice mě vedl
především fakt, že právě mluvnice Jana Gebauera - Václava Ertla představovaly
v daném období jediné komplexní popisy soudobé češtiny, tedy i syntaxe. Mohla
jsem tedy předpokládat, že za vedení V. Ertla sledovala Naše řeč do značné míry tu
linii, kterou vytyčily i zmíněné mluvnice. S příspěvky prvních pěti ročníků Naší řeči
pracuji podrobně. Následně vybírám podle mého názoru zásadní příspěvky týkající se
syntaxe, které zde vyšly do roku 1929. Mimo to si všímám několika článků a statí,
které se v Naší řeči objevily sice až po první třetině 20. století, ale které se k dané
problematice vztahují a nabízejí další pohled na vývoj daného jevu.
Podrobněji v prvních číslech NŘ pozoruji rubriky, které jsou věnovány (mimo
jiné) syntaktickým otázkám soudobé češtiny, jsou to Drobnosti, Listárna

redakce,

Hovorna ad. Přínosné pro nastínění stavu jazyka té doby jsou především příspěvky a
dotazy čtenářů a následné redakční reakce na ně. Často dávají čtenáři podnět redakci
k tomu, aby byl ten který problém nebo jev vyložen podrobněji, s odkazem na
potřebnou dostupnou odbornou literaturu. Naše řeč se tímto přístupem, kontaktem se
čtenáři, s běžnými uživateli jazyka, významně snažila přispívat k osvětě a kultivaci v
projevech uživatelů spisovné češtiny, k rozvoji obecné jazykové kultury.
Mimo rubriky, které se zabývají kontaktem se čtenáři, nelze opominout rubriky
věnované češtině v soudobém tisku, jako jsou Divoké květy z novinářských

sadů,

Návštěvou u novin, Z našich časopisů, v menšině i češtině odborné.
Sleduji jevy, kterým Naše řeč věnuje pozornost, zajímám se o to, jak je
hodnotí, zda je považuje za správné, archaické, chybné, nečeské apod. Všímám si
odkazů na sekundární literaturu. Nahlížím do mluvnic, které vznikají v době
následující, protože se naskýtá možnost zachytit pravděpodobný posun v užívání a
posuzování některých syntaktických jevů. Předpokládala jsem, že řešení otázky
posouzení

správnosti

či nesprávnosti, spisovnosti či nespisovnosti

některých

syntaktických jevů se bude mezi jednotlivými vybranými mluvnicemi lišit, a to
v závislosti na autorovi dané mluvnice a na době, v níž vyšla.
Práci jsem rozdělila do kapitol podle jednotlivých ročníků Naší řeči. Sleduji
rubriky, v nichž se redakce zabývá současným stavem syntaktické roviny jazyka.
Tyto jevy pak z daného příspěvku vyjímám a ukazuji, jak je ve srovnání s pojetím
Naší řeči to které téma pojato a vyloženo ve vybraných mluvnicích, které vznikají
v následujících letech. Po pěti kapitolách, v nichž se zevrubně zabývám jednotlivými
příspěvky a porovnávám přístup lingvistů k nim, zahrnuji souhrnnější kapitolu, do
níž zařazuji podle mého názoru nejdůležitější příspěvky, které vyšly k tématu syntaxe
v rozmezí let 1922 - 1929. Některé příspěvky z těchto let však zahrnuji již do prvních
pěti kapitol Naší řeči v letech 1917-1921, protože se vztahují k tématům, která jsou
8

v nich řešena, v tom případě tyto příspěvky stručně připomenu a odkáži na ně.

3.

Problematika výzkumu

Českou syntaxí, jejím vývojem, otázkou odborné jazykové

a školské

terminologie, dále mluvnicemi první třetiny 20. století a přínosem časopisu Naše řeč
se zabývá několik odborných publikací, resp. článků. Některé práce se věnují české
syntaxi z didaktického hlediska, v souvislosti s výukou syntaxe na školách v první
třetině 20. století, včetně platných vědeckých a školských mluvnic a školské
terminologie (A. Bukvičková, M. Smejkalová, S. Machová, N. Kvítková). Na
výzkum české syntaxe

ve vědeckých textech poslední čtvrtiny 19. století je

zaměřena studie E. Hošnové.
Vývoji souvětí se podrobně věnuje J. Bauer. Vývoj české syntaxe je také
tématem práce K. Svobody. M. Jelínek se zaměřuje na téma purismu ve vývoji
českého jazyka, a to včetně doby první třetiny 20. století.
Literaturu zde uvádím v abecedním pořadí jmen autorů:
Bauer, J.: K vývoji českého souvětí1. J. Bauer podle svých slov navazuje na
Trávníčkovu Historickou mluvnici českou 2 . Ve vzniku souvětí vidí „svědectví
velkého pokroku myšlení"(s. 29). Mezi nejdůležitější vnější vlivy na vývoj jazyka
řadí „setkání s cizími spisovnými jazyky, které pravidelně předchází před vznikem
domácího spisovného jazyka a připravuje pro něj půdu." (s. 30n.) Vyslovuje dvě
obecnější tendence charakteristické pro vývoj českého souvětí (viz dále). Realizaci
těchto tendencí demonstruje na vývoji několika spojek, např.: obecným výrazem
slučovacího vztahu se stává spojka „a"; v souvětí odporovacím se obecnou spojkou
stává „ale", stylisticky odstíněnými se pak staly spojky „však, avšak", spojky „než,
leč" mají knižní ráz a došlo k zúžení jejich významu; spojka „či" se používá běžně
1
2

Bauer, J.: K vývoji českého souvětí. Slovo a slovesnost, 18, 1957, s. 29 - 37
Trávníček, F.: Historická mluvnice česká 3, Skladba, Praha 1956
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v obou typech vylučovacího souvětí (ve spojení tázacím i netázacím); ve vztažném
souvětí se zájmeno „jenž" stalo stylistickou variantou zájmena „který"ad. Rozlišuje
tři směry vývoje souvětných typů: 1. spojka přestala být pro nějaký význam
používána, např. zúžení významu Jelikož"; 2. vznikly složené spojky se speciálním
významem (protože, jakmile, jestliže ad); 3. využilo se dvou hláskových podob
k významové diferenciaci

spojky

(nebo-neboť, jak-jako) (s. 36n.). J. Bauer zdůrazňuje, že

tento vývoj probíhal ve spisovném jazyce, „nářečí šla v mnohém svou vlastní cestou
a vývoj v nich byl jednodušší, i když spisovný jazyk na vývoj nářečí působil a sám se
z nich nejednou obohacoval" (s. 37).
Bauer, J.: Vývoj českého souvětí3: J. Bauer se podrobně zabývá českým
souvětím v jeho historickém vývoji. Přestože jeho studie již nepojednává o 20.
století, jsou výsledky jeho práce přínosné i pro výzkum syntaxe první třetiny 20.
století. Vymezuje totiž dvě základní tendence ve vývoji českého souvětí - a tím i ve
vývoji spojek: dokazuje, jak se souvětné typy významově sbližují nebo jak dochází
k jejich vzájemnému odlišování.
Bukvičková, A.: Výuka syntaxe žáků školy měšťanské v letech 1918 - 19534. A.
Bukvičková zjišťuje na základě obsahové analýzy učebnic češtiny v daném období,
jak jsou v učebních osnovách pro měšťanské školy zakotvena syntaktická témata a
jakým způsobem je syntax prezentována učebnicemi a mluvnicemi pro jednotlivé
ročníky měšťanských škol. Zabývá se také tím, do jaké míry byla na konci 20. let 20.
století řešena otázka, jak by se mělo didakticky pracovat s mluvnicí. Dochází mj.
k závěru, že v meziválečném období byla syntax „postavena do středu jazykového
vyučování a všichni autoři toto učivo do svých učebnic hojně zařazovali" (s. 222).

3
4

Bauer, J.: Vývoj českého souvětí. Praha 1960
Bukvičková, A.: Výuka syntaxe žáků školy měšťanské v letech 1918 - 1953. Praha 2005
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Hošnová, E.\ K vývoji české syntaxe.5 E. Hošnová se zaměřuje na zkoumání
rozdílů mezi mluvenými a psanými odbornými texty. Zaměřuje se na délku věty a
větného celku ve zkoumaných vědeckých textech. Významnější rozdíly mezi
psanými

a

mluvenými

texty

nezaznamenává,

což je

podle jejího

názoru

pravděpodobně způsobeno „především rozdílným využitím prostředků syntaktické
kondenzace" (s. 27). Zabývá se syntaktickou kondenzací jako stylovým jevem.
V mluvených odborných projevech je věta v souvětí kratší než v psaných, uplatňuje
se princip redundantnosti. Sedmdesát procent souvětí v mluvených projevech má
dvě, tři a více stupňů závislosti, zatímco v psaných projevech je téměř polovina
souvětí s jedním stupněm závislosti. Objevují se i rozdíly v četnosti vedlejších vět.
Počet atributivních vět v psaném projevu přesahuje padesát procent, zatímco
v mluveném necelých čtyřicet; objektových vět je naopak v mluveném projevu
dvakrát více než v psaném (s. 30n.). E. Hošnová sleduje, jak jsou v poslední čtvrtině
19.

století

využívány

prostředky

kondenzace.

Infinitivní,

participiální

a

přechodníkové konstrukce nejsou příliš využívány, příliš frekventované nejsou ani
jmenné konstrukce (s. 60). Těžiště kondenzace nachází vtranspozici sloves do
kategorie substantiv a adjektiv (substantivum verbale, adjektivum verbale, dějové
substantivum, dějové adjektivum) (s. 69). Výzkumem vědeckých textů z poslední
čtvrtiny 19. století dochází k závěru, že v dané době ještě nebylo ve vědeckém stylu
zcela vyhraněno specifikum psaného a mluveného projevu, psané projevy se
z hlediska kondenzace jeví jako variabilnější (s. 75). Míra nominálnosti v psaných
projevech stoupá, ale nedosahuje takové výše, jakou mají současné texty věcného
stylu (s. 76). „Pro vědecké texty (psané i mluvené) platila patrně jiná stylová norma
než dnes co do stupně kondenzovanosti i nominálnosti vyjádření (...) Napětí mezi
prostředky mluvené a psané syntaxe, které bývá považováno za charakteristický rys

5

Hošnová, E.: K vývoji české syntaxe. Praha 1994
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dnešní dynamiky v syntaktické rovině, se neprojevovalo příliš silně, stylový rys větší/
menší míry kondenzace se pravděpodobně v této době začínal teprve formovat." (s.
77).
Jelínek, M.: O novodobém českém jazykovém purismu a jeho ztroskotání.6

M.

Jelínek se zabývá historií jazykového purismu u nás. Připomíná nejznámější
brusičské příručky, které vznikaly na sklonku 19. století: Brus jazyka

českého,

Bartošova Rukověť správné češtiny, Hattalův Brus jazyka českého7. V souvislosti se
vznikem časopisu Naše řeč hovoří o „nové etapě v českém purismu" (s. 158n.).
Puristickým zásahům Naší řeči (za redakce J. Zubatého a V. Ertla), přestože jsou
podle něj „poměrně umírněné a opírají se o spolehlivé historické argumenty" (s.
159), vytýká, že přeceňovaly historické hledisko na úkor rozličnosti funkčního
zaměření komunikace. Přestože o J. Gebauerovi říká, že se neúčastnil puristických
snah, uvádí několik konkrétních jevů z Gebauerovy Mluvnice české, které nazývá
„puristickými pověrami", např. Gebauerovo odsouzení vazby „od domu k d o m u "
jako germanismu (viz dále ve Výzkumné části). Po smrti odpovědného redaktora
Naší řeči V. Ertla roku 1929 se stal novým odpovědným redaktorem J. Haller, za
jehož vedení se tento umírněný purismus mění v „puristický fundamentalismus" (s.
159). M. Jelínek dále ukazuje, jak se odborná lingvistická veřejnost bránila tomuto
Hallerovu přístupu, připomíná antipuristickou diskuzi z roku 1932 (R. Jakobson, B.
Havránek).
Kvítková,

N.: Terminologie

ve školských

mluvnicích

Jana Gebauera8

N.

Kvítková zvolila pro základ analýzy terminologie ve školských mluvnicích J.
6

Jelínek, M.: O novodobém českém jazykovém purismu a jeho ztroskotání. In: S. Ondrejovič
(vyd.), Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektivy. Bratislava 1997, s. 153 - 163
Brus jazyka českého. Matice česká. Praha 1877, 1881, 1894.
Bartoš, F.: Rukověť správné češtiny. Telč 1891, 1893
Hattala, M.: Brus jazyka českého. Příspěvek k dějinám osvěty vůbec a slovanské i české zvláště.
Praha 1877

7

g

Kvítková, N.: Terminologie ve školských mluvnicích Jana Gebauera. In: Hájková, E. - Machová,
S. (vyd.). Školská jazykovědná terminologie. Slovník z konference konané dne 29. listopadu
2001 na Univerzitě Karlově v Praze. Praha 2002, s. 53-57
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Gebauera Mluvnici českou pro školy střední a ústavy učitelské9 (1905) a Krátkou
mluvnici českou"' (1907). Na příkladu J. Gebauera ukazuje, jak „terminologie těsně
souvisí s pojetím lingvistické problematiky, jednotlivé termíny jsou

zpravidla

odrazem určitého pojetí" (s. 53). Pozornost autorka věnuje tomu, jak je u J. Gebauera
v Mluvnici české mluvnice rozdělena, jaké termíny používá pro vymezení syntaxe
(větosloví, skladba ve smyslu užším), k jakým změnám došlo v Krátké mluvnici. Co
se týče syntaktických termínů, které užívá J. Gebauer, jmenuje N. Kvítková
větosloví, větné členy základní a rozvíjející, holé a rozvité, věty hezpodměté,

větu

kusou ad. Upozorňuje na rozdíly v Gebauerově terminologii vzhledem k terminologii
současné, např.: označení otázky věcné pro dnešní otázku doplňovací, termín
doplněk i pro jmennou část přísudku po sponě, synonymní výrazy pro souvětí (větná
složenina, věta složená), i na to, že J. Gebauer mezi druhy souřadného souvětí
nezahrnuje souvětí stupňovací. O gramatické terminologii J. Gebauera závěrem říká,
že „vychází z dobového stavu české lingvistiky a je ovlivněna autorovým primárně
historickým přístupem k jazyku" (s. 56).
Svoboda, K: Kapitoly

z vývoje české syntaxe, hlavně souvětné.

Témata šesti

kapitol Svobodovy knihy jsou: vývojové etapy infinitivních konstrukcí, souvětí
v Hýblových časopisech, souvětí u F. Palackého a v době veleslavínské, vývojové
souvětné tendence v době národního obrození. Všímá si jednoduché i složité
souvětné stavby, vývoje spojovacích prostředků. Právě u vývoje spojovacích
prostředků sleduje tendenci k omezení polysémie a snahu vyjadřovat se explicitněji.
Přínosem je Svobodova práce především v analýze vývoje souvětí a spojovacích
prostředků.

Gebauer, J.: Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. Praha 1905
^Gebauer, J.: Krátká mluvnice česká. Praha 1907
Svoboda, K.: Kapitoly z vývoje české syntaxe, hlavně souvětné. Praha 1988
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Smejkalová, M. : Vyučování českému jazyku na středních školách v letech 1918
- 1939. Ve studii autorka mimo jiné hovoří o situaci v lingvistice meziválečného
období, o vlivu Gebauerovy osobnosti a časopisu Naše řeč na dobovou spisovnou
normu. V souvislosti s Naší řečí za redakce J. Zubatého a V. Ertla hovoří o jejím
obranném programu v české lingvistice.Věnuje se problematice školské jazykovědné
terminologie, v souvislosti s tímto tématem

hovoří i o situaci v syntaktické

terminologii, o rozdělení Gebauerovy skladby v Mluvnici české

na větosloví a

skladbu ve smyslu užším a o modifikaci tohoto pojetí v Gebauerově Krátké mluvnici
české. Uvádí příklady

rozkolísanosti

mluvnické terminologie v učebnicích

a

osnovách vzniklých v letech 1918 - 1939.

4.

Způsob citace

V práci vkládám citace do uvozovek, a to jak citované výroky, tak citované
příklady vybraných jazykových jevů. Pokud je nutno v textu nějaký výraz zdůraznit,
aby např. nedošlo k j e h o splynutí s okolním textem nebo k nedorozumění, volím
další zvýraznění např. kurzívou, ztučněním nebo podtržením daného výrazu. Uvozuji
také výrazy, které vyjadřují nějaké hodnotící posouzení autora, ať už pozitivní nebo
negativní. Pod čarou jmenuji publikace, z nichž v textu cituji a na něž v textu
odkazuji.
Při citaci zachovávám původní pravopisnou normu bez jakékoli úpravy.
Souhrnný seznam citací se nachází na konci diplomové práce.
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II. T E O R E T I C K Á Č Á S T

1.

Pojetí syntaxe, terminologie, mluvnice

1.1 Začlenění a definice syntaxe ve vybraných
mluvnicích
V Mluvnici české pro školy střední a ústavy učitelské12 (1890) dělí J. Gebauer
„skladbu (syntaxis) ve smyslu širším" na dvě části: „větosloví" a „skladbu ve smyslu
užším". Větosloví se zabývá větou, jejím složením a jejími druhy. Do skladby ve
smyslu užším zahrnuje platnost (funkci) slovních druhů a tvarů, shodu (kongruenci),
vazby (regiment, constructio) slov a tvarů ve větě (s. 189n.) V závěru mluvnice v
kapitole „Nauka o jazyku; slovník a mluvnice; rozdělení mluvnice" (s. 188) doplňuje
J. Gebauer výklad takto: „Mluvnice podává výklady se stránky výrazové, ale spolu
také mnohé výklady se stránky významové; učí např., jak se genitiv tvoří (v
tvarosloví), ale spolu také, co znamená (ve skladbě)" (s. 417).
V Příruční mluvnici jazyka českého pro učitele a studium soukromé13 (1904) se
Gebauerova definice syntaxe neliší (s. 216, 419).
Ve druhém vydání Krátké mluvnice české'4 (1907) dělí J. Gebauer mluvnici do
pěti „částek": hláskosloví, kmenosloví, druhy slov a jejich tvarosloví, větosloví a
nauka o pádech (srov. Kvítková, 53n.).
V pátém vydání Krátké mluvnice v Ertlově zpracování15 je mluvnice rozvržena
jinak, je rozdělena na tři díly: hláskosloví, nauka o slově (kmenosloví, tvarosloví) a
větosloví. V úvodu kapitoly o větosloví podává výklad o větě, „výrazu slovním" a o
j2 Gebauer, J: Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské, II, Skladba. Praha 1890
Gebauer, J.: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé, vydání druhé,
opravené. Praha 1904
14
Gebauer, J.: Krátká mluvnice česká. Praha 1907
15
Gebauerova Krátká mluvnice česká. Nově zpracoval Václav Ertl, vydání páté, podstatně
změněné. Praha 1916

15

druzích vět. Dále rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, u obou pak stránku
obsahovou a formální.
Ve třetím vydání Gebauerovy Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a
studium soukromé,16 které upravil F. Trávníček a které bylo vydáno roku 1925, je
mluvnice rozdělena shodně jako u J. Gebauera na nauku o slově a na skladbu (s.
413n.). Nauka o slově zahrnuje hláskosloví, kmenosloví, tvarosloví; skladba ve
smyslu širším pak větosloví a skladbu ve smyslu užším. Větoslovím je myšlena
nauka o větě, jejím složení a o druzích věty; skladba ve smyslu užším je chápána
jako nauka o platnosti slovních druhů a tvarů, o shodě a o vazbách ve větě.
V předmluvě F. Trávníček vzdává hold J. Gebauerovi a jeho Příruční mluvnici, která
podle něj byla opravdovým přínosem a která neztratila ani po dvou desetiletích na
aktuálnosti. Přiznává, že do mluvnice příliš nezasahoval, pouze poopravil některé
výklady jazykových jevů a některé nově doplnil. Co se týče rozvržení a postupu díla,
do něj F. Trávníček nezasahoval, protože je přesvědčen, že „v obém je Gebauer
mistr" (s. 4).
Ve čtvrtém díle Historické

mluvnice jazyka

českého17

byl F. Trávníčkovi

základem pro práci Gebauerův rukopis, jak říká v Předmluvě, a dodává, že mezi
Příruční mluvnicí (1904) 18 , rukopisem a Historickou mluvnicí (1929) je „genetický
vztah". V poznámce u definice syntaxe, která se shoduje s definicí v Gebauerově
Příruční mluvnici (1904), F. Trávníček hovoří o „nestejnostech v teoretickém
vzdělávání skladby" (s. 1). Sleduje „dvojí směr": v prvním je za základ považována
věta, v souvislosti s ní jsou vykládány i ostatní syntaktické stránky; ve druhém je pak
základem výklad syntaktických druhů a tvarů, „věta pak jakoby věc odjinud známá a
do skladby nepatřící úplně se pomíjí" (tamtéž). F. Trávníček nepochybuje o tom, že
16

Gebauer, J.: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. K vydání upravil

František Trávníček, Praha, 1925
Gebauer, J. - Trávníček, F. (vyd.): Historická mluvnice jazyka českého, IV, Skladba, Praha 1929
18
Gebauer, J.: Příruční mluvnice jazyka českého. Praha 1904
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do skladby patří nauka o slově i nauka o významu slovních druhů a tvarů. Součástí
skladby ve smyslu užším zde je: gramatické číslo (numerus), gramatický rod (genus),
gramatická osoba (persona), jméno podstatné, jméno přídavné, zájmeno (n.
náměstka), číslovka, pády prosté (casus), předložka a pády předložkové, sloveso,
příslovce, spojka, citoslovce (n. mezislovce), stupňování významu, pojetí klidové a
pohybové, výrazy pro vespolnost a střídavost (s. 97).
V Příruční mluvnici jazyka českého pro učitele a studium soukromé

(1939),

která je čtvrtým vydáním Gebauerova díla, opět upraveným F. Trávníčkem, je
kapitola skladby rozdělena také do dvou částí, jež nesou název: větosloví a skladba
ve smyslu užším. Tato skladba ve smyslu užším zde zahrnuje gramatické číslo a
shodu v čísle, gramatický rod a shodu v rodě, gramatickou shodu a shodu v osobě.
Dále se tu autor zabývá jednotlivými slovními druhy, přičemž u flexivních se věnuje
nejen jejich deklinaci či konjugaci, nýbrž i konkrétním větněčlenským funkcím
daných tvarů.
V. Šmilauer v předmluvě Novočeské skladby (1947) 19 poznamenává, že v knize
dále nedělí skladbu na větosloví a na nauku o slovních druzích a tvarech slov, nedrží
se ani ostrého rozlišování jednoduché věty a souvětí. V centru jeho pozornosti stojí
rozbor větné stavby (s. 5). V Přídavcích v závěru knihy uvádí V. Šmilauer literaturu,
která mu byla předlohou nebo vodítkem při práci na Novočeské skladbě. Mezi
odkazy je jmenováno i mnoho příspěvků z Naší řeči. Příspěvky, které se týkají
tématu této práce, jsem prostudovala, podrobněji se jim věnuji v následujících
částech.
V Mluvnici

spisovné

češtiny

(1951) definuje F. Trávníček syntax takto:

„Skladba je nauka o větě neboli větosloví a o významu slovních druhů a tvarů neboli
významosloví (...) nauka o základním útvaru jazykových projevů, o větě, o jejím
19

Šmilauer, V.: Novočeská skladba. Praha 1947
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útvaru složitém, o souvětí, a o slovech ve větě."(s. 617). Podotýká, že se skladba
nezabývá věcným významem slov, nýbrž jejich „úkony větoslovnými" (s. 617) a
jejich vyjádřeními. Syntax v Trávníčkové podání zahrnuje tedy větu, její části,
slovosled, slovní druhy, slovní tvary.

1.2 Otázka terminologie
Jazyková terminologie v první třetině 20. století vykazuje souvislost s „pojetím
lingvistické problematiky" 20 . Na první třetinu 20. století měla velký vliv osobnost J.
Gebauera. Jak v Mluvnici české pro školy střední a ústavy učitelské (1890), tak i
v Příruční mluvnici pro učitele a studium soukromé (1904) rozděluje J. Gebauer (a
následně i F. Trávníček) skladbu na dvě části: větosloví a skladbu ve smyslu užším.
Jak jsem zmínila výše, J. Gebauer používá termín „větosloví" pro nauku o větě, jejím
složení a druzích. Tento termín od něj přejímají také V. Ertl a F. Trávníček. Jak
ukáži ve výzkumné části práce, J. Gebauer nazývá doplňkem i jmennou část
vpřísudku po sponě, zatímco V. Ertl na stejném místě doporučuje užívat pojem
„přísudkový přívlastek", ačkoli termín doplněk je podle něj vhodnější pro tvoření
odvozenin. Dále J. Gebauer hovoří o „holých" a „rozvitých" větných členech
„základních" a „rozvij ecích", o větě „holé", „bezpodměté" a „kusé" (srov. Kvítková,
s. 54n.). Rozlišuje pouze čtyři druhy souřadného vztahu v souvětí: slučovací,
odporovací, příčinný a výsledkový, nezmiňuje vztah stupňovací, o něm hovoří až
později V. Ertl (srov. Smejkalová). Rozlišuje devět slovních druhů, nejmenuje
partikule. V Krátké mluvnici české (1907) J. Gebauer mluvnickou látku rozvrhl jinak,
např. slovní druhy a nauku o nich zařadil do tvarosloví.

20

Kvítková, N.: Terminologie ve školských mluvnicích Jana Gebauera. In: Hájková, ty: Máchová,
S. (vyd.): Školská jazykovědná terminologie. Praha 2002, s. 53 - 57
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Na tehdejší školskou jazykovědnou terminologii měla vliv činnost Naší řeči,
protože byla doporučována tehdejšími metodikami jako vhodný materiál ke studiu na
střední škole (Smejkalová, s. 28).
0 nejednotnosti jazykové terminologie hovoří také S. Machová 21 . Zaměřuje se
na to, jak se měnilo pojetí rekce v české syntaxi. J. Gebauer rozlišuje ve větě
základní a rozvíjecí slovní výrazy. Nerozlišuje mezi rekcí a adjunkcí, nýbrž hovoří o
„omezení či určení významu členu základního" (Machová, s. 112). Tam, kde J.
Gebauer mluví o vztahu mezi členy věty, používá k tomu výrazy „patřit, táhnout se
k něčemu", jak se ukáže i ve výzkumné části mé práce v citacích z J. Gebauera. V.
Ertl, který vydal Gebauerovu Mluvnici českou, rozlišuje slovní výraz jednoduchý
(holý) a složený. Složený dále dělí na rozvitý a rozšířený. V rozvitém spojovacím
výrazu dochází ke spojení dvou jednoduchých nerovnocenných výrazů, z nichž jeden
je jednoduchý a druhý rozvíjející (podřízený). K spojování výrazů dochází nejen na
základě tvaru slova, nýbrž i na základě jeho významu. V souvislosti s vazbou užívá
V. Ertl výrazu „váže se s" (Machová, s. 112n.).
Již ve druhé polovině 18. století lze sledovat zájem lingvistů o sjednocení
nejednotné lingvistické terminologie. 22
Pojetí popisu syntaxe dané doby se samozřejmě vyvíjelo a bylo ovlivňováno i
dobovými

odbornými

diskusemi.

Jako

příklad

diskuze

o

návrhu

jednotné

terminologie zde uvádím příspěvek z 27. ročníku Naší řeči mezi J. V. Bečkou a V.
Šmilauerem 23 . Podle platnosti rozdělují termíny do pěti skupin: obecné, syntaktické,
stylisticko-lexikální, stylistické a lexikální. „Názvy obecné" zahrnují syntaktické,
stylistické i lexikální termíny zároveň.
1
p a c h o v á , S.: Pojetí rekce v českých skladbách od Hattaly po současnost. In: M. Čechová, D.
Moldanová, Z. Millerová (vyd.). Čas v jazyce a v literatuře. Ústí n. L., 2005, s. 1 1 1 - 1 1 4
22
Machová, S.: Je standardizace školské jazykovědné terminologie neuskutečnitelným snem? CJL
4, 5 4 , 2 0 0 3 - 2004, s. 174
23
Druhy i názvy rozličných spojení slov, NŘ, 27, 1943, s. 197 - 207
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1. názvy obecné: - výraz = vyjádření slovem nebo slovy vůbec
- spojení slov = sestava dvou nebo několika

slov

v syntaktickou (významovou) jednotku;
2. názvy syntaktické: - větný člen (větný výraz) = jednotlivá součást větného
celku,
- větná dvojice = syntaktické spojení dvou výrazů,- vazba
a) v užším smyslu = rekce, syntaktické spojení ve smyslu podřízenosti (vazba
pádová),
b) v širším smyslu = některá jiná syntaktická spojení, např. vazba přechodní ková.
Vazbou rozumí „zpravidla spojení s určitým pádem, např. báti se hříchu (vazba
s genitivem nebo genitivní)". „Mluvívá se o vazbách pádových a myslí se tím spojení
slovesa, příd. jména, podst. jména s některým pádem. Někdy se naopak užije výrazu
vazba slovesa nebo vazby slovesné a myslí se tím totéž: spojení slovesa s pádem.
Jindy se však vazby slovesné kladou jako opak vazeb jmenných. (...) Podobně se
mluvívá o vazbě s určitým slovesem. O vazbách přechodníkových, o vazbě
přísudkové, přívlastkové atd. Mívá tedy výraz vazba význam širší než jen „spojení s
pádem" (s. 204). Podle způsobu připojení rozlišují vazby těsné, polotěsné a volné.
„Vazba je jednou z forem, jíž se projevuje syntaktický vztah; vazba v užším smyslu
je formou podřízenosti." ( tamtéž). Termín syntagma, který se do té doby užíval,
nebyl do terminologie, navrhované v tomto příspěvku V. Šmilauerem a J. V. Bečkou,
přijat, místo něj doporučují termín „větná dvojice". Termín „syntagma" těmto dvěma
lingvistům připadal příliš mnohoznačný a nejasný, ačkoli jeho výhodou pro změnu
bylo jednodušší tvoření odvozenin. Pro větný člen se podle nich může užívat
ekvivalentní termín „větný výraz".

20

Rozkolísanou normu ve školském jazykovědném názvosloví se pokusili vyřešit
ve vzájemné spolupráci V. Šmilauer a B. Havránek, když v roce 1941 vypracovali
České normalizované jednotné školské názvosloví

mluvnické24.

A v roce 1945 bylo konečně vytvořeno Výnosem ministerstva školství25 z 20. 1.
1945 jednotné školské mluvnické názvosloví.

2.

Lingvisté

V poslední čtvrtině 19. století se společně s rozvojem světové jazykovědy
rozvíjela také česká bohemistika. Velkou zásluhu na tomto rozvoji měl J. Gebauer,
který se stal významnou osobností tehdejší české lingvistiky a jeho vliv přetrvával i
ještě několik let po jeho smrti, nejen v učení jeho žáků (např. V. Ertl). Tehdejší
lingvistika se rozvíjela dvěma směry, J. Gebauer a jeho žáci zastupují školu
mladogramatickou, zaměřenou na diachronní zkoumání jazyka, druhý směr se
orientuje na funkčně strukturní koncepci zkoumání jazyka.
Jan Gebauer byl předním lingvistou 2. poloviny 19. století, autorem
Historické mluvnice české, která bývá. považována za základní dílo staršího vývoje
českého jazyka. Vydal dva díly Slovníku staročeského.

Mimo to přispěl svými

pracemi o současné češtině k ustálení spisovného jazyka. Je autorem Krátké mluvnice
české, Mluvnice české pro školy střední ústavy učitelské a Příruční mluvnice jazyka
I
ceskeho pro učitele a studium soukromé. Významně se podílel na prvním vydaní
Pravidel českého pravopisu z roku 1902. Jeho kodifikaci spisovné češtiny bývá
někdy vytýkáno, že příliš lpěla na některých archaických rysech jazyka; ve svých
mluvnicích uváděl hojně příklady starých autorů. Gebauerovou snahou bylo
dosáhnout v jazyce jednoduchosti a přímočarosti, pokud možno bez zbytečných
24

Bukvičková, A.: Výuka syntaxe žáků školy měšťanské v letech 1918 - 1953, s. 68
Machovlá, S.: Je standardizace školské jazykovědné terminologie neuskutečnitelným snem? CJL
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výjimek a dublet.. Je znám svým postupem proti přílišným brusičským snahám 2.
poloviny 19. století.
Václav Ertl byl předním lingvistou období po 1. světové válce a Gebauerovým
žákem. Roku 1909 vydal společně s Jaroslavem Vlčkem Stručné dějiny

literatury

české a o rok později Rukověť dějin české literatury, roku 1914 vyšla jeho úprava
Gebauerovy Mluvnice
mluvnicí Gebauerovou
Gebauerovu

Krátkou

české pro školy střední a ústavy učitelské, kterou nazval
- Ertlovou,

a roku 1916 vydal „podstatně změněnou"

mluvnici českou. V. Ertl dospěl k závěrům, že kritériem

jazykové správnosti je literární úzus, toto kritérium viděl v představě „dobrého
autora".

Josef Zubatý byl významným představitelem srovnávacího jazykozpytu. Na
rozdíl od generace lingvistů, kteří se v té době zabývali především hláskoslovím a
tvaroslovím, věnoval více pozornosti skladbě. Studoval také vývoj českého jazyka.
Redakce Naší řeči mu in memoriam věnovala článek, v němž o něm mj. píše: „Byl
první, který položil důraz na to, že lidový jazyk mluvený, a to nejen snad slovenský,
moravský a český venkovský, nýbrž i mluvený český jazyk městský a třeba i pražský
je představitelem skutečné, nezkažené tradice naší řeči až podnes, představitelem
toho vývoje, který u jazyka spisovného byl v minulosti tak žalostně přerušen, a že
syntaktické stadium naší lidové řeči může do nemalé míry býti měřítkem jazykové
správnost."
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/

/
František Trávníček byl zástupcem mladší lingvistické generace po 1. světové
válce, působil jako profesor brněnské univerzity. Věnoval se jak vývoji češtiny
CHistorická mluvnice

československá,

1935), tak jazyku současnému (.Mluvnice

spisovné češtiny, 1948 - 1949, 2 svazky), zabýval se i moravskou dialektologií
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(.Moravská nářečí, 1926). V jeho zpracováni vyšla Příruční mluvnice jazyka

českého

od J. Gebauera (1925) a Historická

(1929).

mluvnice jazyka českého, IV, Skladba

Významně přispěl ke konečné podobě Slovníku jazyka českého (1937). S O. Chlupem
se na konci 20. let 20. století výrazně podílel na diskuzi o tom, J a k didakticky
správně využít mluvnici". Byl zastáncem toho, aby se „vyučování mluvnice opíralo o
skladbu" 27 .
Vladimír Šmilauer byl profesorem pražské univerzity, zabýval se historií
českého jazyka, ale i jazykem současným, i on byl redaktorem Naší řeči. Je mj.
autorem Novočeské skladby (1947), pro niž čerpal pestrý a obsáhlý jazykový materiál
v novější literatuře.

3. Mluvnice
(seřazeny chronologicky)
Vycházím z těchto mluvnic:
Gebauer, J.: Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské, II, Skladba,
Praha, nákladem F. Tempského, 1890

j

Gebauer, J: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé,
vyd. 2., Praha, Unie, 1904
Gebauer, J.: Krátká mluvnice česká, vyd. 4., Praha, Unie, 1907
Gebauer, J. -Ertl, V.: Mluvnice česká pro školy střední a ústav učitelské, II,
Skladba, vyd. 5., Praha, Unie, 1914
Gebauer, J. - Ertl, V.: Krátká mluvnice česká, vyd. 5., Praha,1916
Gebauer, J.- Trávníček, F.: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a
studium soukromé, vyd. 3., Praha, Unie, 1925
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Gebuaer, J. - Trávníček, F.: Historická mluvnice jazyka českého, IV., Skladba,
Praha, Česká akademie věd a umění, 1929
Trávníček, F.: Příruční mluvnice jazyka českého, vyd. 5., Praha 1939
Šmilauer, V.: Novočeská skladba, Praha, Kruh přátel českého jazyka, 1947
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Trávníček, F.: Mluvnice spisovné češtiny, Praha, Slov. nakl., 1951

Z mluvnic, které byly postupně platné v období první třetiny 20. století a které
vznikly v době bezprostředně následující, vybírám pro podrobnější práci následující
mluvnice.

\i
Gebauer, J. - Trávníček, F.: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a
studium soukromé, vyd. 3., Praha, Unie 1925 28
Gebauer, J. - Trávníček, F.: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a
studium soukromé, vyd. 5., Praha 1939 29

/

Šmilauer, V . : Novočeská skladba, Praha, Klub přátel českého jazyka, 194730
Trávníček, F.: Mluvnice spisovné češtiny, Praha, Slov. nakl., 195131

4.

O vývoji iazvka

Jazyk se neustále vyvíjí, neizoluje se, je v kontaktu s jazyky jinými, bývá jimi
ovlivňován i sám ovlivňuje jiné, je v kontaktu s vývojem společnosti. Otázka vztahu
normy a kodifikace podle mého názoru vždy byla a pravděpodobně nadále

bude

aktuální. Nikdy nemohou být všechny změny, např. v kodifikaci jazykové normy,
přijaty všemi uživateli jazyka kladně a jednohlasně. V diskuzi o tom, zda je pro
vývoj jazyka přínosnější postoj obrany a hájení starých tradic, nebo zda je lepší
28
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Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925)
F. Trávníček (1939)
V. Šmilauer (1947)
F. Trávníček (1951)
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prosazovat nové tendence a nebránit vývoji jazyka, vlivu soudobého úzu na jazyk s
vědomím toho, že mohou být starší tradice a zvyky „obětovány", nelze opomenout
prostředí a práci kolektivu odborníků v redakci časopisu Naše řeč.
Jan Gebauer 32 hovoří o tom, že se každý jazyk mění: „Za změnu jazyka
pokládati jest i to, když z něho něco vyhynulo, co v něm bývalo, anebo naopak když
přibylo, co v něm nebývalo. Proměny jeví se v jazyce na všech stranách, v slovníku,
ve skladbě, v tvarech i hláskosloví." (s. 424). Jazyková změna podle něj začíná
v nářečí, v jazyce jednotlivce nebo několika jednotlivců, vzniká „odchylka a novota"
(s. 426), která se pak šíří a často se pak ujme a stává se pravidlem.
Josef Janko

33

v příspěvku Může-li spisovný jazyk ustrnouti? říká: „Hybnou

silou při změnách tvaroslovných a v oboru skladby bývá tak řečená obdoba neb
analogie, kterou se vyrovnávají zdánlivé nesrovnalosti mezi útvary téhož druhu a
původu neb aspoň téže zevnější podoby, čímž se usiluje o zjednodušení a
zpravidelnění jazykového materiálu." (s. 291). „Tedy rozhodnutí o správném a
nesprávném užívání slova nebo vazby v jazyce není tak snadné; leckdy se dva spolu
soupeřící útvary udržely vedle sebe a společnost, souhrn mluvících dovedl zcela
hospodárně vytěžiti z nich názvy pro dva odstíny téže věci. (...) Z toho plyne, že
vývoji jazykovému je ponechati volnost, vždyť průběhu jeho nezastavíme předpisy
ani násilnostmi; po každé se nad marné naše opravářské snažení vyšine jakožto
jediný spravedlivý soudce usus, zdravý obyčej jazykový." (s. 293). Dodává, že v
současné spisovné češtině je mnoho odchylek od pravidel platných v mluvnicích, v
syntaxi je např. tendence k ústupu genitivu a k jeho náhradě akuzativem, opomíjení
genitivu záporu a pod. „Všecka úvaha rozumová zde nic nespomáhá, jazyk není
založen na schematech logických, nýbrž vyrostl poznenáhlu z poměrů prvotnějších a
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Gebauer, J.: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé, Praha 1904, s.
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i po myšlenkové stránce prostších." (s. 295).
Redakce NŘ s Jankovým pohledem souhlasí: „Redakce N.Ř. nepokládá také za
správné dělati závory změnám, které si razí cestu v živém jazyce, ale ovšem se
domnívá, že nestačí jen na to ukazovati, že ta neb ona změna pronikla v jazyce
obecném, nýbrž chce míti prokázáno, že z jazyka obecného proniká i do řeči
spisovné a zatlačuje útvary v něm dosud platné." 34
K vývoji jazyka se vyjadřuje také V. Ertl 35 , když upozorňuje, že je třeba na
vývoj jazyka brát ohled. Nejmenovaný čtenář Naší řeči vyjádřil názor, že by genitiv u
sloves „báti se, styděti se" apod. měl být považován za příslovečné určení, a ne za
předmět, někde se dočetl, že se jedná původem o ablativ. Proti tomu V. Ertl namítá,
že se řídíme u názvu i obsahu větných členů současným chápáním jazyka a jeho
mluvnice, a tedy ne tím, jak byly např. větné členy vyměřovány dřívějšími
generacemi. V. Ertl nepopírá, že genitiv u těchto sloves původně býval ablativem, ale
význam slovesa se od té doby změnil (s. 311). Je podle něj potřeba, aby byl žák
poučen o možnosti podobného dvojího výkladu (s. 312). Tímto V. Ertl potvrzuje, že
je důležité brát ohled na současný stav jazyka, neupínat neustále pozornost k j e h o
historii.
O vlivu cizího jazyka na vývoj češtiny říká V. Ertl 36 : „Pronikání cizomluvů (ať
jsou to germanismy, či rusismy či cokoliv jiného toho způsobu) jest najisto zjev
nedobrý a škodlivý. Bráníme se jim; ne proto, že se jimi porušuje svéráz jazyka, jak
soudili naši romantičtí lingvisté, ani proto, že jsou to výrazy přejaté z ciziny, zvi. od
Němců, nýbrž proto, že to jsou chyby, odchylky od spisovné tradice, vznikající
z neumělosti jednotlivců a ohrožující jednotu a tím i účel řeči." (s. 218). V pronikání
těchto „cizomluvů"
34
35
36

vidí

přirozený jev, kterému

Naše řeč, 5, 1921, s. 297
Ertl, V.: (Bez názvu) Naše řeč, 4, 1921
Ertl, V.: Naše řeč, 11, 1927, s. 218
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se žádný jazyk

neubrání.

„Cizomluvy" podle něj vznikají proto, že je daný jazyk neustále v kontaktu s jinými
jazyky, literaturami. „Proto příznivou půdou pro vznikání cizomluvů nebývá, jak se
leckdy myslí, doba úpadku, nýbrž naopak doba rašení a příprav k rozmachu
kulturnímu." (s. 218). To, že do jazyka pronikají cizomluvy, neznamená podle V.
Ertla pro jazyk nic ponižujícího ani katastrofálního.
Názor na vývoj jazyka vystihuje dobře příspěvek Naší řeči v souvislosti s
diskuzí o vzniku Ústavu pro jazyk československý 37 : „Živá řeč postupuje ve svém
vývoji nezadržitelně kupředu a ani v obdobích t. zv. úpadku nejde jazyk zpět, nýbrž
vpřed, třebaže se čára jeho vývoje lomí. Proto každý pokus křísiti výrazové formy
jednou odumřelé musí skončiti nezdarem; i kdyby se podařilo tlakem nějaké autority,
např. školy atd., oživiti např. záporový genitiv v míře kdysi bývalé - o užitečnosti
toho nemluvíc - spláchne jej, jakmile tlak jen trochu povolí, živelná vlna jazykového
vývoje, který jej dávno nechal za sebou. Zasahovati do vývoje jazykového lze jen
v takových případech, kde vývoj není ukončen." (s. 21).

Z těchto příspěvků lze odvodit, jaký byl názor zástupců Naší řeči na jazykový
vývoj, jaké stanovisko zaujímali k vlivu cizích jazyků na spisovnou češtinu nebo
k působení starší češtiny na jazyk současný.

5.

Vznik Naší řeči

Na přelomu let 1916 - 17 začal z iniciativy Jednoty Sv. Čecha vycházet
odborný časopis Naše řeč, jehož název byl inspirován stejnojmennou básní tohoto
spisovatele 38 . Kompletní název zněl: Naše Řeč. Listy pro vzdělávám a tříbení jazyka
českého.

Vydavatelem byla Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy,

slovesnost a umění.

" Z našich časopisů, Naše řeč, 9, 1925, s. 20 - 22
Čech, S.: Nové písně, 1888
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Na vznik Naší řeči vzpomíná J. Zubatý 39 . Třetí filologická třída České
akademie na své schůzi 27. října 1915 zvolila ze svých členů komisi, do které patřili:
Bílý, Flajšhans, Hanuš, Jakubec, Máchal, Pastrnek, Polívka, Smetánka, Vlček a
Zubatý, ti si mohli k sobě zvolit další odborníky a spisovatele. Komise jednala např.
o vydání praktické rukověti správné češtiny a o vydávání časopisu. V únoru 1916 se
komise v tomto složení rozešla a za své nástupce stanovila Bílého, Pastrneka a
Zubatého. V březnu již J. Zubatý podal zprávu o tom, že bude vydáván měsíčník
Naše řeč, Listy pro vzdělávání a tříbení jazyka

českého (tento název navrhl V.

Flajšhans), který bude vycházet desetkrát do roka. Členy redakce byli jmenováni:
František Bílý, Emil Smetánka, Jaroslav Vlček a Josef Zubatý. Již během roku 1917
přibyl nejprve jako hospitant, později jako člen a nakonec jako odpovědný a vedoucí
redaktor Václav Ertl.

První ročník vyšel nákladem Emila Šolce v Praze v Karlině, který byl
nakladatelem až do roku 1920, v letech 1920-1949 vycházela Naše řeč u Šolce a
Šimáčka. Redakční sestava se samozřejmě během let měnila. Po smrti vedoucího
redaktora V. Ertla v roce 1929 následoval ročník, v němž byli členové redakční rady
pouze dva (J. Zubatý a E. Smetánka), v roce 1931 se redakční rada opět rozšířila (J.
Haller, O. Hujer, V. Machek), novým odpovědným redaktorem se stal J. Haller a
např. rok po druhé světové válce byli členy redakce NŘ tyto osobnosti: J. Haller, K.
Hodura, F. Oberpfalcer, V. Šmilauer. Jediným, kdo stál u založení časopisu a do této
doby stále zůstával členem, byl E. Smetánka. Naše řeč se zaměřovala na kulturu
spisovného jazyka, na jazykovou kritiku a zveřejňovala množství

populárně

vědeckých článků o jazyce.

„Naše řeč byla založena za 1. světové války jako výraz snah o zachování

"'Zubatý, J.: Na prahu druhého desítiletí, NŘ, 11, 1927, s. 1 - 7, 25 - 31
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čistoty jazyka jako základního znaku osamostatňujícího se národa." 40

Ve svých počátcích zastávala Naše řeč postoje obranné, nebyla však zastáncem
radikálního purismu, její puristická činnost byla umírněného charakteru - alespoň
v době, kdy byli členy redakce J. Zubatý a V. Ertl. Po Ertlově smrti roku 1929 se stal
odpovědným redaktorem Naší řeči J. HáHaller, za jehož působení se orientace Naší
řeči změnila od umírněného purismu k purismu útočnému (Jelínek, 1997) 41 . V. Ertl k
jazykovému purismu zaujímal odmítavé stanovisko, přesto v jeho přepracované
Gebauerově Mluvnici jazyka

českého pro školy střední a ústavy učitelské ještě

najdeme stopy purismu v hodnocení užívání některých slov a vazeb, např. ve slovesu
„docílit" viděl napodobeninu německého „erzielen" 42 (viz Výzkumná část).
Redakce Naší řeči byla neustále v kontaktu se čtenáři, s jejich dotazy a
připomínkami. O zaměření časopisu vypovídá např. příspěvek ve čtvrtém ročníku
Naší řeči z roku 1920, v němž redaktoři upřesňují, čím se zabývá rubrika Hovorna:
„V této rubrice budeme uveřejňovati drobnější poznámky časové, jakož i odpovědi
na dotazy našich čtenářů, zvláště takové, které mohou zajímati i jiné čtenáře a které
se ovšem srovnávají s úkolem našeho časopisu, prohlubovati znalost mateřského
jazyka a stříci jeho čistoty." 43 Dotazy čtenářů se často opakují, proto redakce
upozorňuje a odkazuje na dřívější vydání, vysvětlení, popř. doporučuje seznámit se
podrobněji s určitým jevem v potřebné odborné publikaci.

40t

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, Praha 2000, s. 424

4l

Za důležitý mezník v tzv. období meziválečném je považován rok 1926 - založení Pražského
lingvistického kroužku (PLK - jeho členy byli mj. B. Havránek, V. Mathesius, M. Weingart, R.
Jakobson, J. Mukařovský). V roce 1932 vyšel sborník PLK Spisovná čeština a jazyková kultura
- šlo vlastně mj. o polemiku s redakcí časopisu
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Jelínek, M.: Václav Ertl jako kritik jazykového purismu. In: Sborník prací Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Opava 2001, s. 86 - 94
Naše řeč, 4, 1920, s. 27
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5.1 Rubriky Naší řeči
Odpověďmi na dotazy čtenářů a drobnějšími časovými poznámkami se
zabývaly rubriky Listárna a Hovorna. Rubrika Drobnosti se věnovala problematice
správnosti jazykových jevů, nabízela dílčí výklady různých jazykových problémů. V
rubrice Divoké kvítí z novinářských luhů (od roku 1920 jen Divoké kvítí) zde
vycházely kritiky publicistického stylu a v rubrice Návštěvou u novin byl analyzován
jazyk novin.

30

II. V Ý Z K U M N Á ČÁST
Z prvních pěti ročníků Naší řeči vybírám dotazy a jevy týkající se problematiky
stavu české syntaxe tohoto období, konkrétně věnuji pozornost vazbám, především
slovesným, a jejich vývoji; gramatické shodě; záporu; slovosledu a různým
pohledům na něj od předních lingvistů té doby.

1.

NŘ 1917

V prvním ročníku časopisu Naše řeč z roku 1917 se autoři věnují syntaktickým
otázkám ve svých odborných článcích věnovaných vždy nějakému konkrétnímu
tématu (např. J. Vycpálek 44 ) i v rubrikách zaměřených na zodpovězení dotazů
čtenářů (např. Listárna

redakce).

Nelze opominout rubriku Divoké

květy

z

novinářských sadů, v níž se pozornost autorů obrací na soudobá periodika, v kterých
Naše řeč vyhledává chybné jevy, vysvětluje, jakým způsobem podle ní k chybě
došlo, a předkládá správné řešení.

Nejčastěji řešeným syntaktickým jevem, v kterém se podle redakce také
nejvíce chybuje, je slovesná vazba. Mnoho dotazů čtenářů se v jednotlivých
ročnících a číslech Naší řeči opakuje.

1.1 Slovesné vazbv
Jiti na divadlo/ dn divarlla
V Listárně redakce je vysvětlen rozdíl mezi vazbami ,jíti na divadlo, jiti na

44

Vycpálek, J.: O chybném slovosledu neboli pořádku slov, Naše řeč, 1, s. 169 - 171, 199 - 200
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přednášku a jiti do divadla, jiti do přednášky". Mezi oběma vazbami pociťují
lingvisté významové rozdíly. Předložka „na" vyjadřuje účel cesty, je

tedy

příslovečným určením příčinným, kdežto předložka „do" nese významový odstín
místa, kam někdo jde, a je příslovečným určením místa. Jsou zde vyjmenovány
podobné případy, např. ,jíti na trh a do trhu, na schůzi a do schůze." (s. 96), všechny
jsou Naší řečí považovány za správné.
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) uvádí, že se předložka „na" vyskytuje u
příslovečného určení místa v předložkovém pádě s akuzativem, např.: „Jdu na
Vyšehrad. Jdu na jahody, na pout, na mši, na kázání." (s. 355). V kapitole o
jednotlivých předložkách se předložka „do" pojí s genitivem a vyslovuje „předmět,
do jehož nitra se děj nese", např.: „vkročiti do školy" (s. 358). Přitom J. Gebauer
upozorňuje, že je tento význam mladší než význam směrový a že nahrazuje původní
„v", např.: „Břetislav jel do kláštera (tj. směrem ke klášteru)" a „když Čechové v
klášter (tj. do nitra kláštera) šli^" (Dalimil, zde s. 358). Předložka „na" se pojí s
akuzativem a lokálem, mimo jiné jsou tu uvedeny tyto příklady, které se nejvíce
přibližují výše jmenovanému případu v NŘ: J d u na Vyšehrad; jdu na mši, na kázání,
na pout"; s lokálem pak „býti na poli, na mši, na kázání, na poli, na trhu, na
pochodu" (s. 361). O předložkách „do" a „na" se zmiňuje autor ještě v kapitole o
protikladném významu některých předložkových pádů, kde rozlišuje mimo jiné „z
čeho" a „s čeho". Někdy mohou být obě vazby ekvivalentní, např. pokud se říká „byl
jsem na trhu; šel jsem na trh", řekne se pak „šel jsem s trhu"; může se však použít i
„šel jsem z trhu", pokud je „šel jsem do trhu, byl jsem v trhu"(s. 373).

F. Trávníček (1939) zmiňuje v části Skladba v užším smyslu předložky „do" a
„na" v kapitole o předložkách a předložkových pádech. Předložka „na" ve spojení s
akuzativem je tu uvedena i v některých rčeních, např. J d u na mši, jdu na kázání, jdu
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na pout" (s. 373), ke kterým by bylo možno zařadit i výše jmenované příklady J d u
na přednášku, jdu na divadlo", ačkoli tu nejsou jmenovitě uvedeny. Podobně je tomu
také ve spojení „na" s lokálem, jsou tu k dispozici stejné příklady: „býti na mši, na
kázání, na pouti, na trhu". U předložky „do" však spojení jako J i t i do přednášky"
uvedeno není.

V. Šmilauer (1947) předložku „na" v takovéto funkci řadí mezi hlavní účelové
předložky, konkrétně ke slovesům pohybu, k druhu cesty (s. 319), např.: J í t na
vandr, na pochod"; k účelu cesty: „vydávají se na lup, neposlal na smrt; přijít na
návštěvu, jít na práci, jeti na dovolenou; přijeti, přikvapiti na pomoc; jít na dříví,
trávu; jít na pivo, zůstat na oběd" (s. 319).V. Šmilauer již volí jiné příklady než
předchozí mluvnice, spojení uváděná v Naší řeči se u něj nenacházejí.

F. Trávníček (1951) již pojednává předložky šíře. U předložky „na" dělí její
užití ve významu předmětovém a příslovečném. Výše jmenovaná spojení se týkají
významu druhého, příslovečného. Spojení „na" s akuzativem získává podle F.
Trávníčka účelového zabarvení, např. J í t na ministerstvo, na úřad, na trh, na vzduch
(s. 1263). Doporučuje porovnat daná spojení s výrazy s předložkou „do", která ma
pouze význam místní. Spojení uváděné v NŘ najdeme v kapitole o předložce „do .
„Jít do divadla" (s. 1250) tu má jak význam místní, tak i účelový, spojení J í t na
divadlo" chápe F. Trávníček jako archaismus,

užívaný ještě v lidové mluvě,

vysvětluje to původním významem divadla jako „podívaný, čili šlo o substantivum
dějové, pro něž byla předložka „na" přirozená. Kdežto v Trávníčkové současnosti je
již divadlo chápáno jako budova, a proto je upřednostňována předložka „do" (s.
1250). Je zde již tedy patrný posun v užívání předložky „na".
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Zodpověděti / zodpovídati se / zodpovědnost
V rubrice Drobnosti
zodpovědnost

redaktor v příspěvku Zodpověděti

- zodpovídati

se -

(s. 60) říká, že se neustále zvyšuje obliba těchto tvarů, např. „Ministr

zodpověděl dotaz, že přejímá zodpovědnost za svůj čin." Tvary se „z" se poprvé
vyskytly až průběhu

19. století.

Správné vazby jsou podle autora

článku

„odpovědnost za něco nebo z něčeho míti, přejímati, přenésti" nebo „za něco, z
něčeho být odpověden, odpovídati." Naopak jako chybnou

označuje vazbu

„zodpověděti něco", která je nápodobou německého „beantworten" (s. 61). Vazba ve
větě „Dopis zůstal nezodpověděn." je chybná, správná je vazba „zůstal bez
odpovědi", stejně tak „nezodpověděný dopis" je třeba nahradit takto: „Dopis, na nějž
nebylo odpověděno, jenž zůstal bez odpovědi." Správně se podle autora říká také:
„odpovídá na dotaz, k dotazu, o dotaze." (s. 61).

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) nezmiňují vazbu tohoto slovesa se „z"
vůbec, pouze ve dvou případech se tu setkáme se slovesem „odpovědět": u genitivu
odlukového a u akuzativní vazby s předložkou „za". Jako příklad odlukového
genitivu klade větu: „Odpověz se bludu svého." (s. 331). Zároveň připomíná, že ve
starém jazyce byl odlukový genitiv mnohem častější než v současné češtině. U
předložky „za", která se v tomto případě pojí s akuzativem, uvádí tento příklad:
„Kmotrové odpovídají za dítě." (= „místo dítěte"). Do stejné skupiny přitom řadí
sloveso jako „umříti, duši položití, trpěti, přimlouvati se, modliti se ad. za koho" ve
významu „místo koho, ve prospěch koho" (s. 371). O významu odpovědnosti zde
autor nehovoří.

F. Trávníček (1939) uvádí pouze vazbu „odpovídat za" (s. 383), a sice u
předložky „za" pojící se s akuzativem: „Rodiče odpovídají za dítě." ve smyslu „místo
dítěte", nikoli tedy ve významu odpovědnosti.
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Ani později se u F. Trávníčka (1951) nedovídáme více o výše jmenovaných
spojeních slovesa s významem odpovědnosti. Nenajdeme tu ani jednu z vazeb
„odpovídati o čem, odpovídati na" nebo „odpovídati k", které byly doporučovány
Naší řečí.

V. Šmilauer (1947) již význam odpovědnosti uvádí: „být odpovědný za koho"
(s. 236), vazba „odpovědný z" nebo „odpovědnost z, být odpověden z čeho" u něj
zmíněna není.

Před divadlem i po nšm
Více příkladů, se kterými se setkáme nejen v rubrice Drobnosti, ale i v Listárně
v dotazech čtenářů, se týká vazby předložky s podstatným jménem v případě, kdy se
k podstatnému jménu pojí dvě předložky; podstatné jméno, popř. zájmeno, jež ho
nahrazuje, by v takovém případě podle redaktorů Naší řeči nemělo být eliminováno,
mělo by se opakovat, např. správně je vazba „před divadlem i po něm", nikoli „před i
po divadle" (s. 61). Další příklady, se kterými se redakce setkala v tisku, jsou: „pro a
proti mírovému vyjednávání" místo „pro vyjednávání o míru a proti němu" (s. 92),
„plavba do a z Holandska zastavena" (s. 93), „před a po Haagských konferencích"
místo „před haagskými konferencemi a po nich" (s. 160), „pro anebo proti anexím"
(s. 252).

V. Šmilauer (1947) hovoří o hromadění předložek, upozorňuje, že u jednoho
substantiva nemohou být zároveň dvě předložky, jako např.: „plavba do a z
Holandska, večeře před a po divadle"; správně by mělo být: „do Holandska a zpět,
před divadlem i po něm" (s. 73).

i^/Uu/U^'

!

F. Trávníček nikde nezmiňuje, zda je možné klást k jednomu substantivu dvě
předložky, z toho usuzuji, že tento případ Trávníček chápe stejně jako Naše řeč jako
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nesprávný.

Žádat, užívat
Často se objevuje tendence prosazovat akuzativ na místo genitivu, některé
vazby však podle redaktorů Naší řeči neodpovídají platným soudobým pravidlům
(1903), jsou klasifikovány často jako chybné, nečeské, popř. přímo jako germanismy,
např. „žádá rodiny smíchovské" je redakcí považováno za vazbu chybnou, místo ní
doporučují vazbu genitivní „žádá rodin smíchovských" (s. 92). Podobně lingvisté
neuznávají náhradu záporového genitivu nominativem substantiva a vazbu „otcové
nebudou užíváni", jimi hodnocenou jako chybnou, požadují nahradit vazbou „otců
nebude užíváno".

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) obě dvě slovesa řadí do skupin sloves, která
tvoří genitivní vazbu. Sloveso „žádati" pak patří do skupiny sloves ptaní,

tázání,

prošení, žádání, potřebování, přání apod., např.: „bojovná mysl vždy žádá vojny;
lakomec žádá peněz" (s. 332); podobně „žádostiv čeho; žádost čeho". Připomíná
však, že v obecném jazyce se objevuje také vazba akuzativní „žádat co", kterou
označuje za odchylku, např.: „lakomec žádá peníze" (s. 332). O slovesu „užiti"
hovoří v rámci skupiny sloves složených s „po-, u-, za", např.: „Tak užijete své
práce." (s. 330). Ve staré češtině byl tento genitiv hojnější, postupně pak ale u
některých sloves přecházel do vazby akuzativní. Zároveň J. Gebauer připomíná
částečné zanikání akuzativu

a jeho nahrazování genitivem, zejména u maskulin

životných vzorů „chlap, oráč, Jiří", kde byly ve starším jazyce shodné tvary
nominativu a akuzativu a kde tyto akuzativní tvary jazyk nahradil tvary genitivními.
Na druhou stranu však akuzativ stále více zaujímá místo jiných pádů, např.: místo
„hledati něčeho" nastupuje „hledati něco; odpustiti něco, odstoupiti něco, učiti se
něco, klamati někoho" aj. (s. 326).
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F. Trávníček (1939) vyčleňuje „slovesa a jména znamenající ptaní, tázání,
prošení, žádání" (s. 347), která se pojí s genitivem, sem patří i „žádati čeho". Možné
je podle F. Trávníčka použít kromě genitivu v některých případech také akuzativ,
který je tu hodnocen jako prostředek vyskytující se „v jazyce obecném a zpravidla i
ve spisovném" (s. 347), např. „žádá peníze", ale „žádostiv čeho, žádost čeho" (s.
347). Sloveso „užívat" a jeho vazba se v této mluvnici nevyskytuje.
V. Šmilauer (1947) uvádí, že v soudobém českém jazyce jsou genitivní vazby
na ústupu, progresivní jsou naopak vazby akuzativní a předložkové (s. 203). Přesto se
v jeho Novočeské skladbě obě slovesa - „žádat i užívat" - objevují pouze s genitivní
vazbou: „využil každé příležitosti" (s. 204); „drama vyžaduje soustavné podpory" (s.
207). Sloveso „užiti" řadí V. Šmilauer ke slovesům s genitivem partitivním
(celkovým); sloveso „žádati" pak klasifikuje jako sloveso s genitivem cílovým a
dotykovým, přiřazeno je ke skupině sloves vyjadřujících pozornost, úsilí, snahu,
přání (s. 207).

F. Trávníček (1951) vazbu „žádati něčeho" označuje za zastaralou

vedle

běžnějšího akuzativu, tento genitiv klasifikuje jako genitiv stavový (s. 1198). Sloveso
„užiti" zařadil ke slovesům pojícím se s tzv. genitivem obsahovým: „užiti (použiti)
čeho" (s. 1198), vazba s akuzativem podle této mluvnice pravděpodobně možná není,
protože na ni F. Trávníček nepamatuje. To, že genitiv ustupuje, označuje F.
Trávníček za přirozený vývoj a upozorňuje na některé nevhodně užívané genitivní
vazby, které vznikly napodobováním správně užitých genitivů nebo jako následek
vTv

jisté „romantiky" v užívání genitivu z přesvědčení některých teoretiků „o původnosti,
čistotě a slovanskosti genitivu"(s. 1200).
U slovesa „žádati" je tedy vidět pomalu postupující tendenci k ústupu genitivní
vazby, ale teprve u F. Trávníčka (1939 a 1951). V první třetině 20. století tedy pro
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toto sloveso platila jako jediná správná vazba genitivní.

Býti si jist
U adjektiva J i s t ý " je redakcí zdůrazněno, že má dvě vazby, a sice: J s e m si tím
jist a jsem si toho jist", mezi kterými není patrný významový rozdíl (s. 192).
Gebauer, J. -

Trávníček, F. (1925) uznává obě vazby. Předmět je v

instrumentále při adjektivu, např.: „Nikdo životem jist nebyl" (s. 230). Podobně jako
„být bezpečen sebe n. sebou" lze říci také J s e m toho n. tím jist"(s. 334).
Stejný názor má F. Trávníček (1939). Tam, kde jsou vedle sebe postaveny obě
vazby, jak

genitivní,

tak

instrumentálová, je jako

častější

označena

ta

s

instrumentálem (s. 349).

O adjektivu J i s t " se V. Šmilauer (1947) zmiňuje na třech místech, poprvé (s.
155) u adjektiv v nominativním doplňku, u nichž se užívá jmenných tvarů („Jist si
svým úspěchem, usmál se opovržlivě", s. 156), dále u vyjádření předmětu
substantivem v instrumentálu („Kníže pán si byl jist všeobecným souhlasem.", s.
202) a nakonec u adjektiv pojících se s genitivem, přičemž adjektivum J i s t " řadí do
skupiny adjektiv vyjadřujících účastenství, držení, schopnost („Pán hody slaví, štěstí
svého jist.", s. 210).

„Býti jist čeho" je podle F. Trávníčka (1951) genitiv zřetele, který již
klasifikuje jako zastaralý „se zřením k čemu", např.: J i s t svého štěstí, jist zdařilého
úspěchu" (s. 1213). Jako běžnější hodnotí a doporučuje použití instrumentálu.

Pro vazbu „býti si jist" jsou tedy pro sledované období možné dvě vazby:
s genitivem a instrumentálem. Později však genitivní vazba ustupuje ve prospěch
vazby s instrumentálem.
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Jet vozem / s vozem
Dalšího čtenáře redaktoři upozorňují na nesprávnost vazeb „odejel s prvním
vlakem" a „snaže se přivykati k myšlence" (s.192). V prvním případě má být správně
J e l tam vozem, tramvají, dostavníkem"; jako vazbu s odlišným významem vybírá
redakce pro srovnání J e l ke kováři s vozem". U druhé vazby by měl být správný
dativ bezpředložkový „přivykati myšlence". Podobné dotazy čtenářů se objevují i
později, např. „obchod se smíšeným zbožím" je počítána za správnou vazbu, zatímco
o vazbě „obchod smíšeným zbožím" již redaktoři pochybují.
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) zmiňuje podobný případ v části o
instrumentálu nástroje a prostředku. Poznamenává, že v obecném jazyce bývá často
prostý instrumentál nahrazen instrumentálem s předložkou „s", autor tuto podobu
instrumentálu hodnotí jako nespisovnou, např.: „házeti s něčím, psáti s tužkou, jeti
s vozem" (s. 350), správně by tu měl být instrumentál bezpředložkový.

Také V. Šmilauer (1947) sloveso „obchodovati"

spojuje s instrumentální

vazbou s předložkou „s" (s. 233). Vazbu typu J e l jsem tramvají" nazývá
instrumentálem prostředku, který je podle něj velmi hojný (s. 302). Říká, že u
I
instrumentálu jsou „nejisté hranice mezi předmětem a příslovečným určením"(s.
198).
F. Trávníček (1951) připomíná, že spojení instrumentálu s předložkou „s" se
vyskytuje v lidové a hovorové češtině, a to "hojně" (s. 1231), např. „psáti s pérem,
kopati s motykou, jeti s vozem". Spisovný jazyk však podle jeho připomínky užívá
jen instrumentál bezpředložkový, ten odlišuje od předložkové vazby ve významu
„dělat něco společně s někým".

Potíže se správným užíváním předložkové nebo bezpředložkové vazby u těchto
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sloves se tedy prolínají delším časovým obdobím - od první třetiny 20. století až do
50. let, kde je zachycuje F. Trávníček (1951).

Předcházet něco
Za chybnou označuje redakce dativní vazbu Jednání předcházelo papežově
notě" a jako jedinou správnou akuzativní vazbu „ předcházet papežovu notu",
podobně jako u přísloví „pýcha předchází pád" (s. 252).
U Gebauera, J. - Trávníčka, F. (1925) sloveso „předcházet" s příslušnou
vazbou nenajdeme.

F. Trávníček (1939) stejně jako Naše řeč odmítá dativní vazbu „předcházet
něčemu", označuje ji za chybnou , jako jediný správný uznává akuzativ: „předejiti
co, koho" (s. 341).

Také V. Šmilauer (1947) v tomto případě uvádí vazbu akuzativní: „Rána,
kterou jsem předešel, byla určena tobě." (s. 197).

1-1-1

Genitiv záporový: nemíti, nevěděti, zapříti,

zapomenouti, záviděti
V Listárně redakční je vysvětleno, v kterých situacích lze použít genitiv
záporový (s. 313). Genitiv záporový se vyskytuje nejen po záporných slovesech, jako
příklad uvádí „nemíti, nevěděti", nýbrž i po kladných slovesech se záporným
významem, jako „zapříti, zapomenouti, záviděti". Mimo tyto případy se záporový
genitiv objevuje i po slovesech, která jsou na záporném slovese závislá, např.:
„Nikde nemohl služby najít. Měl peněz tolik, že jich nemohl ani spočítati" (s. 313).

Gebauer, J. - Trávníček, F.(1925) sleduje tendenci nahrazovat genitiv záporový
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akuzativem, k čemuž dochází vlivem kladných vazeb a vlivem cizích jazyků. Přesto
je podle autora genitiv záporový ve spisovném jazyce stále zachováván, doporučuje
ho v jazyce dále šetřit a nesnažit se ho za každou cenu z jazyka vymýtit. Genitiv
záporový vysvětluje jako protějšek akuzativu v kladných podobách týchž sloves,
např.: „nečiň toho" (v kladné podobě „učiň to", s. 329). Předmět bývá v genitivu také
v případě kladného slovesa, když je toto sloveso v infinitivu a závislé na jiném
záporném slovese, např.: „nemohu toho učiniti" (s. 329). Zvláštním případem je věta:
„Neviděl jsem ničeho, jen matku" (s. 329). První vazba je genitivní, protože se jedná
o záporné sloveso, v druhém případě lze doplnit za chybějící sloveso sloveso kladné,
proto je zde akuzativ. Také upozorňuje, že u vazeb typu „nic nemám; co nemám,
nemohu dáti" nejde o odchylky, protože „nic" a „co" jsou původem genitivy (s. 330).
F. Trávníček (1939) konstatuje, že genitiv bývá stále častěji nahrazován
akuzativem a že trvání na všech genitivních vazbách už by bylo považováno za
archaizování (s. 343). Vyděluje zvláštní skupinu sloves začínajících na „za-", mezi
nimiž je i výše zmiňované „zapříti", např. „zapříti víry" (s. 345). V nové češtině jsou
však podobné vazby pociťovány jako archaické a vyskytují se podle autora jen
zřídka. Vazba slovesa „záviděti" se prý vyskytuje už téměř výlučně s akuzativem:
„závidím ti to" (s. 345).

V. Šmilauer (1947) ještě uvádí ve výčtu sloves pojících se s genitivem sloveso
„zapomenouti" (s. 211), ale podotýká, že genitivní vazby již ustupují vazbám
akuzativním (s. 203).

F. Trávníček (1951) již nezmiňuje mezi slovesy s genitivem záporovým
slovesa začínající na „za-", jako tomu bylo v Příruční mluuvnici z roku 1939 (viz
výše), ani jedno ze slov, která NŘ ještě pojí s genitivem, tu již nenajdeme.
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V případě genitivu záporového je tedy ve všech mluvnicích zřejmá tendence
upřednostňovat vazbu akuzativní, genitiv je tu na ústupu.

1.1.2

Přísudkovv přívlastek („doplněk")

Dalším problémem, kterým se Listárna redakce zabývá, je vazba „byl uznán
dospělým", kterou Naše řeč uznává za správnou jako „vlastnost teprve se slovesným
dějem získanou" (s. 191).

V Gebauerově - Trávníčkové mluvnici (1925) je toto téma rozebráno podrobně
v kapitole o instrumentálu ve funkci doplňku. Rozlišován tu je „instrumentál
táhnoucí se k nominativu, instrumentál táhnoucí se k akusativu, genitivu nebo
dativu". V tomto případě jde o instrumentál, který se táhne k nominativu. Pokud je
doplňkem adjektivum, stojí zpravidla v nominativu: po slovesech pohybu jako
„běžeti, jiti, ležeti, viseti": „přiběhl bos; ležel nemocen; zůstal věren; vrátil se
churav" (s. 345); po slovesech jako „zdáti se, ukázati se, cítiti se", např.: „zdá se to
správné; cítím se nevinen" (s. 345). Po některých slovesech může být také
instrumentál, často si však lze vystačit s nominativem, např.: „Bůh se prokazuje
vděčným; zdá se to správným; stal se netrpělivým" (s. 345). Také u slovesa J s e m "
bývá zpravidla nominativ, instrumentál je pouze u infinitivu „býti", ale je zde plně
nahraditelný nominativem. Autor se tu dále zabývá případy, kdy je doplněk vyjádřen
substantivem, kdy lze použít nominativ, kdy instrumentál a kdy jsou oba pády
ekvivalentní.

F. Trávníček (1949) označuje instrumentál v těchto vazbách u pasivních tvarů
sloves jako původce děje, např. „býti pochválen, vyzván" apod. (s. 1231).

V. Šmilauer (1947) hovoří o tom, že kolísání mezi nominativem

a

instrumentálem u spony „býti" je nejčastější (s. 150). Hovoří zde o tendenci použít
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instrumentál v případě, kdy „doplňkem vyjadřujeme, že podmět plní nějakou funkci
(dočasnou, nepatřící k samé jeho podstatě)" (s. 151). Nominativ se klade, pokud
neslovesná část zařazuje podmět do nějaké nadřazené skupiny nebo pokud je
vyslovena jeho podstata, např.: „Její otec byl Čech. To je můj otec." (s. 151).
Instrumentál následuje po sponě tehdy, když podmět plní nějakou dočasnou funkci,
např.: „Její otec byl ředitelem pojišťovny." (s. 151).
V. Ertl se tímto tématem podrobně zabývá později v článku Je voják, či je
vojákem?45.

Připomíná, že J. Gebauer navrhl pro výraz, který přisuzuje podmětu

nějakou vlastnost nebo stav, termín doplněk. V. Ertl však navrhuje jako vhodnější
termín přívlastek přísudkový

(slovesný). V. Ertl vysvětluje pravděpodobný vývoj

doplňkového instrumentálu a nominativu. Dodává, že se tento vývoj neustálil do té
míry, aby mohla být stanovena pravidla pro to, kdy užívat nominativ a kdy
instrumentál po slovese „být". Snaží se přiblížit zásady, kterými se řídí nová čeština
při užívání doplňkového instrumentálu a nominativu.

Doplněk vyjádřeny substantívně
Složitost u substantívně vyjádřeného doplňku vidí V. Ertl v tom, že může být
silně subjektivní. Různý význam u tohoto doplňku může být determinován jak
významem

doplňkového

substantiva, tak významem

slovesa „být". V.

Ertl

nedoporučuje hovořit o pravidlech, nýbrž jen o tendencích v užívání substantivního
doplňku. Nejprve se zaměřím na případy, kdy rozhoduje významová

platnost

substantivního doplňku. V nominativu stojí, pokud má význam hodnotící, blízký
adjektivu, např.: „Můj syn je dobrá duše. Praha jest překrásné město." (s. 301).
Nominativní tvar mají také zpodstatnělá adjektiva, ať už tvarem nebo významem,
např.: „hříšník, nelida, dareba" apod. (s. 302). Do této skupiny doplňků jsou řazeny

45

Je voják, č i j e vojákem?, Naše řeč, 6, 1922, s. 289 - 313
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také ty, které vyjadřují schopnost, způsobilost, sklon k určité práci, např.: „...ale
zpěvák nebyl; nejsem žádný zloděj" (s. 302). Dále sem patří substantivum „věc" se
svým přívlastkem, např.: „to je divná (moje) věc" apod. (s. 303). To byly případy,
kdy je doplněk povahy adjektivní. Pokud je povahy substantivní, může stát v
nominativu nebo v instrumentálu. Nominativ má, pokud se zakládá na podstatných,
trvalých a obecně platných znacích nebo pokud mluvčí podle těchto znaků podmět
zařazuje pod pojem širší nebo když ho definuje, např.: „pes je živočich; čas jsou
denní listy" (s. 304). V instrumentálu pak substantivní doplněk bývá, zakládá-li se na
nepodstatných a proměnných nebo nahodilých znacích, vyjadřuje-li např. povolání,
hodnost, dočasnou funkci, např.: „Na to je dost času, když je člověk tovaryšem.
Býval kdysi důstojníkem / králem, farářem. Já jsem na této cestě jejím společníkem."
(s. 305). V instrumentálu pak bývá doplněk, když vyjadřuje „nač a k čemu co je, zač
se co béře" apod. (s. 306), nejčastěji se to týká abstraktních substantiv, např.:
„Lůžkem byl mu tvrdý kámen." (Mácha, zde s. 306). „Byla jsem hračkou pro pouhou
vaši kratochvíli." (s. 306). Někdy jsou hranice mezi tím, kdy užít instrumentál a kdy
nominativ, velmi nepřesné. V. Ertl upozorňuje na to, že nominativ je určitější,
obecnější, ne tak subjektivní jako instrumentál. Je-li mezi podmětem a doplňkem
vztah podobnosti, také je doplněk v instrumentálu; týká se to především konkrétních
jmen, např.: „byla tepnou všeho života" (s. 307). Rozdíl mezi vyjádřením doplňku
substantivního nominativem nebo instrumentálem charakterizuje V. Ertl také tak, že
doplněk v instrumentálu je založen spíše na analogičnosti poměru („Praha je srdcem
Čech = tím, čím je srdce tělu"), má tedy význam metonymický. Substantivní doplněk
v nominativu je založen na podobnosti, má tedy význam metaforický (Její srdce je
křišťál = tak čisté jako křišťál") (s. 307).

Již jsem zmínila, že V. Ertl rozlišuje také různé významy slovesa „být".
Doplňkový nominativ tu přechází v instrumentál, pokud se jím vyslovuje jen
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nějakým zřetelem omezený, funkční soud, nikoli obecně platný, např.: „on je můj
bratr", ale: „on je mi bratrem" (s. 308). Vliv má také časová platnost slovesa. Ve
významu perfektním („stal jsem se a jsem") v prézentu má doplněk tvar
instrumentálu, platnost doplňku je tu omezena, proto se již ve staré češtině tento tvar
doplňku ustaloval u přechodníku, např.: „Lev z Rožmitála, jsa švagrem..." (s. 309).
Proto také bývá instrumentál často u minulého času. U času budoucího je nejvíce cítit
působení nějaké změny, např.: „Radím ti býti pokrytcem. Přál bych ti býti jeho
synem." (s. 310). Pravidla, která se týkají substantivního doplňku, lze přenést i na
doplněk vyjádřený substantivními zájmeny.
Třetí hledisko, které V. Ertl volí, jsou důvody formální.

Nominativ tu bývá

zpravidla u ustálených neslovesných vět jako: „mladost - radost; bůh můj svědek" (s.
311). Dalším ustáleným typem s nominativem je „voják je voják; sen je sen" (s. 311).
Instrumentál je však vhodné použít tam, kde by se vedle sebe ocitly nominativ
podmětný a doplňkový, někdy dokonce vyjádřené stejným slovem, např.: „co svět
světem bude; Dokoupil se mne ptal, není-li slečna dcerou z vedlejšího statku." (s.
311). Pokud věta začíná doplňkem, je lepší použít pro něj tvar instrumentálu, aby
nedošlo k nedorozumění, např.: „Miláčkem jeho byl Jan." (s. 312).

y krv,

k^fa/^*1

Čtvrtým aspektem rozlišení substantivního doplňku je tvarová harmonie. V
současné češtině vidí V. Ertl jako důvod rozvolňování hranic mechanickou analogii,
která staví instrumentál i v případech, kde pro to není důvod podložený jazykovým
vývojem nebo tendencí jazyka. V češtině soudobé tedy sleduje, jak zvláště v knižním
jazyce je nominativ vytlačován instrumentálem stále více. V. Ertl požaduje, aby byly
teoretiky tyto tendence objasněny, aby mohly být v praxi i staré a vhodné
nominativní tvary doplňku chráněny před svým zánikem.
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Doplněk vyjádřený adjektivně

V. Ertl vidí důvod pronikání instrumentálu do shodného doplňkového pádu v té
jeho výhodě, že byl často zřetelnější, zatímco do té doby se doplněk nelišil od
přívlastku. Instrumentál se snáze ujímal v doplňku substantivním než v adjektivním.
Po slovese „býti" stojí adjektivní doplněk v nomativu. Adjektiva mívají tvar jmenný,
pokud se u nich zachoval. Již Gebauerova zásada nabádala neužívat jmenné tvary u
těch adjektiv, která jmenný tvar nemají v mužském rodě. Výjimkou jsou však jmenné
tvary neuter při podmětu „to, co, nic" apod. a při podmětu infínitivním a větném,
např.: „že mi to nic plátno není; bylo zbytečno prošiti" (s. 294). Nadbytečné užívání
jmenných adjektivních tvarů V. Ertl označuje za „strojenost" a vzhledem ke spisovné
češtině za chybu. Větší úbytek jmenných tvarů adjektiv sleduje v obecném jazyce a
v nářečích. Složený tvar adjektivního doplňku často označuje trvalou vlastnost,
zatímco tvar jmenný vlastnost přechodnou, „omezenou trváním na časové trvání
slovesa určitého" (s. 295). Složený tvar bývá často u větného podmětu, i když je
adjektivum schopno utvořit tvar jmenný, zpravidla se jedná totiž o trvalou vlastnost,
např.: „pokoj je veselý" (nikoli „vesel"). O tomto rozdílu V. Ertl říká, že má již delší
historii, proto by ho měl spisovný jazyk uchovávat, ačkoli v obecném jazyce se už
s ním téměř nesetkáme. V. Ertl vymezuje pojem „tvarová harmonie" jako snahu
jazyka, „aby výrazy, které mají stejnou platnost (funkci), měly co možná i stejný
tvar" (s. 296).

Pravidelnost

v adjektivním doplňku v instrumentálu vidí V. Ertl pouze u

infinitivu slovesa „býti". Stará čeština si zachovávala buď vazbu dvojího nominativu,
např.: „chci býti hoden" nebo vazbu dvojího dativu, např.: J e s t mi býti hodnu".
Dativ však zanikal a byl nahrazen instrumentálem, např.: „sluší každému dobrým
býti" (s. 297). Do nové češtiny se zachovala pouze vazba dvojího nominativu, až na
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pár archaismů se nová čeština dvojího dativu vzdala. V nové češtině je adjektivní
doplněk v instrumentálu vždy, je-li infinitiv závislý na slovesu anebo složeném
slovesném výrazu s předmětem v dativu, které původně mělo dvojí dativní vazbu
,např.: „přikázati, raditi komu, sluší se, náleží komu, jest třeba, snadno komu", nebo
na slovesu s předmětem v jiném pádě, zpravidla v akuzativu („učiniti, ponoukati,
nutiti koho"), např.: „radím ti býti pilným; naučil ho býti opatrnějším" (s. 297).
Pokud má adjektivum k dispozici jmenný tvar, stojí adjektivní doplněk v nominativu,
např.: „býti zdráv, spokojen, šťasten" (s. 298). Zvláštním případem jsou zpodstatnělá
adjektiva v doplňku, platí pro ně stejné zásady jako pro doplněk substantivní.

1.2 Předložky
Čeština odbornická, vazby z němčiny (za příčinou)
Zvláštní kapitolku tvoří tzv. „čeština odbornická" (s. 150), konkrétně čeština ve
stavebních spisech. Redaktor o ní prohlašuje: „S úřední češtinou má společno, že je
to vlastně českými slovy přioděná němčina." (s. 150). Jako příklady převzetí vazeb z
němčiny uvádí např.: „Kauce se vydá proti vrácení listu." Správnou vazbou je podle
NŘ jedině: „vrátí-li se." (150). Vazba „za příčinou menší tloušťky zdi" by měla být
podle autora článku nahrazena pomocí předložky „pro" (150), výraz „za příčinou"
neuznává za předložku.

Také Gebauer, J. - Trávníček, F.(1925) nepovažuje výraz „za příčinou" za
předložku. Setkáme se tu pouze se spojením „Byl jsem v městě za pilnou
i
příčinou."(s. 372) ve rčeních, kde se z původního místního významu předložky „za"
vyvíjejí významy další.
F. Trávníček (1939) zařazuje předložkové spojení „za příčinou" ještě mezi
předložku „za", takže ji pravděpodobně také za samostatnou předložku nepovažoval.
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Jako příklad uvedl stejnou větu, jako v Příruční mluvnici (1925): „byl jsem ve městě
za pilnou příčinou" (s. 384).

V. Šmilauer (1947) sice jmenuje výraz „za příčinou" ve skupině nevlastních
předložek sloužících k vyjádření účelu, např.: „za příčinou úmrtí v rodině uzavřeno"
(s. 320), podotýká ale, že by bylo lepší říci „pro úmrtí". Podobné předložkové
výrazy, jako např. „na základě, v pádě, za účelem" (s. 72) pokládá za řídké a
odporující duchu jazyka.

F. Trávníček (1951) pojednává o předložce „za příčinou čeho" podrobněji.
Předložku chápe jako knižní a její původ vidí v zastaralém spojení „za tou příčinou
(majíce tu příčinu, ten podnět, ten úmysl; za tím účelem, proto)" (s. 1313). Tato
předložka podle něj není nesprávná, protože je doložena ve starších českým
písemných památkách, ale jak dodává, mezi lidmi se neujala. Doporučuje užívat
spojení „udělati něco proto; odejeti na návštěvu" (s. 1313).

Výraz „za příčinou" byl tedy ve sledovaném období hodnocen většinou jako
nesprávný nebo pro český jazyk nevhodný.

Dalšími tématy, kterým redakce věnuje pozornost, jsou slovosled, spojky a
větné členy.

1.3 Slovosled
Josef Král v tomto prvním ročníku Naší řeči v příspěvku Naše brusy46 mimo
jiné hovoří o stavu českého slovosledu. Nesouhlasí s názorem, že je český slovosled
silně ovlivněn slovosledem německým, např. kde se v češtině klade sloveso na konec
věty. Výtku, že k tomuto pořádku slov dochází podle německého vzoru, zásadně
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odmítá. O českém slovosledu říká, že je do určité míry volný a podléhá nejen
vzájemné logické závislosti větných členů, nýbrž i rytmu řeči a důrazu (s. 102). Jeho
závěr je tedy takový, že sloveso může stát na konci věty, aniž by šlo o germanismus
právě proto, že může v této pozici nést větný důraz. „Jest tedy velmi špatnou
zásadou, pokládati nějakou vazbu nebo pořádek slov za nečeský, poněvadž je také v
jazyce německém." (s. 103).
V. Ertl přispívá v tomto ročníku NŘ článkem O postavení podmětu po členech
úvodních41.

Podle jeho názoru dosud nebyla věnována slovosledu dostatečná

pozornost, nebyl podrobněji zpracováván. Základní problematiku slovosledu vidí ve
vztahu přímého apřesmyklého

pořádku podmětu a přísudku (s. 33). Mezi těmi, kteří

zkoumali český slovosled, jmenuje Dobrovského a Zikmunda. Podle Dobrovského je
pro češtinu přípustný jak přirozený, tak inverzní slovosled, nedojde-li však k
dvojsmyslnému vyjádření; záleží na záměru mluvčího, který pořádek zvolí (s. 35). U
Zikmunda 48 je „slovosled v každém jazyce tím volnější, čím větší je jeho tvaroslovné
bohatství" (zde 35). Z Gebauerovy Mluvnice české (1890) vyjímá názor, že je český
slovosled „dosti volný, ale že se zachovává pravidlo, aby zůstala při sobě slova, která
k sobě patří" (s. 36). V. Ertl připomíná práci Th. Vodičky 49 , který se pokusil
konkrétněji rozpracovat český slovosled tím, že se zaměřil na to, je-li pro českou větu
začínající příslovečným určením přirozenější logický nebo inverzní slovosled. Pro
svou studii V. Ertl vybral dílo F. Palackého, u něhož Th. Vodička došel k závěru, že
je pro něj ve typický slovosled logický, zatímco inverze je pouhou odchylkou od
tohoto pořádku slov. V. Ertl ověřoval výsledky Vodičkova zkoumání a došel k
závěru zcela opačnému. Podle V. Ertla připadá u F. Palackého v těchto typech vět
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začínajících příslovečným určením na inverzní pořádek slov 70% případů, na logický
pouhých 30% (s. 76). Důvod V. Ertl vidí ve snaze o psychologicky přirozený
pořádek slov (s. 78).
V článku O chybném

slovosledu

neboli pořádku

slov porovnává

Josef

Vycpálek50 český a německý slovosled. V první části se zabývá přívlastky, ve druhé
pak postavením příklonek ve větě. J. Vycpálek připomíná, že na rozdíl od němčiny
nemá čeština k dispozici určité a neurčité členy, příslovečná určení a jiné "příměty"
(adv) tedy klade buď mezi podstatné jméno (subs) a přívlastek (acc) nebo mezi acc a
subs, např: „každý vzdělanec povinen spravovati se zákony (subs) ve spisovném
jazyce (adv) ustálenými (acc); zastaralý (acc) při věcech (adv) zvyk (subs)." Redakce
NR k tomu dodává, že správný je v tomto případě i logický pořádek (subs - adv acc), např. „zákony ustálenými v jazyce spisovném; hory porostlé lesem; měl oči
zavázané šátkem". A podle redakce lze uznat i slovosled (adv - acc - subs) v
případech jako „velmi dobrý prospěch; z brusu nový kabát; zcela nepatrný příspěvek;
dosti vzácný případ; nevšedně nadaný člověk; z míry hodný člověk; vždy věrná
kapitula; trochu slabý hlas" (s. 169). J. Vycpálek pokládá za nevhodný německý
slovosled v českých vazbách začínajících příslovečným určením, např. „ředitelství
vzájemně (adv) škody z ohně a krupobití pojišťovacího (subs) ústavu v Plaňanech
(acc); kdysi šťastný skladatel; nedostává se jim proudu doby přiměřeného vzdělání;
inženýři upozorňují techniku dokončivší kollegy, že...; abyste ráčil knihovně musejní
darovati Vámi vydaná díla" (s. 170). K těmto jmenovaným chybným vazbám J.
Vycpálek

uvádí

správné

verze:

„ředitelství

plaňanského

ústavu

vzájemně

\
pojišťujícího škody z ohně a krupobití; šťastný kdysi skladatel; nedostává se jim
vzdělání proudu doby přiměřeného; upozorňují kollegy, kteří dokončili techniku,
že...; darovati vydaná Vámi díla" (s. 170). Za „odporné" považuje J. Vycpálek
50
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příslovečné a přívlastkové výrazy, které bývají kladeny mezi předložku a pád.
Příklady vybírá ze soudobých novin a časopisů, z ukázek vybírám např.: „vojáci
vpadli do ohněm ozářené klenuté jeskyně; do tři metry hlubokého výmolu; boj proti
mládež kazící literatuře; uhodila po kolem ní stojících deštníkem; s krví zbroceným
nožem v ruce" (s. 170n.). Místo těchto chybných spojení doporučuje J. Vycpálek
následující: „do klenuté, ohněm ozářené jeskyně; do výmolu tři metry hlubokého;
proti literatuře mládež kazící; po stojících kolem ní; s nožem krví zbroceným" (s.
171). Dále uvádí autor několik příkladů, kdy může nesprávný slovosled znesnadnit
porozumění výpovědi, např. „obdrželi jsme v Praze na poštu daný lístek" místo
„obdrželi jsme lístek v Praze daný na poštu". Někdy může podle jeho slov vést
taková nesrozumitelnost až ke směšnosti: „usnul v náručí alkoholu statečněji
vzdorující athletky" místo správného „usnul v náručí athletky statečněji alkoholu
vzdoruj ící"(s. 171).
O častých chybách při kladení přívlastku viz dále V. Šmilauer (1947).

1.3.1

Přívlastek

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) klade souřadný adjektivní přívlastek

holý

před své jméno. Výrazy „český jazyk; český král" mohou mít přívlastek i v
postpozici. Za jméno se přívlastek klade např. u výrazů: „mše svatá; kluk darebná,
Karel Čtvrtý" apod. Za jméno se přívlastek klade, pokud je na něm důraz. Souřadný
adjektivní přívlastek rozvitý stojí před jménem v ustálených případech jako: „velmi
hodný člověk; docela zbytečná starost". Stává však také za jménem, např.:"to je věc
zcela nová" (s. 274 n.). V jiných případech, kdy rozvitý přívlastek stojí za jménem,
je pak toto adjektivum nejčastěji před rozvíjejícími výrazy, např. „zákony ustálené v
jazyce spisovném; příkop hluboký tři metry"; stát však může i za rozvíjejícími členy:
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„zákony v jazyku spisovném ustálené; způsob v té době obvyklý" (s. 275). Za
nesprávný označuje slovosled: „ustálené v jazyku spisovném zákony; v Bulhary
obsazeném území apod." (s. 275). Přívlastek substantivní stává před jménem, např.:
„kníže Oldřich"; v ustálených rčeních i za jménem, např.: „císař pán" (s. 275). U
přívlastku podřadného

rozlišuje zájmenný genitiv přivlastňovací, který stojí před

jménem (,jeho, její, jejich"), a jmenný genitiv přivlastňovací stojící za jménem,
např.: „západ slunce; dům našeho souseda" (s. 275). Ve starším jazyce byly tyto
genitivy před svým jménem, z čehož se zbytky zachovaly do současného jazyka,
např.: „před slunce východem; mého bratra syn (v obecném jazyce)" (s. 275). Někdy
genitivy splynuly s podstatným jménem slovesným, např.: „krveprolití, zemětřesení"
(tamtéž).

J. V. Bečka později napsal pro NŘ rozsáhlejší stať O postavení přívlastku v
české větě

5/

. Podle autora dosud nebyla otázka postavení přívlastku v české větě

dostatečně prostudována, nelze se podle něj spoléhat pouze na jazykový cit. Příklady
vybírá autor přímo z úzu a z knih F. Palackého, B. Němcové, I. Olbrachta, V.
Vančury, srovnává i s autory staršími, např. V. Hájkem, J. A. Komenským. Klade si
otázku, zda má na postavení přívlastku větší vliv jeho význam
Připomíná, že V.

Šmilauer se přiklání

k důležitosti

nebo jeho forma.

významu, sám

autor

upřednostňuje spíše formu, pak teprve staví význam přívlastku. Nejprve se zabývá
jednoduchým přívlastkem shodným.

Jednoduchý shodný přívlastek:

Adjektivní přívlastek není nijak formálně omezen, je však třeba zachovávat
jisté zásady. Jednu z hlavních zásad vidí v tom, že pokud stojí přívlastek před svým
jménem, je s ním spojen velmi těsně, pokud stojí za jménem, dochází k uvolnění
51
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vztahu.

Nejtěsnějšího spojení

dosahuje přívlastek,

pokud

tvoří

se jménem

významovou jednotku, např. „okresní soud, Královské Vinohrady" (s. 139), často
dochází ke vzniku jednoslovného výrazu („kuřímor") nebo kompozit („maloměsto,
národohospodářství"); ta J. V. Bečka označuje za nesprávná (s. 139). Před jménem
stávají ty přívlastky, které vyjadřují vlastnost vnímatelnou smysly, např. „široká
ulice", dále přívlastky vyjadřující ocenění a citově zabarvené přívlastky, např. „dobré
vědomosti"; „Vy jste šťastný člověk"(s. 138). Před svými jmény stojí zpravidla také
formální výrazy, např.: „On žil v té době...; Jeden pán mi povídal...; Někteří lidé si
myslí..."apod. (s. 138). U postponovaného přívlastku vzniká „myšlenkový šev" (s.
138), někdy se adjektivum stává důraznějším, např.: „ku prospěchu státnímu
nevyhnutelně potřebné; ale kníže jako muž milostivý..." (s. 138). Důraz však může
nést také adjektivum před jménem, avšak v pozici za jménem v sobě přívlastek navíc
nese protiklad, např.: „Staří také zpívali, ale písně nábožné, nikoli světské" (citát z B.
Němcové, zde s. 140). Za jménem bývá přívlastek ve vědeckých termínech, např.:
„fialka vonná". Přechod od přívlastku k doplňku je také tvořen uvolněním sepětí,
např.: „Na konci vesnice uviděl rozbitý dům a zpustlou zahradu. Když se po letech
vrátil, uviděl dům rozbitý a zahradu zpustlou." (s. 140). J. V. Bečka připomíná, že již
J. Gebauer vyslovil myšlenku, že stará čeština se snažila nahrazovat neshodný
přívlastek přívlastkem shodným, přičemž adjektivum nahrazovalo genitiv posesivní,
subjektivní, objektivní a vazby i jiných pádů , např. „dusot koní - koňský dusot,
milovník žen - milovník ženský" apod. (s. 142). K postavení za jménem u adjektiv,
která

v tomto případě nenesla význam vlastnosti, přispívala analogie vazeb

přívlastků neshodných. Do nové češtiny se dochovaly pouze zbytky tohoto
adjektivního vyjadřování. Nejvíce se tento přívlastek udržel u adjektiv posesivních,
např.: „univerzita Karlova", převážně u autorů píšících archaistickým slohem. Často
jsou za své jméno kladena také zájmena posesivní, zde J. V. Bečka cituje B.
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Němcovou („hlas jeho"), F. Palackého („důchody své") aj. (s. 142). Podobně jako
posesivní adjektiva se chovají také adjektiva na „- ský, -í" , např.: „u Palackého sněm
Novoměstský" (s. 142). Zvláštní postavení zaujímají biblická a náboženská rčení, u
nichž je pravidlem postpozice, např. „mše svatá, Bůh všemohoucí" (s.. 142). J. V.
Bečka dodává, že v současné češtině jsou tyto přívlastky užívány ve funkci
ozdobných nebo stálých epitet, vyslovuje také domněnku, že zásluhou tohoto
biblického úzu je postpozice považována za projev vážného a vznešeného slohu (s.
143). Připomíná, že staročeský slovosled byl volnější než novočeský, také i pod
vlivem latiny, přívlastek mohl být od svého jména oddělen jiným slovem, např.: „s
Bořivojem v dobrém přebývali přátelství" (citát z V. Hájka, zde s. 143). Pokud za
jménem následuje ještě přívlastek neshodný, stojí pak adjektivum výhradně před
svým jménem, např.: „hospodářská moc Anglie" (s. 143). Dodává, že toto pravidlo
nová čeština zachovává důsledně. Vždy před jménem bývá adjektivní přívlastek v
případě, kdy se vztahuje ke dvěma nebo více slovům, jako např.: „co do tělesné
postavy a barvy, duchovní povahy a řeči" (citát z Palackého, zde s. 144).

Substantivní přívlastek

Problémem přívlastku vyjádřeného substantivem bývá, že přívlastkem může
být jak jméno obecné, tak jméno vlastní. Podle úzu zpravidla první z obou substantiv
chápeme jako přívlastek, druhé jako hlavní substantivum, např. „král Václav, inženýr
Stránský"; přívlastkem je tu tedy obecné apelativum. Zatímco v běžné mluvě se
užívá normální slovosled („pan soudní rada Zbořil"), tak na navštívenkách - jak J. V.
Bečka upozorňuje - se substantivní přívlastek vyjadřující zaměstnání klade za své
jméno a odděluje se čárkou, neboť je chápán jako přístavek. Opět připomíná, že
stará čeština měla slovosled volnější, mohlo se tedy říci např.: „Heřman biskup a
kníže Bořivoj" (s. 168).
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Rozvitý substantivní přívlastek

V případě, že je substantivní přívlastek rozvinutý, stává za jménem a je od něj
oddělen čárkou, např.: „Václav, král český a polský" (s. 169). Lze však použít i
opačný slovosled, jako např.: „Navštívil i hlavní město Turecka, Ankaru." (s. 169).
Jako normální označuje J. V. Bečka ten slovosled, kdy přístavek následuje po
vlastním jméně. J. V. Bečka si je jist, že vývoj jazyka směřuje k stabilizaci a mluvená
řeč k postavení před jménem, opak pak vzbuzuje dojem archaičnosti

a „chtěné

strojenosti" (s. 170). Následuje-li po sobě několik přívlastků, je třeba rozlišit, z d a j e
mezi nimi vztah souřadnosti nebo podřadnosti.
Podřadně spojené přívlastky před iménem
U podřadně spojených přívlastků stojících před jménem je zásada taková, že
blíže ke jménu stojí přívlastek označující vlastnost stálou, dále od něj - a tedy více
vpředu - pak přívlastek vyjadřující nahodilý stav. Jsou to případy, kdy jeden z
přívlastků je výraz formální („s jinými mnohými věrnými Čechy"), dále když jedním
přívlastkem je zájmeno nebo adjektivum přivlastňovací („bylas mou nejmilejší
sestrou; jeho veselé oči"). Tento normální slovosled však může být z různých důvodů
pozměněn, např. když oba přívlastky označují formální vztah („všechny své síly, své
všechny síly") (s. 171n.). Ve starší češtině mohl být přívlastkový výraz rozdělen,
jazyk se totiž snažil vyhýbat hromadění přívlastků vedle sebe, což již pro současnou
češtinu neplatí, jako příklad J. V. Bečka uvádí: „Konečně již byli dopadeni všichni
tito čtyři vyhlášení mezinárodní lupiči." (s. 173).

Souřadně spojené přívlastky
Mezi souřadně spojenými přívlastky je vzájemný vztah volnější, jejich
vzájemný slovosled není nijak formálně určován, bývají spojeny spojkou „a". Pokud
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přívlastky přece jen nejsou rovnocenné, klademe ten, který vyjadřuje subjektivní
hodnocení, na první místo, tedy dále od substantiva, např.: „krásná, urostlá dívka" (s.
174), jejich pozice nemůžeme zaměnit. Pro shodné přívlastky platí zásada, že by
neměly být od sebe oddělovány, zpravidla stojí před jménem, mohou však být i za
ním, čehož často využívala např. B. Němcová. S postavením přívlastků před jménem
se setkáme také tehdy, pokud je mezi přívlastky vztah odporovací nebo rozlučovací,
např.: „raný, ale outlý květ vzdělanosti"; dříve tu stejně časté bylo i postavení za
jménem.
Od těchto přívlastků J. V. Bečka odlišuje rčení, v nichž je subjekt diferencován
dvěma přívlastky na dvě části. Jde o čtyři typy:

1. typ „český a francouzský jazyk" je typ nejobvyklejší;
2. typ, jazyk český a francouzský" je vhodný, pokud je přívlastků několik;

3. typ Jazyky

český a francouzský" je méně obvyklý,

užívaný

při

vypočítávání;

4. typ „český jazyk a francouzský" je nejméně obvyklý.
Zcela výjimečně bývá jeden ze souřadných přívlastků před, zatímco ten druhý
/I
za jménem, např.: „Na rohu stál nový dům, vysoký, pěkný." (s. 176). Před jmény
stávají přívlastky, pokud jeden z nich je neshodný a je-li přívlastek příliš dlouhý a
složitý.

Tendence u rozvitého přívlastku
U rozvitého přívlastku sleduje J. V. Bečka dvě tendence. První je ta, kdy je
rozvitý přívlastek kladen za jméno, protože je sám příliš složitý. Druhá tendence
vyžaduje postavení před jménem, protože je těsnější a nebudí dojem přístavku. Mimo
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to zasahují do jazyka i vlivy cizích jazyků, jako je postavení před jménem u němčiny
nebo za jménem u francouzštiny. Podle J. V. Bečky je současný úzus takový, že je-li
přívlastek rozvit jen adverbiem, platí pro přívlastek stejná pravidla jako pro
přívlastek nerozvitý, pro těsné spojení postavení před jménem, pro volnější za
jménem. Pokud je přívlastek rozvit substantivem, stává za jménem, před jménem by
tu spíše působil rušivě. J. V. Bečka se staví proti soudobé módě klást rozvitý
přívlastek za každou cenu před jméno, jak se s tím setkává v novinách a vědeckých
spisech i beletrii, např.: „Návštěva výstavy se doporučuje ministerstvu školství a
národní osvěty podřízeným školám." (s. 178). Důvod vidí mimo jiné ve vlivu
němčiny a ruštiny. Všechny tyto vazby však označuje za „nečeské". Výjimečně proti
zásadám českého slovosledu může být rozvitý přívlastek před jménem v případě, že
se u substantiva sejde rozvitý přívlastek s neshodným, např.: „Ve svém románě líčí
nám spisovatelka pověstmi opředený život pařížské tanečnice a válečné špionky
Maty Hari." (s. 179). Pozice neshodného přívlastku je za jménem, protože je
nesklonný a nemůže tedy svou formou na své jméno ukazovat.. Ve starší češtině však
postavení za jménem nebylo samozřejmé, což dokazují některá rčení, která se
dochovala do nové češtiny, např.: „krve prolévání, z mrtvých vstání, rukou dáním, v
pravém slova smyslu" (s. 179). Současná čeština podle J. V. Bečky dovoluje stavět
neshodný přívlastek před jméno pouze u genitivu partitivního, protože jeho postavení
u jména bývá velmi volné. V případě dvou vedle sebe stojících rovnocenných
neshodných přívlastků stojí na prvním místě přívlastek vyjádřený genitivem, např.:
„rovnost všech občanů mezi sebou" (s. 180). Je-li mezi neshodnými přívlastky vztah
podřízenosti, stojí závislý přívlastek až za přívlastkem, který rozvíjí, např.: „berly ke
konání soudu nad neposlušným" (citát z Komenského, s. 180). J. V. Bečka ještě v
závěru dodává, že se úmyslně nezabýval přívlastkem v básnickém jazyce, protože ta
se od normálního úzu často odlišuje.
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1.3.2

Enklitika

Ve druhé části svého příspěvku 52 věnované postavení nepřízvučných slov ve
větě rozlišuje J. Vycpálek přirozený a nepřirozený, strojený pořádek slov. Podle něj
by měla nepřízvučná slova „mě, tě, mi, ti, mu, nám, se, si, jej, ho, ji, jí, jich, jsem (ve
vedlejších větách), bych" a pod. stát hned po prvním přízvučném slově ve větě, k
němuž se přiklánějí (s. 199n.). Uvádí tyto příklady: „ne každému se dřevu dostane
býti fládrem; přijde čas, že se zeptá zima; ráno mu to řeknu; až ji uvidím; když jsem
k vám chodíval" (s. 200).

Redakce tento výrok upravuje, lepší by podle ní bylo hovořit o postavení
příklonek „po prvním přízvučném větném členu" nebo „po spojovacím výrazu",
např.: „Na ten rybník se chodily tři holubice koupat. Starému králi se oči jiskřily. Ale
musíš šiji sám vybrat."(s. 199).

Jako „nepřirozený" a „strojený" pociťuje J. Vycpálek slovosled např. v těchto
spojeních: J e n ž zahrnoval ho; jak bylo jí v těch dnech; jak netěšili bychom se" (s.
200). Pokud se ve větě sejdou dvě příklonky, jako první pak stojí ve větě příklonky
J s e m , bych", po nich následují „se, si", po nich ty ostatní, např.: „zle jste si poradili;
proč bychom se netěšili; neodvažuji se Vás prošiti" (s.200). Naopak „strojený"
slovosled je ve větách „kdy vyměňovali jsme si dárky; dovolujeme si upozorniti
Vás" aj. (s. 200).

O příklorných

slovech říká F. Trávníček (1939), že zpravidla stojí za prvním

slovem nebo členem ve větě, pokud není příliš složitý, v tom případě stojí až za
slovem nejblíže následujícím, jako „po tak dlouhé a namáhavé práci odebral se
domů; léta tisícího po narození Kristově stalo se" (s. 261), i v těchto příkladech však
52
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nevylučuje postavení příklonky po prvním větném členu. Dále věnuje pozornost i
vlastnímu slovosledu příklonek, pokud se jich ve větě sejde několik vedle sebe.
Podotýká, že ve starším jazyce se „se" kladlo zpravidla až za dativ, např. „zdá mi sě,
posmieval mu sě" (s. 262). Jako chybu proti přirozenému slovosledu F. Trávníček
označuje spojení typu „až napíši ti, když obrátil se, proč neřekl jsi, až uvědomili si
to, rád řekl bych mu to" (s. 262).

Příklonky (enklitika) F. Trávníček (1939) charakterizuje jako slova bez
vlastního přízvuku, přízvuk však může příklonka získat, pokud by připojením
příklonek vznikl alespoň pětislabičný takt, např.: „Přiblíží-li se mi na dostřel" (s.
56). K jejich slovosledu říká, že stojí zpravidla za prvním přízvučným členem
větného úseku, ve vedlejší větě pak za spojovacím výrazem. Pokud následuje po sobě
několik příklonek, řadí je takto: 1. jsem.., bych; 2. se, si; 3. mě, mi..., ho, mu, byl,
např.: „To jsem se mu nasmál." (s. 56). Zájmena, která patří k závislým členům,
mohou zůstat v jejich bezprostřední blízkosti, např.: „Duben ho pudil toulat se." (s.
56).

K postavení příklonek se později ve své rozsáhlé stati vyjádřil také V. Ertl:
Příspěvek k pravidlu

o postavení příklonek53.

V. Ertl zde vyslovuje všeobecnou

zásadu o postavení příklonek ve větě hlavní, kdy „příklonky stávají ve větě vůbec
buď hned za prvním přízvučným členem věty anebo za výrazem spojovacím (...)
mimo a, ale, avšak, i." (s. 258). V. Ertl si klade za cíl najít v Komenského textech
odchylky od pravidel postavení příklonek a zjistit, jestli jde u nich o nějakou
pravidelnost a zákonitost. Pokud by se u novodobých autorů našly stejné odchylky
za stejných podmínek, potom už by nebyly více pokládány za odchylky, nýbrž za
„výminky od pravidla stejně zákonité jako pravidlo samo" (s. 260). Pro zjednodušení
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se V. Ertl zabývá pouze příklonkou „se". S všeobecnou zásadou o postavení
příklonek se Komenský podle V. Ertla nejvíce shoduje ve vedlejších větách, v nichž
„se" stojí hned za uvozovacím výrazem. Tato shoda s pravidlem se týká i nové
češtiny. To svědčí o tom, že je postavení příklonného „se" v tomto případě ustáleno,
příčinu této stabilnosti V. Ertl vidí v tom, že se příklonka „se" řadí díky přirozenému
rytmickému citu za spojovací výraz a s ním díky stálému opakování tvoří ve vědomí
mluvčího pevnou jednotku. Takto podobně některé příklonky prošly vývojem až ke
svému spojení v jeden celek , jako např. „ačli, kdopak, žes" apod. (s. 262). Také ve
větách hlavních uvozených nepřízvučným slovem jednoslabičným nebo mírně
přízvučným nachází V. Ertl minimum odchylek, a to nejen u starších autorů, nýbrž i
u autorů novodobých, např.: ,já se teď bojím o Mílu; z těch se to ovšem dobře
vykročilo" (s. 263). V těchto případech příklonné „se" stojí hned za uvozovacím
členem, tím se zachovává všeobecné pravidlo o příklonkách. Autor však upozorňuje
na to, že spojka „a" tvoří výjimku, stojí totiž mezi oběma větami, nestojí v čele věty
následující. Pokud Komenského věta začínala jednoslovným přízvučným členem,
nejčastěji následovala příklonka „se" hned za ním. Pokud byl tento člen dvouslovný,
stála příklonka většinou hned za ním, někdy bývá zvratné „se" vloženo do tohoto
dvoučlenného výrazu, např. „ne každému se dřevu dostane býti fládrem" (s. 266),
někdy stojí i na jiném místě ve větě. Přesto převládají případy odpovídající obecné
zásadě. Novočeští spisovatelé se podle V. Ertla dělí do dvou skupin. Jedni (
Havlíček, Neruda, Jirásek, Hálek, Machar) kladou „se" stejně jako Komenský ve
shodě s všeobecnou

zásadou. Jiní (Němcová, Rais) kromě tohoto

normální

slovosledu užívají i odchylný. Příčinu těchto odchylek vidí V. Ertl ve snaze
spisovatelů držet se „mylné gramatické teorie", která říká, že se zájmeno „se" klade
ve větách hlavních za sloveso; na základě této teorie pak proti sobě stojí přirozený
rytmický cit („strom se rázem skácel") a snaha držet se této teorie („strom skácel se
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rázem", s. 267). Dále se V. Ertl věnuje otázce, zda tato všeobecná zásada platí
bezvýjimečně, nebo zda a v jakých případech se opakují odchylky od ní. Odkazuje na
článek J. Zubatého 54 (viz dále) o větném důrazu, rozlišuje zdůraznění
zdůraznění

na místě a

s inverzí. Příklonné „se" zaujímá místo podle dané zásady, pokud

zdůrazněný člen zůstává na svém místě nebo na místě vzdáleném začátku věty, např.:
„že se těmi lidskými zaměstnáními jen voda přelívá" (s. 294). Příklonné „se" však
může být vytlačeno ze své pozice ve větě, pokud se na ni posune inverzí zdůrazněný
člen, pak „se" většinou následuje po tomto členu, např.: J e n ž ještě na kříži se modlil
za své nepřátele" (J. S. Machar, zde s. 294). Tímto také autor zdůvodňuje, proč se v
některých případech příklonné „se" posouvá po některých spojkách odporovacích,
stupňovacích a po emfatickém „i" ve větě z druhého na místo třetí, kde se pak také
opakováním ustaluje. Jedná se tu o příčinu stylistickou. Podobně je tomu také v
případě, kdy se projevuje snaha o paralelní stavbu vět, kdy bývají zdůrazněny právě
části paralelní, např.: „Co chcete, paní kmotra, po matce dcera, po otci syn se
poznává." (B. Němcová, zde s. 296).

Rytmická zásada
Z těchto dvou posunů příklonného „se" lze podle V. Ertla odvodit, že zásada o
čelném postavení příklonek byla podřízena zásadě o čelném postavení zdůrazněného
členu. Pro postavení příklonek je také důležité členění řeči na kóla, přičemž jde o
zásadu rytmickou, a dodává, že v klidném proudu řeči se zpravidla kryje pojem věty i
kóla, avšak dělení na kóla je záležitostí subjektivní. Ačkoli je v současné češtině
přechodník chápán jen jako větný člen, zůstává podle V. Ertla nadále - stejně jako
věta - samostatným

kólem.

To způsobuje, že příklonky

nestojí

hned

za

přechodníkem, po pauze, nýbrž až za členem po něm následujícím, např.: „mlčíce //
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vraceli se domů" (s. 299). Podobně jako přechodník se chovají i jiné výrazy, např.:
„předně, za druhé, jakoby nic, ovšem" apod. (s. 299). Ve všech těchto případech
hodnotí V. Ertl postavení příklonek jako „ustálené". Tato obecná zásada o postavení
příklonek tedy platí bez výjimky u věty, která tvoří jediné kólon, např.: „že se strom
skácel rázem, strom se skácel rázem" (s. 308). Je-li věta rozdělena na dvě kóla, může
stát příklonka buď hned za členem, který toto kólon tvoří, bez pauzy, např. „naše
prastará jabloň se skácela", nebo po pauze až za prvním členem, kterým bývá sloveso
v určitém tvaru, např.: „naše prastará jabloň // skácela se rázem" (s. 308). Druhá
varianta se týká také postavení příklonky po přechodníku, který také tvoří samostatné
kólon (viz výše). Věta může být rozdělena do několika kól vložením jiné věty nebo
výrazu, který může tvořit samostatné kólon. Pak stojí příklonka buď hned za
uvozovacím výrazem; nebo za prvním členem věty, např.: „strom se, jako by jej
podťal, skácel rázem", nebo až za prvním členem po pauze, následuje-li kólon
určitého slovesa, např.: „strom, jako by jej podťal, skácel se rázem = rázem se skácel;
až po několika prudkých nárazech větru // skácel se rázem = rázem se skácel" (s.
308). Od této obecné zásady se odklánějí dvě „výminky". Ke „stylistické výmince"
dochází, pokud se na místě dříve patřícím příklonce octne zdůrazněný člen (viz
výše). O „rytmickou výminku" se jedná tehdy, když stojí příklonka ihned po pauze, k
čemuž dochází jen v případě, dostala-li by se jako poslední člen kóla až na samý
konec věty, např.: „strom, jako by jej podťal, se skácel" (s. 309). V. Ertl se domnívá,
že tato obecná zásada více odpovídá rytmickým prvkům ve větě než těm
mluvnickým, a tím také více odpovídá poměrům současného spisovného jazyka.

V rubrice Z našich časopisů otiskla redakce Naší řeči článek z Práva lidu, v
němž je úřední češtině vytýkána přílišná závislost na německých předlohách. O
slovosledu se zde píše: „K tomu ještě přistupuje slovosled, jenž čerta se stará o to,
má-li česká věta své vlastní zákony slovosledné." (s.123). Jako příklad je uvedeno
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souvětí se slovesem v určitém tvaru nevhodně umístěným na konci věty: „Ale
hluboce litovati musíme, že se na nepřátelské straně taková nízkost objeviti mohla a
že tyto štvavé projevy nikým zakřiknuty nebyly." (s. 123).
Také v Divokých květech z novinářských sadů se objevuje několik příkladů
chybného slovosledu, které redakce opravuje vhodnějším způsobem a i do
srozumitelnější podoby, např. ukázka z Národní Politiky: „Pro výbuchy vášně
výboj nou, na konec láskou zpiatou a pokořenou povahou mužatky Šárky způsobené,
je v projevové vloze pí. Horváthové složka na výsost účinná." Tento krkolomný
slovosled je napraven následovně: „Pro výbuchy vášně, způsobené výbojnou
povahou mužatky Šárky, která posléz je schvácena a pokořena láskou, pí.
Horváthová projevuje ve svých vlohách složku na výsost účinnou." (s. 186). Další
ukázka je z Národní Politiky : „Tato tragická smrt zavdala podnět některým lidem k
rozšiřování lživých zpráv o skonání nešťastníka ještě po smrti". V tomto případě
nemá daná věta smysl, její slovosled NŘ opravila takto: „Tragická smrt tato zavdala
některým

lidem

podnět,

aby

rozšiřovali

(nebo

rozšiřovati) ještě

po

smrti

nešťastníkově lživé zprávy o jeho skonání." (s. 186).

Problematice slovosledu se věnuje také J. Zubatý v pozdějším ročníku Naší
řeči 55 , příspěvek je zaměřen na důrazový slovosled. J. Zubatý článek nestihl během
svého života dokončit. Vyjadřuje zde lítost nad tím, jak čeští mluvčí opomíjejí
možnost vyjádřit zřetelně důraz ve své výpovědi právě pomocí důrazového
slovosledu a jak raději „otročí" němčině, jejíž slovosled je ovšem pevnější než ten
český. Vychází z Gebauerovy Mluvnice v Ertlově zpracování 56 , z výkladu o
slovosledu zvláštním v rámci slovosledu obyčejného. J. Zubatý chce předložit několik
příkladů, v nichž není brán zřetel na slovosled důrazový.
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Důrazový slovosled

Dokládá to na větách, v nichž by měl být podmět umístěn na poslední,
důrazové pozici ve větě. Nejprve předkládá větu bez důrazového slovosledu, a pak v
závorce již větu upravenou, v níž je podmět (nebo i jiný větný člen) v postavení
důrazovém, aby čtenář mohl porovnat rozdíl mezi oběma způsoby, např.: „Myslím,
kdybych ho já o to požádala (kdybych ho o to požádala já)." Dále ukazuje i na jiných
větách důrazové postavení slovesa: „Proto jste nezvěděl můj hlavní důvod, proč jsem
políbila Haška (proč jsem Haška políbila") (s. 2); jmenného přísudku (doplňku):
„Nebylo to šlechetné od něho (= od něho šlechetné), že si mě vzal?" (s. 2); přímý i
nepřímý podmět děje: „tu starost mi ponechte (tu starost ponechte mně)" (s. 3). U
infinitivu předmětového dodává, že zatímco v češtině je jeho postavení na konci věty
důrazové, v němčině je tato pozice neutrální. Z toho J. Zubatý usuzuje, že toto pro
němčinu neutrální postavení infinitivu natolik zdomácnělo i u českých spisovatelů, že
namísto koncové pozice hledají pro infinitiv jiné důrazové postavení ve větě, např.:
„Všude se našla nějaká záminka, pro kterou nebylo možno přijmout nabízející se
vychovatelku." (s. 3). V tomto místě končí zápis J. Zubatého, článek byl následně
dokončen redakcí.
U přídavného jména je připomenuto, že vyjadřuje vlastnost jména podstatného,
proto je potřeba, aby přídavné jméno stálo na důraznější pozici ve větě, a proto by
shodný přívlastek neměl být automaticky kladen před jméno, např.: „O tom sporu
bylo rozhodnuto teprve po léta trvajícím vyšetřování (po vyšetřování trvajícím léta)"
(s. 4). Pokud se přívlastek skládá z několika přídavných jmen, bývá před jménem
pouze přívlastek nedůrazný, např. „velký myslitel český" (s. 4).V případě, že je
přívlastek přetížen, je lepší umístit jedno z přídavných jmen až za jméno podstatné,
např.: „Právě divadlo Akropolis se může státi velmi významným kulturním
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předměstským činitelem (může se státi velmi významným kulturním činitelem
předměstským)." (tamtéž). Také příslovečné určení může být zdůrazněno změnou
svého postavení ve větě, např.: „Mně leda až na hrobě něco vyroste (mně vyroste
něco leda až na hrobě)" (s. 5). Vhodné užívání přirozeného a důrazového slovosledu
je podle autorů záležitostí stylistickou, správná volba pomáhá vyjádřit se „mnohem
určitěji a plastičtěji" (s. 5).

1.4 Spojky
Vývoj spojek obecně souvisí s vývojem souvětí. J. Bauer1

sleduje dvě obecné

tendence ve vývoji českého souvětí: „odstraňování významových odstínů uvnitř
jednotlivých abstraktnějších typů souvětí", tím se dochází k sjednocování těchto
souvětných typů, a „odlišování od jiných typů „souvětí" (s. 36). Naše řeč pravidelně
věnuje pozornost spojkám a spojovacím výrazům, s kterými si čtenáři nevědí rady
nebo v kterých často chybují novináři.

včetně
Za

„prazbytečnou(7 novotu redaktoři označují výraz „včetně" (s. 183), za

dostačující pokládají předložku „s", popř. „i s" nebo výraz „počítaje, počítajíc".
Odsuzují vazby, které se objevily např. v Národním divadle: „ceny míst včetně s
přirážkami pensijními a válečné dobročinnosti" (s. 183)j. Předložku „včetně"
nedoporučují, protože není ustálen způsob, jak s ní dané jméno spojovat, pomocí
kterého pádu.
Ani Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925), ani pozdější Trávníčkovy mluvnice
(1939, 1951) spojku „včetně" nezmiňují.
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V. Šmilauer (1947) na spojku „včetně" pamatuje, označuje ji jako zvláštní druh
spojky vyjadřující „zahrnutí (inkluzi)". I pro něj je však její výskyt stále „řídký" a
jako příklad uvádí: „Podle L. Niederla Slované přicházeli na západ, včetně Čech." (s.
394). Tvary „počítajíc,

počítaje" jsou v Novočeské

skladbě

zařazeny mezi

absolutními (nespojitými) přechodníky, které „nemají shody ani totožnosti s
podmětem a klesají v příslovce, často s funkcí spojovacího výrazu" (s. 344). „Je to
celá skupina ostrovů, nepočítajíc ostrůvky, skaliska, výspy; podobně počítaje,
počítajíc." (s. 344).

Spojka „včetně" je tedy hodnocena buď jako zbytečná, nebo ji lingvisté vůbec
neregistrují. Přestože ji později V. Šmilauer již řadí mezi spojky, ani on ji nepovažuje
za vhodnou, ani nepozoruje, že by byla užívána častěji.

kdyžtě
Širší diskuze se v Naší řeči rozvinula o původu a používání spojky „kdyžtě".
Poprvé se toto téma objevilo v Drobnostech.

Spojka „kdyžtě" je tu pokládána za

ekvivalent k německému „nachdem". Autor příspěvku neví, odkud spisovatelé, kteří
spojku „kdyžtě" používají, čerpali, když ani dříve sejí neužívalo. Známá je jen forma
„když-ť je, kdyžť jest" („kdyžtě ta věc rozhodnuta", s. 28). Redakce se domnívá, že
si tuto spojku novináři vymysleli pro rozeznávání věty časové od příčinné, podle
německých spojek „nachdem"a „als". V další diskuzi nabízejí redaktoři jiné
vysvětlení, které přišlo do redakce, a sice to, že někteří profesoři latiny používají
„kdyžtě" za latinské „cum", které vyjadřuje příčiny nebo také současný či předchozí
děj. (s. 58). Nejmenovaný gymnazijní profesor seznámil redakci se svým názorem, že
„tě" je dativ sdílnosti. Redakce NŘ však nesouhlasí s používáním této spojky,
doporučuje místo ní užívat tvar „kdyžť", ačkoli ho označuje za archaický (s. 59).
Lidový jazyk podle nich tuto spojku vůbec nezná a nepoužívá (s. 126).
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U Gebauera, J. - Trávníčka, F. (1925) se „kdyžtě" nevyskytuje, je tu pouze
zmínka o příklonných

slovcích, mj. o ,,-ť", které vzniklo z dativu mravního „ti" a

klade se při vytýkání s důrazem, např.: „vím-ť já; vždy-ť vím; neboť vím" (s. 401).
V. Šmilauer (1947) spojku „kdyžtě" do Novočeské skladby zařadil. Označil ji
jako prostou spojku uvozující vedlejší větu příslovečnou časovou, a to jednak spolu s
„kdyžto" ve významu současnosti jako řidší variantu spojky „když": „Ondřejův otec
zemřel, kdyžtě šlo chlapci na jedenáctý rok." (s. 275), jednak ve významu
předčasnosti jako knižní výraz vedle neutrálního „když", např.: „Odcházel převléci
se, kdyžtě oznámení bylo vykonáno." (s. 276). Mimo to je spojka „kdyžtě" uvedena
také mezi spojkami uvozujícími vedlejší větu příslovečnou důvodovou vedle
„poněkud lidového když" , přičemž „kdyžtě" je tu pociťováno jako „řídké a knižní"
ve významu „protože právě": „Když tomu nechcete věřit, tak vám to psaníčko
přečtu." (s. 314). V rámci souvětí je spojka „kdyžtě" klasifikována jako hypotaktická,
zaujímající místo vedle spojky „an", obě dvě jsou charakterizovány jako řídké a
archaické: „Proč prý tolik slov, kdyžtě stačila jedna řádka dedikace." (s. 391).
Spojka „kdyžtě" byla Naší řečí odmítnuta, což se projevuje i v pozdějších
ročnících časopisu. Redakce ji nepřijímá za českou, protože pro ni neexistuje doklad
ve starší češtině. Pouze V. Šmilauer ji tedy zařadil mezi spojky, ale hodnotí ji jako
archaickou.

1.5 Vazba „dům od domu"
Vazby „dům od domu, krok za krokem" jsou podle redakce NŘ správné, stejně
jako vazba ve větě „veliká obruč kovová byla prohlédnuta místo za místem (kus po
kuse)" (s. 191).
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) hovoří o výrazech vespolnosti a střídavosti.
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V případě „dům od domu" se jedná o předměty

stejnorodé, které jsou vyjádřeny

stejnými jmény. Patří sem např.: „ruka ruku myje; bratr bratru nevěří; druh druha
tlačí; choditi dům od domu, kout od koutu, kvas od kvasu; krám od krámu chodí
klevety dělá; běhala místo od místa; ves od vsi, městečko od městečka; čekal den ode
dne; rok od roku; chtěl bych to pověděti slovo od slova; vedli jsme se ruku v ruce;
choditi od souseda k sousedu, od statku k statku, s místa na místo apod." (s. 410 n.).
Za nečeské označuje autor vazby „ode dne ke dni, od domu k domu" místo „den ode
dne, dům od domu", které vznikly podle německého vzoru „von Tag zu Tag, von
Haus zu Haus". Mluví o nich v kapitole o příčinách jazykových změn vlivem cizího
jazyka (s. 432).

V. Šmilauer (1947) hovoří o těchto vazbách v souvislosti s příslovečným
určením vlastního způsobu, které bývá vyjádřeno substantivem v nepřímém pádu.
Tyto akuzativní vazby se podle něj vyskytují již jen v souslovích jako „chodit dům
od domu, umět slovo od slova, den ode dne, složili stroj kus po kusu" (s. 278).

.Trávníček (1951) jmenuje příklad příslovečného významu, který vyjadřuje
pořadí, následnost: „kus po kuse". Spojení „dům od domu" zařadil do kapitoly
věnované akuzativu způsobu „choditi dům od domu" (s. 1227). Výraz „krok za
krokem" pak vyjadřuje podle něj posloupnost a nepřetržitý postup (s. 1313).
Vazba typu „dům od domu" je tedy zanesena ve všech mluvnicích. J. Gebauer
navíc varuje před napodobováním německé vazby „von Haus zu Haus", která se v te
době na našem území rozšířila.
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2.

NŘ 1918

Ve druhém roce své existence pokračuje Naše řeč tak, jak začala, dále se
věnuje čtenářským dotazům, reaguje na chyby v tisku a podává dílčí teoretické
výklady některých syntaktických jevů.
V Drobnostech jsou v tomto ročníku již rozlišeny jevy týkající se jmen, sloves,
slohu, jsou jim

věnovány

samostatné kapitoly

(např. Kapitolka

ze

slohu).

Redaktorská rada se opět vyjadřuje k určitým syntaktickým jevům, se kterými se
setkala v novinách a publikacích na českém trhu. Některé jevy již byly opravovány a
vysvětlovány v předchozím ročníku (NŘ 1917). Tak tomu je např. u vazby „pro a
proti odstoupení Aalandských ostrovů Švédsku" (s. 86), která je hodnocena jako
chybná, správně by měla podle opravy redaktorů znít „pro odstoupení a proti němu",
přičemž odkazují na podobný případ v prvním ročníku NŘ

„před divadlem a po

něm" (viz Naše řeč, 1, 1917).

2.1 Slovesné vazby
Vyvolávat
Lingvisté zde kritizují, že se stále více rozmáhá sloveso „vyvolávat", a sice v
případě, kdy má čeština rovnocenné ekvivalenty, např. chybné „vyvolávat představy"
nahrazují vhodnějším „vzbuzovat představy", „vyvolat hnutí (způsobit hnutí)", místo
„vyvolat stávky" pak „stávky nastaly", místo chybného „vyvolat nadšení" „vzbudit
nadšení" (s. 279).
Se slovesem „vyvolávat" se u F. Trávníčka (1939) setkáme v pasáži, v níž se
zabývá vlivem přijímání cizích prvků do češtiny, zejména z němčiny a francouzštiny,
kdy se mj. užívá sice českých slov, ale „po způsobu cizím" (s. 447). Konkrétně ke
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slovesu „vyvolávat" uvádí příklad chybného „vyvolati zmatek, představu..." místo
„způsobiti, vzbuditi" (s. 447). Říká: „Má-li čeština zůstati češtinou, t. j. jazykem,
který si tisíciletou prací svých příslušníků ustálil své vazby, rčení, někdy shodné s
cizím, ale často od nich odchylné, musí se těmto cizotám brániti. Jsou proti jejímu
duchu a zbytečné, protože máme poctivé vazby české. A musí se jim brániti tím více,
tvoří-li se, zpravidla proti duchu našeho jazyka, cizím vlivem slova nová" (s. 447).

Hráti si + Instr. / s Instr.
S nejmenovaným čtenářem souhlasí redakce v tom, že vazba „vyjiti vstříc
požadavkům" je „nečeská", požadavky se podle nich „snažíme splniti a vyhověti
jim" (s. 220). Jiný dotaz se týká toho, kdy používat „hráti si s něčím ( s pannou, s
míčem)" a kdy „hráti si něčím (míčem, kaménky)". Redakce vysvětluje, že ve
druhém případě s předložkou „s" je hra doprovázena pohybem (s. 223).

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) zmiňují u slovesa „hráti"

tyto tři

předložkové vazby: „hráti na co, o čem, v co".
F. Trávníček (1939) říká, že místo prostého instrumentálu se v těchto případech
užívá instrumentál předložkový v lidové mluvě, což považuje za nespisovný jev u
příslovečných určení, např. J e t i s vozem, je s tím vinen, baviti se s čím" (s. 363).
Spisovný jazyk - jak uvádí - připouští předložku „s" jen ve významu „společnosti",
např. ,jeti s přítelem, baviti se s někým" (s. 363). Nespisovné je užívat předložku „s"
také v předmětu, např. „házeti s čím, třásti se stromem" (s.358). Předložku „vstříc"
charakterizuje jako původem příslovce „vstříci" s významem „v ústrety" (s. 381).

U V. Šmilauera (1947) se sloveso „hráti si" pojí jak s prostým instrumetálem,
tak s předložkovou vazbou „s čím". S prostým instrumentálem toto sloveso volněji
začleňuje do skupiny sloves „se základní představou hýbati (uváděti někoho v
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pohyb)", např.: „Tomáš si hrál hůlkou ve vodě." (s. 202). S předložkou „s" uvádí
tento příklad: „Hraji si se stočenými kadeřemi hoblin." (s. 234).

2.1.1

Genitiv x akuzativ

Zvláštní kapitolu zasluhují genitivní slovesné vazby. Redakce opravuje např.
větu: „Italům je třeba klid", do níž dosazuje vazbu genitivní: „Italům je třeba klidu".
Odmítnuta je také vazba „když ani vejce ani zelenina ku koupení nejsou", opravuje ji
takto: „když ani vajec ani zeleniny nelze dostati" (s. 86). Podobných nahrazení
akuzativní vazby vazbou genitivní je v tomto i následujících ročnících NR více.

záviset, postrádat, potřebovat, odmítnout, šetřit
Kapitola Na poli vazeb a obratů mluvních v rubrice Drobnosti upozorňuje
v souvislosti s genitivními vazbami na nedostatky, s kterými se lingvisté NŘ setkali v
soudobém tisku, jako jsou např. večerník Práva lidu, Venkov, Národní politika aj.
Přestože je v této době patrný ústup genitivu ve prospěch akuzativu, setkává se
redakce s případy, kdy je užíván genitiv chybně v případech, kde by měl být
akuzativ, např.: chybnou vazbu „odmítl každého příspěvku" nahrazuje akuzativem
„odmítl každý příspěvek". Častěji se však setkávají s opačným případem, kdy je
naopak nutné genitivní vazbu použít, např. místo „tak šetří pošta práva jazyková"
doporučují vazbu genitivní „šetří jazykových práv", obdobně u vazby „potřebujeme
opravdový mír s Ruskem" je její správnou náhradou „potřebujeme opravdového
míru" nebo „postrádá odpověď" místo „postrádá odpovědi". Také ve větě „To už
bude potřeba něco hodně povedeného, aby nás to rozesmálo." jje nesprávná
akuzativní vazba opravena: „To již bude potřeba něčeho hodně povedeného.." Ve
větě „Účast v pracích této komise jest závislou od věcných podmínek." jsou
opraveny dvě chyby: instrumentální vazba a přeložka „od", výsledná věta po opravě
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zní: „Účast v pracích této komise jest závislá na věcných podmínkách." (s. 15 ln.).

U Gebauera, J. - Trávníčka, F. (1925) se o slovesech „záviseti" a „postrádati" a
jejich vazbě

nic bližšího nedovíme. Zato slovesa „potřebovati"

a

„šetřiti"

jednoznačně spojuje s vazbou genitivní. Sloveso „potřebovati" řadí do jedné skupiny
se slovesy a jmény vyjadřujícími ptaní, tázání, prošení, žádání, potřebování,

přání

apod., např.: „nemocný potřebuje klidu; nemocnému jest potřeba (potřebí) klidu" (s.
332). Připomíná, že ve staré češtině mělo sloveso „potřebovati čeho" význam „žádati
čeho". Sloveso „šetřiti" je zařazeno mezi slovesa pomníti, - pomenouti,

- pomínatí,

dbáti, všímati si, vážiti si, nechati, např.: „Slušnosti více než přísnosti šetřiti jest." (s.
333).
F. Trávníček (1939) uvádí u sloves „potřebovati", stejně jako ve vazbě , j e
třeba, potřeba, potřebí" vazbu genitivní: „nemocnému je třeba klidu" (s. 347).

V. Šmilauer (1947) charakterizuje sloveso „postrádati" jako významem
záporné a pojí ho s genitivem: „Postrádal jsem nejvíce těch dlouhých vlasů."
Upozorňuje však na to, že se toto sloveso vyskytuje i s vazbou akuzativní: „Postrádal
všude choť svou" (s. 207). Slovesa „potřebovati" a „žádati" spojuje s genitivem (s.
208).

Sloveso „šetřiti" má podle něj jako jedinou správnou vazbu s akuzativem (s.
207). V. Šmilauer rovněž považuje za správnou vazbu „záviset na čem": „Na přízni
vrchního všechno závisí." (s. 227).
F. Trávníček (1951) uznává jako jedinou správnou vazbu jak u slovesa
„potřebovati", tak u slovesa „šetřiti" vazbu genitivní (s,1198n.). Dále upozorňuje, že
vazba „záviset od" je chybná, správně se toto sloveso pojí s lokálem ve funkci
předmětu stykového a pomocí předložky „na" (s. 1262).
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U slovesa „šetřiti" lze tedy pozorovat tendenci nahradit genitivní vazbu
akuzativem (viz Šmilauer), ačkoli ještě F. Trávníček v Mluvnici spisovné češtiny
(1951) akuzativní vazbu neuznává.

předejiti, předcházeti
Také rubrika Divoké kvítí přináší v kap tole Na poli vazeb příspěvky k
syntaktickým otázkám. Místo chybně užitých genitivních vazeb je tu redakcí
doporučováno použít nominativ: „nenosí se vousy" místo chybného „nenosí se
vousů", „nebylo učiněno žádné rozhodnutí" místo „nebylo učiněno žádného
rozhodnutí" (s. 182), „aby se předešla jeho zloba" (nebo akuzativ „aby předešli jeho
zlobu") namísto chybného „aby se předešlo jeho zlobě". Zvratné sloveso „předejiti
se"

pojí s akuzativem, jako je tomu u přísloví „pýcha předchází pád" (s. 183).

Dalšími příklady špatného užití genitivu u tohoto slovesa jsou věty: „Amerika chce
předejiti německé ofensivě" (s. 183), za správné jsou považovány vazby „Amerika
chce předejiti německou ofensivu (tamtéž)".

Podle F. Trávníčka (1939) je u sloves „předejiti, předcházeti si" možný pouze
akuzativ, vazbu s dativem označuje za chybnou (s. 341), také V. Šmilauer (1947)
tomuto slovesu přiznává vazbu akuzativní (s. 197, viz výše).

zvykat si, pracovat, přát si, potřebovat, ubývat
Novináři užívají chybně vazeb „zvykat si na něco" a „pracovat na něčem",
příkladem jsou věty „Zvykáte si na světský smích. Musíme pracovati na mravním
obrození všech vrstev národa.", kde by přitom mělo správně být: „zvykáte si smíchu;
pracovati o mravním obrození" (s. 183). Opravují vazby u sloves „přát si,
potřebovat", v obou případech novináři použili akuzativní slovesné vazby, avšak NŘ
je označila za nesprávné a nahradila je těmito genitivními vazbami: „Dostaneme od
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Ameriky miliardy, jichž potřebujeme. To je taktika průtahů, jakých si přejí Němci.
Jakého míru si přejí české ženy." Nominativ ve větě

„Mnoho již nepracoval,

poněvadž ubývala síla." je nahrazen genitivem partitivním: „ubývalo síly" (s. 183).

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) jmenuje u slovesa „zvykati" pouze vazbu
dativní a řadí ho do skupiny sloves zvykání, učení a rozumění, např.: „Zvykej
dobrému." (s. 339) Sloveso „pracovati" se pojí s lokálem a předložkou „o". Z
původního významu „okolo" se vyvinuly významy další, mezi něž patří i sloveso
„pracovat o", např. rčení.: „Lidé pracují o pokrmu a o oděvu, (stč.) " (s. 363). Z
významu místního se vyvinula také vazba akuzativní „pracovati o něco" (s. 363).

F. Trávníček (1939) udává, že genitiv „bývá často přes míru, místo
akusativu"(s. 352). Za nesprávné považuje užití genitivu po slovesech „dovoliti,
spojití, zaviniti, získati, ztráceti, najiti". Upozorňuje však na rozdíl ve spojeních „
najiti podkovu" a „ten našel hřibů!" (s. 352). U předložky „o" uvádí, že v nové
češtině nese především význam přenesený, nikoli již význam „okolo" (s. 375). Mezi
rčení, která se pojí s lokálem řadí i výraz „pracovati o čem" a jako příklad uvádí:
„lidé pracují o pokrmu a oděvu", nověji pak „pracuji o novém spise" (s. 375). U
sloves zvykání, učení a rozumění připouští jako jediné správné užití dativu, např.
„zvykej dobrému" (s. 354). Do jedné skupiny F. Trávníček zařazuje slovesa ptaní,
tázání, prošení, žádání, potřebování, přání,

která se pojí s genitivem, takže by se

podle něj mělo říkat „prošiti koho, čeho" nebo také „prošiti o něco, za něco", nověji
většinou „přáti komu něco"

místo staršího „přáti čeho komu" (s. 347). Sloveso

„ubývat" najdeme u F. Trávníčka ve skupině sloves složených s „po-, u-, za-", která
se pojí s genitivem, tedy např. „ubývá dne". F. Trávníček dodává, že v nové době
genitiv záporový stále častěji ustupuje akuzativu, (s. 345). V případech jako
„neubývá, nepřibývá dne" genitiv není záporný, je závislý na slovesu, proto se s ním

setkáme i v kladných podobách slovesa, jako „ubývá, přibývá dne"(s. 344).

V.

Šmilauer

(1947)

klade

předmětnému, vazbu akuzativní

ke

slovesu

„nalézt", jakožto

ke

slovesu

(s. 161). U slovesa „zvyknouti" bývá předmět

duševního stavu v dativu (s. 212), „pracovati" se pojí s lokálem a předložkou „o",
např. : „Na Vodňansku pracoval o novém katastru." (s. 230) Slovesa „přáti,
potřebovati" mají vazbu genitivní: „maminka přála jim volnosti" (s. 204); „my
potřebujem mužů celých" (s. 208). V kapitole o genitivu záporovém říká, že čím je
jazyk

knižnější,

tím

více

užívá

záporového

genitivu,

lidovější jazyk

pak

upřednostňuje akuzativ. Jako živý však označuje genitiv záporový v některých
východočeských nářečích (s. 205). Dále rozlišuje případy, kdy se popírá vztah k
existujícímu předmětu, v tom případě se užije spíše akuzativ; pokud je však popírána
sama existence předmětu, upřednostňuje se genitiv, např.: „Vidí svůj sen o
skutečnosti a nevidí skutečnost." (s. 205). V souvislosti s tím se u abstraktních
předmětů užívá více vazba genitivní, stejně tak u substantiv látkových a hromadných:
„Nemáme mouky, peněz." (s. 206). Sloveso „ubývati" bychom mohli zařadit do
skupiny sloves s genitivem partitivním, ačkoli ho V. Šmilauer konkrétně nejmenuje,
hovoří však o slovesech začínajících na „u-" s významem „oddělení části", jako
„Lucie noci upije; uliti, ukrátiti, ubrati" apod. (s. 204).

Jediný F.Trávníček (1939) u slovesa „přáti" jmenuje jako možnou také
prosazující se vazbu akuzativní vedle starší vazby genitivní. Ostatní uznávají pouze
genitivní vazbu.
V dalším čísle tohoto ročníku NR je v rubrice Drobnosti kapitola přímo
věnovaná skladbě: V oboru skladby (s. 278). Lingvisté tu opět pracují s materiálem,
který vyhledali v tisku. Pro redaktory je překvapením, v jak vysoké míře se šíří
chybné užívání pádů u sloves, nejčastěji pak dochází k záměně genitivu a akuzativu,
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a sice oběma směry. Pro špatné užívání genítívu namísto akuzativu uvádí redakce
tyto příklady z tisku: „Plňte svých povinností!; lidé si mohou opatřiti všech
prostředků potřebných; rozlišovati vinných" (místo „vinné od nevinných") (s. 278).
Naopak vytýkají chybné užívání akuzativu, kde by podle nich měl být genitiv, např.:
„Čechoslováci dobyli město Perm" (místo správného „města Permi", s. 278).
Lingvisté nepřijímají vazbu „stávat se záležitostí svědomí", nevědí, jak jí mají
rozumět, zda ve významu „bude záležeti na jeho svědomí" nebo „vzít si věc na
svědomí" (s. 278). Vazba „používat něčeho k něčemu" nebo „na něco", je správná a
opravují jí chybnou vazbu „používat něco k něčemu". Opravují také chybnou vazbu
u pasíva: „lotyšští střelci byli používáni", správně má být genitiv: „lotyšských střelců
bylo používáno", podobně: „naftové závody budou ušetřeny"
„naftových závodů bude ušetřeno" (s. 278).

je opraveno na

Jako germanismus pociťují vazbu

„nechati si něco líbiti", místo které existuje český výraz „trpěti, snášeti, dovolovati,
shovívavě k něčemu přihlížeti"(s. 278). Stejně tak jako nečeské chápou spojení „bráti
na něco zřetel", kde by Čech měl říci „něčeho dlužno dbáti, k něčemu třeba hleděti"
(s. 278).

dobyti
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) sloveso „dobýt" řadí mezi slovesa složená s
„do-", která tvoří genitivní vazbu, např.:

„Matka dobývala domácích potřeb."

Genitiv v tomto případě nese význam cílový na rozdíl od sloves, která tento význam
nemají („dokonat, dočíst, dokončit") a která genitivní vazbu netvoří. Pokud některá
slovesa ztrácejí cílový význam, nahrazují genitiv akuzativem, např.: místo „dobýti
města" lze užít „dobýti město; dostati něco". J. Gebauer podotýká, že pokud se v
užívání udržuje vazba genitivní, neměla by být opomíjena (s. 330).

Sloveso „dobýt" F. Trávníček (1939) vyčleňuje ze skupiny sloves s genitivem
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cílovým, která časem tohoto cílového významu pozbývají a u kterých je genitiv
nahrazen akuzativem, např. „dokonal jsem své dílo, dočetl jsem knihu" (s. 345).
Sloveso „dobýti"

- jak autor zmiňuje - si genitivní vazbu uchovává, jelikož ji

spisovný jazyk takto nadále používá (s. 345).

2.2 Předložky
ohledně
Předložku „ohledně" nazývají „miláčkem obecné mluvy i pánů novinářů",
přestože je postačující původní předložka „o", popřípadě „strany, ve věci", např.:
„ohledně Belgie, ohledně té věci, opatření ohledně bramborů"(s. 279).

U Gebauera, J. - Trávníčka, F. (1925) předložka „ohledně" zmíněna není.
„Ohledně" se podle F. Trávníčka (1939) říká napodobením němčiny, tento
výraz označuje za chybný, jeho spisovnou náhradou je předložka „strany, stran"
(původem příslovečný předložkový výraz „s strany") nebo předložka „o", např.
„mluvili jsme o té cestě" (s. 381).
V. Šmilauer (1947) řadí „ohledně" mezi nevlastní předložky vyjadřující zřetel
vedle předložkových výrazů „z hlediska, vzhledem k, vzhledem na", např.: „Ohledně
Šustrových stála tvrdošíjně na svém." (s. 307). Doporučuje místo „ohledně" používat
spíše vhodnější „stran, ve věci, co se týká" (s. 307).
Předložka „ohledně" tedy doporučována nebyla, ačkoli se v obecném jazyce té
doby rozšířila, buď ji lingvisté vůbec nezmiňují nebo doporučují vhodnější vyjádření. / J

kvůli
Předložku „kvůli" redakce nepovažuje za správnou („vyšetřování v Německu k
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vůli Marseillaise") a nahrazuje ji předložkou „pro" („ pro marsejésu", s. 152).

Gebauer, J. -

Trávníček, F. (1925) „kvůli" nepovažuje za samostatnou

předložku, tento výraz zahrnuje jen mezi ostatní rčení ve výkladu o předložce „k",
např.: „To se děje k vůli tobě." (s. 358). Takto však lze „k vůli" použít pouze v
případě, že se hovoří o osobách, které skutečně vůli mají.

V. Šmilauer (1947) klasifikuje „kvůli" jako nevlastní předložku, která pomáhá
vyjádřit příslovečné určení příčiny, např.: „Řekla jsem, že jsem tam byla jen kvůli
Cyrile." (s. 313),

a příslovečné určení účelu: „Kvůli převazu se přece zdržovat

nebudu ."(s. 320).

F. Trávníček (1939) zařadil „kvůli" mezi předložky s významem účelovým,
jako příklad je tu uvedeno rčení: „Udělám to k vůli tobě; udělám ti to k vůli (abych ti
vyhověl, v tvůj prospěch)". A stejně jako v Příruční mluvnici z roku 1925 podotýká,
že ji lze užít zpravidla jen u osob, které mají vůli (s. 371).

F. Trávníček (1951) o předložce „kvůli" říká, že nabývá funkci předložky s
dativem: „udělám to k vůli tobě", v tomto případě se může psát i dohromady „kvůli"
(s. 1256). Mimo to podotýká, že tuto předložku mluvčí užívají v lidové a hovorové
češtině i v jiném významu, jako ekvivalentní k předložce „pro", např.: „byl potrestán
kvůli tobě, kvůli tomu" (s. 1256).
Původně se tedy lingvisté k této předložce stavěli odmítavě. Protože se ale její
užívání rozšířilo, nabyla funkci předložky pojící se s dativem. Původně se směla
užívat jen ve spojení s osobami, které mají vlastní vůli, později se přesunula i
k předmětům neživým.
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2.3 Spojky
aniž

V Listárně se redakce zabývá dvěma spojkami: „aniž" a „proto, že / za to, že".
Spojka „aniž" je podle přesvědčení redakce často užívána špatně, podle německého
vzoru „ohne dass" ve významu „aniž bych", přitom „aniž" má v češtině význam
pouze „ani ne, a ne" (s. 87). Jako chybu vidí spojku „aniž" ve spojení „aniž bychom
se pouštěli (ohne uns einzulassen) do bližšího rozboru" (s. 88). „Ani" může stát jen
na začátku věty nebo souvětí, kde vyjadřuje silný zápor, přičemž odpovídá
německému „nicht einmal" (s. 88), nebo spojuje dva souřadné větné členy nebo dvě
věty. Také spojení „aniž někoho poškodí" klasifikuje redakce jako chybné, správně
by mělo být „aniž koho poškodí" (s. 89). Nepochybují o tom, že spojka „aniž" je již
zastaralá a vyskytuje se jen zřídka v lidové mluvě, kde se rovná spojení s „ani" (s.
89).

O spojce „aniž" F. Trávníček (1939) říká, že vznikla ze záporky: „nejedl ni pil
(ani nepil)", nověji „aniž pil" (s. 415). Po „aniž" by měl podle něj následovat
indikativ, např.: „aniž odpověděla", protože souřadné spojení by znělo „odešla a ani
neodpověděla"; místo toho se však často setkává s kondicionálem, např.: „aniž by
mne byl navštívil; aniž by odpověděla" apod. (s. 415). Dále dodává, že spojka „aniž"
nemůže zaujímat první pozici v souvětí: „Aniž bych tě chtěl poučovati, upozorňuji tě,
že..." místo „Nechci tě poučovati, ale..." (s. 415). U Gebauera, J. - Trávníčka, F.
(1925) se tato spojka nevyskytuje.

V. Šmilauer (1947) se spojce „aniž" věnuje v několika souvislostech. Nejprve
ve významu „bez" u příslovečného určení vlastního způsobu: „Vklouzla do vrat, aniž
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mu řekla dobrou noc." (s. 282); dále jako o spojce vyjadřující poměr přípustkový, ve
významu „a ne", po níž následuje indikativ: „Obě básně otevřely básníkovi cestu na
prkna divadelní, aniž se o to sám přičinil." (s. 329). Spojka „aniž" také uvozuje
spojkovou větu ve vztahu slučovacím ve významu „a ne, ani ne": „Nemluvil mnoho,
aniž plynule. Kovářka Viktorce přikázala, aby to od sebe nedávala, aniž komu
ukazovala." (s. 373). Zároveň V. Šmilauer upozorňuje na chyby, kterých se mluvčí v
této vazbě dopouštějí, pokud po spojce „aniž" užijí kondicionál a staví větu s „aniž"
na první pozici (s. 373). Spojka „aniž" je zmíněna také ve významu odporovacím
(spolu s „což"): „Jeho krásné a silné smysly se směle zmocňují světa, aniž mu
melodicky podléhají." (s. 391).

Ke spojce „aniž" se Naše řeč ještě vrací v pozdějších ročnících, např. v rubrice
Drobnosti v 28. ročníku 58 , kde se O. Smrčka zabývá tím, kdy je správné užívat po
spojce „aniž" kondicionál a kdy indikativ. Jako nesprávně užitý hodnotí kondicionál
v těchto případech: „Píše, aniž by na to pozorně myslil. A tak chytrák bohatne, aniž
by jen prstem hnul. Zmizel, aniž by kdo věděl, kam." Žádná z těchto výpovědí, které
autor příspěvku

vybral z denního tisku, „nenese podmínečný smysl". Na druhou

stranu ale podle něj uživatel češtiny nesmí mít před užíváním kondicionálu po „aniž"
strach, protože pak se často dopouští té chyby, že pouze vypustí kondiciálové „by" a
ponechají příčestí minulého času, přestože smysl věty vyžaduje čas přítomný.
Pro srovnání zde uvádím příspěvek od J. Hallera 59 , který vyšel o několik let
později v Naší řeči (O českém záporu I.), v němž - jak přiznává - z velké části
vychází ze Šmilauerovy Novočeské skladby. Spojkou „aniž" je podle J. Hallera
popírána platnost celé věty, sloveso po ní má tvar kladný, protože je schopná popřít
platnost věty sama. A místo kladných a záporných neurčitých zájmen a příslovcí se
58
59

Aniž. Naše řeč, 28, 1944, s. 138 - 1 4 0
Haller, J.: O českém záporu, NŘ, 32, 1948, s. 21 - 36

80

po spojce vyskytují zájmena a příslovce tázací. Spojka „aniž" může být souřadicí i
podřadicí. Jako souřadicí vystupuje např. ve větě: „Nikdy si nestěžovali, aniž
podávali jaké protesty." (s. 24), kde nahrazuje souřadné spojení: „a nepodávali
nijaké, žádné protesty" (s. 25). Podřadicí je spojka „aniž" v následujících větách:
„Zemřel, aniž kdo co věděl (= a nikdo nic nevěděl). Aniž komu co řekl, odešel
z domu. (= nikomu nic neřekl a odešel)." (s. 25). Na rozdíl od „aniž" spojka „ani"
není schopná popřít platnost celé věty, proto sloveso ve větě, kterou tato spojka
uvozuje, musí být záporné, např.: „Nikdy si nestěžovali, ani nepodávali žádné
protesty. Ani nikomu nic neřekl a odešel z domu." (s. 25).

Naše řeč tedy spojku „aniž" příliš nedoporučovala, protože se domnívala, že
většinou nahrazuje německou vazbu „ohne dass / ohne zu", byla považována za
zastaralou. V. Šmilauer už se touto spojkou zabývá podrobněji, z čehož lze vyvodit,
že se „aniž" mezi uživateli dále šířilo.

protože / proto, že
U spojky „protože/ proto, že" redakce Naší řeči opět podezřívá českého
mluvčího ze slepého napodobování a následování němčiny. Na místo českého „že"
prý čeština hledá výraz co nejvíce podobný německému „weil". Lingvisté z NŘ
vysledovali šířící se spojení „proto, ježto" a předpovídají, že se jistě brzy objeví také
„proto, jelikož". Vazby „z té příčiny, pro tu příčinu" nebo „z toho důvodu" nejsou
sice označeny jako nesprávné, ale i ony prý následují německý vzor „aus dem
Grunde", i v tomto případě by pak vedlejší věta měla začínat spojkou „že". Jenže
místo „že" upřednostňují čeští mluvčí výrazy „z té příčiny, poněvadž/ježto/jelikož",
a to podle názoru redakce nápodobou německého „aus dem Grunde, weil". „Pokud
by v němčině bylo „aus dem Grunde, dass", pak bychom se podle redakce dočkali i
správného českého spojení se spojkou „že" (s. 309n.).
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Spojka „protože/ proto, že" je zmíněna u V. Šmilauera (1947) ve spojitosti s
vedlejší větou příslovečnou důvodovou, přičemž je „protože" hodnoceno jako
nejčastější spojka v beletrii (s. 314), např.: Už má náušnice, protože je holčička. A
proto je dobrá vůle to nejlepší na světě, že na ní stojí všechna spolehlivost a důvěra."
(s. 314). U příslovcí a příslovečných výrazů vyjadřujících příslovečné určení důvodu
pamatuje V. Šmilauer na výrazy „z té příčiny, z toho důvodu", např.: „I z té příčiny
bývala slavnost veselým dnem." (s. 313). Jako nesprávný však hodnotí spojovací
výraz „z toho důvodu, poněvadž" (s. 313).

2.4 Přívlastek
V. Ertl tu (NŘ, 2, 1918) připomíná, že rysem slovanských jazyků je vyjadřovat
prostý přívlastek tvarem shodného adjektiva, což však mnozí čeští

mluvčí

nedodržují. Již dříve docházelo k odchylkám ve vyjadřování přívlastku, jak záhy
zmiňuje. V soudobém jazyce V. Ertl pozoruje tendenci vyjadřovat přívlastek
podřadný substantivně. Důvod vidí v „nepřetržitém vývoji a tříbení významu slov i
tvarů" (s. 98). Dochází k zužování a změnám významu, a to z důvodu „hospodárnosti
jazykové" (s. 99). Již ve staré češtině nachází V. Ertl počátky rozlišování mezi
přívlastkem shodným, adjektivním, a neshodným, zvláště genitivním. Otázku tvaru
novočeského přívlastku však považuje za otázku roviny lexikální, a ne syntaktické.
Jazyk se neustále vyvíjí, a proto podle V. Ertla nelze vyloučit užití adjektiva i tam,
kde by se spíše čekal přívlastek podřadný, pokud však nedochází k záměně významu.
Jako tendenci označuje V. Ertl snahu vyjadřovat atribut tvarem adjektiva, záleží prý
však na tom, co chce kdo říci a na jazykovém citu (s. 106).

Nejčastěji je podle Gebauera, J. - Trávníčka, F. (1925) přívlastek vyjádřen
přídavným jménem. Souřadný přívlastek má tentýž pád jako příslušné podstatné
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jméno. Podřadný přívlastek bývá vyjádřen prostým nebo předložkovým pádem,
infinitivem, příslovečným výrazem nebo spojkovým výrazem. Dále autor rozlišuje
čtyři druhy významu, které přívlastek může nést: význam podmětný („Kristus přijde
- příští Kristovo"); předmětný („sloužiti modlám - služba modlám"); příslovečný
(„cestovati do Říma - cesta do Říma") a doplňkový.

V. Šmilauer (1947) se podrobně věnuje vyjádření přívlastku, dělí je do
několika skupin: vyjádření substantivem shodným; neshodným (v genitivu, v jiném
prostém pádu, v pádu předložkovém); adjektivem; adverbiem; infinitivem; vedlejší
větou a hlavní větou. Adjektivní přívlastek nazývá „přívlastkem nejvlastnějším" (s.
182), protože právě adjektivum nese funkci pojmenovávání vlastností entit. Dodává,
že

český jazyk

adjektivním

přívlastkem

nahrazuje

přívlastky

substantivní.

Denominativní adjektiva pak nahrazují genitiv. Adjektivní přívlastek se tvoří tam,
kde jde o celý druh, např.: „listí dubu - listí dubové"; genitiv zůstává u substantiv, od
kterých se adjektivum netvoří, např.: „zájem veřejnosti, druhy umění" (s. 183).
Genitiv vysvětlovači

(„trest

nahrazován není (tamtéž).

smrti") a celkový

(„čtvrt hodiny")

adjektivem

V genitivu také zpravidla zůstávají všechna souřadná

substantiva vedle sebe, pokud některá z nich adjektiva netvoří, a to kvůli „tvarové
harmonii", např.: „Bylo vystaveno šest obrazů Kosárka, Kvida Mánesa a Navrátila."
Může však být i: „Kus historie městské i všeho našeho království." (s. 183).

O postavení přívlastku ve větě viz výše.
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2.5 Vztažná zájmena, vedlejší věty vztažné
jenž
J. Zubatý v článku o vztažných zájmenech 60 rozlišuje jejich dvojí původ. Ta,
která začínají na ,j- Genž, jaký, jako, jak, jelikož)", patří původem k rodině toho
zájmena, které mimo 1. pád vyjadřuje i 3. osobu ( J e h o - jehož", s. 37), slova
začínající na „k-" jsou původem tázací slova. Různý původ se odráží také v odlišném
významu obou skupin, ten však vývojem přestává být patrný. J. Zubatý uvádí, že
zájmeno J e n ž " ztratilo svou primární povahu, kdy bylo zájmenem 3. osoby, a stalo
se zájmenem vztažným, přičemž se věty jím uvozené mohou vztahovat i k jiným
osobám, např. J á , člověk z svých přátel zbylý, jenž..." (s. 37). Tendence češtiny je
taková, že zájmeno J e n ž " ustupuje zájmenu „který"; jako výjimku autor uvádí
genitivní tvar, např. „nevěř člověku, jehož neznáš" (s. 39). Jako důležitou vlastnost
zájmena , jenž" J. Zubatý uvádí, že se toto zájmeno vztahuje ke známému předmětu.
Další rozdíl - a podle J. Zubatého důležitější - je, že zájmeno „který" je tvarem
přídavné jméno a může se ve funkci přívlastku spojovat přímo se substantivem, na
rozdíl od zájmena Jenž", které klasifikuje jako zájmeno podstatné (s. 40).

Zájmeno „kdo" se stalo také vztažným zájmenem, ale lze jím uvozovat jen ty
věty, které se týkají osoby. Původně se takové věty vztahovaly jen k neznámému
nebo neurčitému předmětu, jako příklad J. Zubatý uvádí přísloví „Kdo jinému jámu
kopá, sám do ní padá" (s. 41). Dříve bylo možné vztahovat zájmeno „kdo" i k určité
osobě. Zájmeno „kdo" lze podle J. Zubatého užít i pro číslo množné, a to dvojím
způsobem: „kdo neposlechne, bude potrestán" nebo „kdo neposlechnou, budou
potrestáni" (s. 42).

60

Zubatý, J.: Jenž, který, kdo, co, Naše řeč, 2,1918, s. 37 - 45
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Zájmeno „co" označuje J. Zubatý za „věcný (a také zvířecí) protějšek osobního
kdo" (s. 42). Mimo to podotýká, že zájmeno „co" přebírá funkci zájmena J e n ž " v
případě, funguje-li jako pouhá spojka a stává se nesklonným: „Jedl suchý chléb, co
(jenž) mu zbyl." (s. 43).

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) rozlišuje tato vztažná zájmena: „kdo, co,
který, jenž, an, čí, jehož, jejichž, jejíž, jaký". Zájmeno J e n ž " se vztahuje ke známým
osobám nebo věcem, např.: „Otče náš, jenž jsi na nebesích"; zájmeno „který" k
osobám nebo věcem určitým i neurčitým, např.: „Který člověk cti nemá, jinému jí
nedá." (s. 313). Tam, kde se jedná o osoby a věci určité, lze použít obě zájmena:
J e n ž " i „který". Ale tam, kde jde o osoby a věci neurčité, použije se pouze zájmeno
„který". Zájmeno „kdo" se táhne pouze k osobě neurčité, např.: „Kdo jinému jámu
kopá, sám do ní padá. - Kdo nepracuje, ať nejí." (s. 313). Zájmeno „co" se vztahuje k
věci určité i neurčité, např.: „Dám ti všechno, co jsem ti slíbil." (s. 313).
Přivlastňovací zájmeno „čí" se táhne jen k osobě neurčité, např.: „Čí chléb jíš, toho
píseň zpívej." (s. 313).

K osobám nebo věcem určitým i neurčitým se táhnou

přivlastňovací zájmena Jehož, jejichž, jejíž", např.: „To je můj přítel, jehož povahu
dobře znám." Zájmeno J a k ý " se vyskytuje tam, kde je nebo kde by mohlo být ve
větě hlavní souvztažné „takový", např.: „Jaký pán, takový krám." (s. 313). Vztažné
zájmeno se shoduje se jménem, k němuž se táhne, v čísle a rodě. Pád vztažného
zájmena je podřízen slovesu své věty, např.: „Květina, kterou jsme utrhl." (s. 314).
Jako odchylka je chápáno neshodné vztažné zájmeno. Autor rozlišuje dva případy. V
prvním případě neshodné zájmeno stojí místo shodného, které by tu bylo v
nominativu, např.: místo „lidé, kteří to viděli" se použije „lidé, co / jenž / ješto / an to
viděli" (s. 314). Ve druhém případě nastupuje neshodné vztažné zájmeno na místo
shodného, které by tu bylo v jiném pádě než v nominativu, např.: „květina, co jsem ji
utrhl" (s. 314). Na rozdíl od shodného vztažného zájmena, které kromě vztažnosti
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vyjadřuje také rod, číslo a pád, vyjadřuje neshodné vztažné zájmeno pouze vztažnost.
Dodává, že spisovný jazyk užívá zpravidla jen vazby vztažných zájmen shodných.

V. Šmilauer (1947) se zabývá vztažnými zájmeny mj. v kapitole o vedlejší
větě atributivní, kterou vztažná zájmena uvozují. Uvádí několik příkladů, v nichž
jsou zastoupeny jak výrazy spisovné, tak i lidové, hovorové a archaické: „Tuší, že
ji volá někdo, kdo má pro ni velmi důležité sdělení. Všecko vojsko, co leželo po
vsích... Já jsem Mikeš Ševců z Hrusic, co mají kluka Pepíka (lidové). Měla na
sobě jen tak mohérový kabát, co v něm běhala po posílkách (hovorové). Byl
prostý člověk, kterému se ženil syn. Letěla Václavovi pro noviny s ochotou, jakou
nebývá zvykem prokazovati bratrům. Bělá se tam, bělá žena, ana malé dítě nese.
(archaické)" (citace z Erbena, s. 186n.).

3.

NŘ 1919

Také v tomto ročníku ve svých v rubrikách Naše řeč věnuje prostor
syntaktickým otázkám, ať už se jedná o zodpovídání dotazů čtenářů nebo o redakční
opravy syntaktických jevů vybraných z tisku.

Často se dotazy čtenářů opakují. Většinou jsou redakcí znovu zodpovězeny
s příslušným odkazem na výklad v předešlých vydáních Naší řeči.

3.1 Gramatická shoda
V Drobnostech

se řeší otázka gramatické shody („Ty kluku klukovská").

Původ tvaru adjektiva ženského rodu tu je vysvětlen jako pozůstatek abstraktních
substantiv ženského rodu, která byla používána jako přezdívky pro mužské osoby.
Jednalo se o nadávky, takový výraz nabýval pejorativního významu. Je tu však
připomenuto, že podobná shoda se objevovala - a ještě v současné češtině nadále
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objevuje - i bez tohoto pejorativního zabarvení, např.: „milá sluho, milá družbo, milá
brachu" ( 56n.).

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) uvádí, že v gramatickém rodě se mají
shodovat: souřadný přívlastek a přístavek; souřadný doplněk se jménem, k němuž se
táhne; vztažné zájmeno přívlastkové věty s podstatným jménem, k němuž se táhne. U
rčení typu „trapič trapičská, chlap darebná" se k podstatnému jménu klade přídavné
jméno rodu ženského. Tato rčení pak nesou „potupný význam" (s. 291).
Y
fó.Atcousír
.
Tam, kde F. Trávníček (1939) hovoří o shodě v rodě, také zmiňuje, že se k
\

substantivu rodu mužského klade adjektivum rodu ženského tam, kde má toto spojení
vyjádřit potupný význam, např. „trapič trapičská, chlap darebná, lenoch líná". Vznik

f
tohoto spojení vysvětluje jako pravděpodobný vývoj z výrazu typu J s e m šelma,
dareba". Výjimku tvoří spojení „milá brachu" (s. 294), které potupný význam nenese.
V. Šmilauer (1947) se také zabývá porušením mluvnické shody, a to ve třech
případech: ve shodě podle smyslu; v případě, že nelze obměnit shodující se slovo
(např. „pes křižovatka") a v expresivních výrazech (s. 60). V kapitole věnované
shodě v rodě vyčleňuje typ „kluk darebná". Femininum je tu podle něj užíváno
hanlivě místo maskulinního tvaru přívlastku, obzvláště ve vokativu, např.: „Ty mě
budeš učit, kloučku usmrkaná! Chlap surová!" Výraz může nést řidčeji také lichotivé,
důvěrné zabarvení, např.: „Člověče drahá! Já jsem chlap dobrá!" (s. 67).
F. Trávníček (1951) tento typ shody zahrnuje do kapitoly tzv. „citového rodu",
kdy je mluvnický rod výrazovým prostředkem citovým, „vyjadřuje nějaký citový
vztah mluvčího k nositeli jména nebo k celému obsahu věty" (s. 1048). Jedná se o
odchylku od shody adjektivního přívlastku se svým substantivem v pádě, rodě a čísle
(s. 832). Tento citový rod je reprezentován femininy a neutry. Substantiva maskulina
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se pojí s adjektivními atributy rodu ženského, jako příklad F. Trávníček uvádí
„chudák stará", pro vyjádření soucitu, náklonnosti; „blázen bláznivá, furiant
furiantská, spratek prožluklá, kluk darebná, klukovská, ty kluku jedna!", pro
vyjádření rozhořčení, pohrdání, výsměchu, vzrušení apod. (s. 1048). Citová feminina
stojí zpravidla za substantivem. I slovosled tedy může být výrazovým prostředkem
citovosti.

3.2 Předložky
V Hovorně je řešena otázka, kdy lze použít předložky „pomocí" a „s pomocí".
Instrumentál bez „s" je doporučován v případě, kdy je pomoc vlastním nástrojem
dosažení výsledku. Někdy však redakce hodnotí předložku „pomocí" jako nápodobu
německého „mit Hilfe" a je toho názoru, že v takovém případě čeština vystačí i bez
této předložky, např. „kovy tavíme pomocí ohně (ohněm)" (s. 58).

pomocí / s pomocí
F. Trávníček (1939) zmiňuje předložkové spojení „s pomocí" v kapitole o
předložce „s" pojící se s instrumentálem, kdy se z původního významu „něco se děje
v něčí společnosti" vyvinuly i významy přenesené. U výrazu „s pomocí" rozlišuje
pomoc ve smyslu konkrétním a přeneseném, např. „s pomocí boží jsme to skončili; s
tvou pomocí jsem vyvázl z neštěstí; čisti s pomocí slovníka". Ve významu nástroje
klade výraz „pomocí", např. „přispěti komu hmotnou pomocí, radou"(s. 380). Jako
chybné označuje užívání „pomocí čeho" místo instrumentálu, např. „nakresliti kruh
pomocí kružidla místo kružidlem" (s. 380).

V. Šmilauer (1947) rozlišuje u substantivního příslovečného určení prostředku
(pomůcky)

vyjádření

instrumentálem,

předložkovými

pády

a

nevlastními

předložkami. Do nevlastních předložek řadí také výraz „pomocí" s genitivní vazbou,
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např.: „nassáti pomocí stroje potrubím kapalinu" (s. 303). O této předložce říká, že
vznikla z prostého instrumentálu prostředku a užívá se jí v případě, kde by se
opakovaly prosté instrumentály nebo kde by mohlo dojít ke špatnému porozumění
výpovědi. Ve větě: „K čemu měřit pomocí kružítka?" považuje tuto předložku za
zbytečnou a doporučuje používat prostý instrumentál „kružítkem" (s. 304).

V Mluvnici spisovné češtiny F. Trávníček (1951) „pomocí" řadí mezi
nepůvodní předložky, avšak nazývá ji spolu s „díky, ohledně, v důsledku, na základě,
vzdor"

„neústrojnou"

(s.

1241)

a

doporučuje

ji

nahradit

předložkovým

instrumentálem průvodních okolností „s pomocí".

3.3 Substantivizace
V Hovorně se objevil příspěvek od čtenáře R. Randy, který kritizuje odbornou
češtinu právní. Vytýká češtině nepřiměřenou zálibu ve zpodstatnělých infinitivech,
která není češtině vlastní. Jako příklad uvádí: „podávání sem žádostí a docházení sem
disputací; žádosti nechť posílány jsou na příslušný úřad, aby se jim vyřízení dostalo"
(s. 90).
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) rozlišuje činný a trpný význam slovesného
podstatného jména. V některých případech může být pojetí různé, např.: „oslepení
ďáblovo" ve významu činném; „oslepení hříšníkovo" ve významu trpném. Obě rčení
vznikla z věty „ďábel oslepil hříšníka" (s. 399). Původní zpravidla „odtažitý
(abstraktní)" význam slovesného podstatného jména se může změnit ve význam
konkrétní, např. „vězení". Zvratné zájmeno „se" se u slovesného podstatného jména
vyskytuje pouze v případě, že toto zvratné zájmeno vytýká předmět děje, např.:
„trápiti se - trápení sebe nebo se - trápení" (tamtéž). Autor se vyslovuje pro užívání
podstatných jmen slovesných, ačkoli soudobý jazyk je spíše potlačuje. Doporučuje
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tato jméno hojně používat v obecném i spisovném jazyce jako právoplatnou součást
českého jazyka.
Podobně je podstatné jméno slovesné F. Trávníčkem charakterizováno i
v Příruční mluvnici (1939). Slovesné jméno podstatné popisuje takto: „nese slovesný
děj; bývá rodu činného (např. otcovo napomenutí) nebo trpného (např. stvoření
světa); má většinou abstraktní význam, ale v přeneseném významu jimi mohou být i
konkréta, např. vězení, pití." (s. 411). Substantiva vzniklá ze zvratných sloves
zvratné „se" ztrácejí, např. „učiti se - učení". Předmět u slovesa se mění v přívlastek
u substantiva, např. „žádati peněz - žádání peněz, čisti knihu - čtení knihy", přičemž
se akuzativ zpravidla mění v genitiv, výjimkou je např. „k uvítání jej" místo J e h o " .
F. Trávníček říká, že jsou tyto výrazy zároveň přívlastky i předměty. Podstatné
jméno slovesné považuje za „důležitý druh našich jmen podstatných" (s. 411). V
soudobé spisovné češtině pociťuje k těmto jménům nezaslouženou

„nechuť"

(tamtéž).

F. Trávníček (1951) o podstatných jménech slovesných říká, že jsou po tvarové
i syntaktické stránce plnými substantivy a skloňují se podle vzoru „znamení", jejich
vlastní význam je dějový, protože jsou tvořena ze slovesných základů, tím se shodují
s dějovými substantivy v užším smyslu. Naopak se od sebe liší tím, že podstatná
jména slovesná vyjadřují slovesný vid (s. 1404).
Autoři mluvnic se tedy shodují na tom, že podstatná jména slovesná jsou
právoplatnou součástí spisovné češtiny a neměla by být opomíjena. Užívání
podstatných jmen slovesných v úřední češtině není bráno v úvahu.
Tomuto tématu jsou věnovány příspěvky v pozdějších ročnících Naší řeči,
zmíním zde dva od J. V. Bečky.
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Podstatnému jménu slovesnému věnoval článek J. V. Bečka61 Kapitoly
českém slovese.

o

Užívání podstatného jména slovesného považuje v češtině za

neustálené. Připomíná Bartošovu Skladbu2,
63

odmítá, a Gebauerovu Skladbu

v níž autor podstatné jméno slovesné

•

, kde je naopak podporováno. Podstatné jméno

slovesné nevyjadřuje samotný děj, nýbrž obsah děje nebo dějový stav, často získává
svůj vlastní význam a „odpoutává se" (s. 226), nejčastější je podstatné jméno
slovesné od sloves dokonavých, např. „podezření, vysvětlení, zaměstnání" (s. 226), v
těchto případech funguje jako čisté substantivum. Výhodu podstatných jmen
slovesných vidí v tom, že jsou stručná, mají těsný vztah k větě a může se jimi často
nahradit vedlejší věta, která působí roztříštěně, např.: „Společnost národů se proto
sešla, aby bděla nad dodržováním mírových smluv." (místo „S. n. se proto sešla, aby
bděla, aby byly dodržovány mírové smlouvy.", s. 227). Verbální substantivum nelze
vždy nahradit infínitivní vazbou, není vhodné u sloves, která se pojí s pádem
předložkovým, např.: „Prosil ho o poshovění." (s. 227). Substantivum verbale se
užívá v případě, kdy nemusí být zdůrazněna dějová stránka, kdy tedy u něj nemusí
stát více rozvíjejících členů. Nevhodné je ho užívat u slovesného výrazu silně
dějového; této chyby se podle autora stále častěji dopouštějí nejen novináři, lze se s
nimi setkat i v právnickém či vědeckém oboru. Jako příklad „zamořeného slohu"
uvádí: „Jako důvod tohoto opatření považována jest s různých stran okolnost, že stálé
zvyšování oběživa působilo v cizině nepříznivě na posuzování finančního stavu
sovětů, přes poněkud nejasné sovětské ujišťování, že tisk nekrytých bankovek u nich
a v cizině je něco zcela odlišného." (s.228). Substantivem verbálním bývá často
vyjádřen účel děje, např: „Byl to trik sloužící k odvrácení pozornosti úřadů a ke krytí
zločinné manipulace." místo: „Byl to jen trik, aby se odvrátila pozornost úřadů a
61
62
63

Bečka, J.: Kapitoly o českém slovese, Naše řeč, 17, 1933, s. 225 - 233
Bartoš, F.: Skladba, Brno 1886
Gebauer, J. - Trávníček, F.: Historická mluvnice jazyka českého, IV, Skladba, Praha 1929
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kryly zločinné manipulace." Podobně autor doporučuje používat raději vedlejší větu
pro vyjádření příčiny děje ve větách typu: „Za příčinou stěhování prodávám všechno
zboží hluboko pod cenou. (Protože se budu stěhovati,... / Budu se stěhovati, a
proto...); Za účelem kladení nového káblu... Následkem přerušní obchodních
styků..." (s. 228n.). Nesprávně bývá upřednostňováno substantivum verbální na úkor
vedlejší věty v případě vyjádření podmínky: „V pádu mé nepřítomnosti... (Jsem-li
nepřítomen..); V případě ztráty...; Jedním z předpokladů zvýšení cen..." (s. 229).
Autor doporučuje větné vazby, protože jsou podle něj přirozenější a srozumitelnější
než vazby substantiv verbálních s vazbami příslovečnými, které označuje za
„násilné" (s. 229). Chyb se podle něj dopouštějí hlavně autoři reklamních, úředních a
informačních nápisů. Zvýšenou oblíbenost

substantiv

případech, kdy je slovesný děj nevhodně rozkládán

verbálních pozoruje v

na část dějovou vyjádřenou

slovesem, a část významovou ve tvaru jmenném; příkladem takové rozložené vazby
je „konati jednání" (místo , jednati o něčem, vyjednávati") (s. 229), tento jev nazývá
módou. Nadměrné užívání verbálních substantiv je nehospodárné a pro autora
nepochopitelné obzvláště proto, že se všeobecně stále více mluví o racionalizaci a
účelnosti, v jazyku je však tomu spíše naopak. Navíc také hrozí přílišné nahromadění
genitivů bezprostředně za sebou, např.: „za účelem usnadnění prodeje domácích
výrobků chudého obyvatelstva našeho Podkrkonoší" (s. 231). Tam, kde si nejsme
jisti, doporučuje řídit se vzorem dobrých spisovatelů, připomíná, že vazba se
substantivem verbálním je užší. Na přání Naší řeči se autor zaměřuje také na zvratná
slovesa a z nich tvořená substantiva verbální. Verbální substantivum si ponechává
vidové zabarvení, může být aktivní i pasivní. Slovesný rod však nevyjadřují verbální
substantiva sama svou formou, nýbrž jim tento význam přisuzujeme až v kontextu,
tedy podle smyslu dané věty. Z toho také vyplývá, že verbální substantivum nemůže
samo vyjádřit zvratnost, i ta je totiž vyvozována ze smyslu věty, proto by tu také
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zvratné „se" bylo zbytečné, např.: „modliti se - modlení"(s. 232). Výjimkou je však
případ, kdy je třeba rozlišit význam, např.: „Tohle vychloubání a vynášení se nemohu
ani poslouchat." (tamtéž). V této větě je zvratnost zdůrazněna, aby nebyl výraz
„vynášení" chápán pasivně. Příčinou této odchylky od všeobecné zásady je tu snaha
po přesnějším a důraznějším vyjádření.
K substantivnímu vyjadřování se J. V. Bečka 64 vrací také v 19. ročníku NŘ v
příspěvku Těsné a volné vazby větné. Hovoří tu mimo jiné o tom, že odborné
vyjadřování má tendenci potlačovat dějový prvek všech vedlejších větných členů,
aby tak došlo k co nejtěsnějšímu spojení s jádrem věty. Verbální substantiva pak
bývají dále nahrazována „substantivy postverbálními", např.: místo udržování silnic
se užívá „údržba silnic", místo vystavění domů „výstavba" apod. (s. 101).

O nominálním a kondenzovaném vyjadřování v poslední čtvrtině 19. století
pojednává dílo E. Hošnové.

3.3.1

Kondenzace, nominalizace (E. Hošnová)

Studie Evy Hošnové65 je přínosná nejen pro řešení problematiky nominalizace.
Zabývá se rozdílem mezi mluvenými a psanými texty odborného stylu u vědeckých
textů poslední čtvrtiny 19. století. Zkoumá složitost vyjádření ve vědeckých textech
mluvených a psaných a dochází k závěru, že zatímco v dnešních odborných textech
je rozdíl mezi mluvenými a psanými texty výrazný a v mluvených textech jsou
upřednostňována souvětí s vyšším stupněm závislosti, tak v textech z poslední
čtvrtiny 19. století jsou souvětí se třetím a vyšším stupněm závislosti zastoupena
v mnohem větší míře než dnes i v textech psaných (s. 139). Autorka se domnívá, že
„specifikum psaného / mluveného projevu v rámci vědeckého stylu nebylo v té době
64
65
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úplně vyhraněno" (tamtéž). Vliv na složitější souvětnou stavbu mohly mít tyto
faktory: tlak jazykového systému, v němž kratší věty s n e tak vysokým užitím
kondenzace umožňují složitější souvětnou stavbu; kompozice vědeckých prací, která
tyto složitější souvětné struktury podporuje především v úvodech a závěrech
vědeckých prací v souvislosti se stanovováním cílů a vyvozováním závěrů.; stylový
postup; funkčněstylové charakteristiky (např. rétoriěnost). Zároveň podotýká, že i
délka věty v tehdejších odborných textech byla kratší než dnes, průměrně 8, 9 slov,
zatímco dnešní odborný styl udává 9, 34 slov (s. 138). Tato rozdílnost v délce věty
by podle autorky mohla být dána různou mírou využití prostředků kondenzace.
Výsledkem jejího výzkumu je zjištění, že ve vědeckých textech poslední čtvrtiny 19.
století

bylo

jen

nízkou

měrou

využíváno

infínitivních,

participiálních

a

přechodníkových konstrukcí. Také konstrukce jmenné nebyly příliš frekventované,
což může být dáno stylovými faktory (s. 69). Kondenzátory jsou „výsledkem
gramatické a zčásti slovotvorné transpozice sloves do kategorie substantiv a adjektiv
(substantivum

verbale,

adjektivum

verbale,

dějové

substantivum,

dějové

adjektivum", s. 69). Autorka pozoruje, že čím delší tradici vědní disciplína má, tím
vyšší je kondenzace v jejích odborných textech, mladší disciplíny mohou projevovat
větší snahu získat čtenáře pro nově vznikající obor.
#

O

Řeší otázku, zda se specifikum mluvených a psaných projevů ve vědeckých
textech vyhranilo již v poslední čtvrtině 19. století. S vyšší mírou kondenzace souvisí
i tendence k vyšší nominálnosti. Míra nominálnosti podle výzkumu v tehdejších
psaných vědeckých textech stoupá, přesto ale nedosahuje hodnot, které mají texty
dnešní. Závěry výzkumu jsou takové, že stupeň kondenzace, nominálnosti vyjádření
a délka věty nemusí být dány pouze stylovými faktory, nýbrž může jít také o
problematiku vývoje jazyka.
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Poměr slov se syntaktickou funkcí a bez syntaktické funkce j e v tehdejších
vědeckých textech výrazně nižší než v dnešní češtině. Odkazuje na M. Těšitelovou 66 ,
která za kvantitativní typologickou charakteristiku češtiny považuje právě poměr
mezi počtem slov se syntaktickou funkcí a bez samostatné syntaktické funkce.
Závěrem lze říci, že mluvené i psané vědecké texty poslední čtvrtiny 19. století
podléhaly pravděpodobně jiné stylové normě co se týče stupně kondenzovanosti a
nominálnosti. „Psaný projev nebyl tak „hutný", nesl rysy „mluvnosti",

komunikáty

byly z velké části dynamičtější, uvolněnější než dnes. Napětí mezi prostředky
mluvené a psané syntaxe, které bývá považováno za charakteristický rys dnešní
dynamiky v syntaktické rovině se neprojevovalo příliš silně, stylový rys větší / menší
míry kondenzace se pravděpodobně v této době začínal teprve formovat." (s. 77).

Čeština tedy pravděpodobně již v na konci 19. století neměla příliš pozitivní
vztah ke složitým konstrukcím, přílišná nominalizace totiž znesnadňuje jasnější
porozumění obsahu výpovědi.

3.4 Vvvoi syntaktických vazeb v novinářském prostředí
„Milý Bůh ví, čím to je, že se netvoří v novinách nové pěkné obraty a vazby a
že se vymýšlejí jenom nové chybné, zrůdné i nestvůrné." (s. 273), tak se redaktoři
Naší řeči vyjadřují k soudobému vývoji syntaktických vazeb v novinářském
prostředí. Jako příklad by mohla sloužit nová vazba, které se podrobněji věnuje
článek Pokládati někoho něčím67. S touto vazbou se redaktoři setkali v Národních
listech. Hned v úvodu příspěvku se autor ironicky a s nadsázkou vyjadřuje o
„objevu" této nové vazby: „Brusiči v Nár. Listech připadli na nového koníčka.
Protože kde kdo v Čechách říká a říkával odedávna „zač mne máte, zač mne

66
67
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pokládáte", rozhodl se některý jazykopravec v N. L. nahrazovati toto od předků
obnošené,

ale

dosud

dobré

rčení

nějakým

novějším,

modernějším

a

ušlechtilejším."(s. 280). Dále však již vážně dodává, že tato vazba je „nemístná
strojenost, neumělá snaha o vyjadřování vybrané" (tamtéž). Autor vysvětluje rozdíl
mezi doplňkovým instrumentálem a vazbou s předložkou „za". Původ doplňkového
instrumentálu

vidí

v tzv.

instrumentálu

srovnávacím,

změna

v

doplňkový

instrumentál proběhla, když se vztah podobnosti změnil v totožnost, zatímco vazba s
předložkou „za" znamená „záměnu, náhradu, dosazení jedné věci za druhou"
(tamtéž). „Učinili-li někoho králem, stal se skutečně králem, měly-li žáby peň za
krále, nebyl to skutečný král, nýbrž jen náhražka." (s. 280). Toto vysvětlení platí i
pro danou vazbu „pokládati někoho za něco / něčím".

3.5 Ukázka opakování dotazů (slovesné vazbv.
předložky)
V Listárně se čtenáři obracejí na redakci v případě, že si nejsou nějakým jevem
jisti. Tak je to např. s dotazem na platnost vazby „vzíti si něco k srdci". Tato vazba je
Naší řečí považována za germanismus, protože použití předložky „k" je tu nečeské,
říká se správně „klásti někomu něco na srdce" (s. 62). O slovesu „navázati" se tu
dovídáme, že ho čeština ve významu „navázat styky" nepoužívá, (s. 159).
Germanismem je nazýváno zvratné sloveso „zaběhnouti se", čeština má podle názoru
Naší řeči jen podoby bez zvratného „se" (s. 192).
Redakce se opět zaměřuje na syntaktické chyby, s nimiž se setkala v tisku.
Převážně se jedná o vazby redakcí označené za nesprávné, které jsou následně
opraveny. Je to chybné užití genitivu místo nominativu po sponovém slovese „být":
„aby bylo smutných duší" a , je-li shody v zásadách"
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místo nominativního tvaru

„aby byly smutné duše, je-li shoda". Dále jsou to špatně užité předložky

ve

slovesných vazbách: „v republice, na níž se pracuje" (místo „o níž se pracuje");
„závisí existence od voleb" (místo „na volbách"). Mnoha jevy se Naše řeč zabývala
již dříve, např. opravuje chybné „co předcházelo vraždě" vazbou akuzativní „co
předcházelo vraždu" podle vzoru „pýcha předchází pád". Redakce nadále neuznává
užití slovesa „zodpovídat", např.: „to zodpoví vlády; komise pro zodpovědění", a
nahrazuje je takto: „na to odpovědí vlády; komise pro odpověď". Stejně jako již dříve
hodnotí jako chybný výraz „ohledně" a nahrazuje ho následovně: místo „ohledně
vojenské správy" doporučuje „o vojenské správě", podobně místo „ohledně své
hranice" doporučuje „co do svých hranic". Akuzativní vazbu „ušetřit svou kůži"
nahrazují redaktoři Naší řeči genitivem „ušetřit své kůže", genitiv upřednostňují
rovněž ve vazbě , j e třeba většího počtu", v tisku se v tomto případě setkali
s nominativem. Pasivní tvary s nominativem jsou nahrazeny vazbou genitivní, např.:
„Komárek byl používán (Komárka bylo používáno)." Jako germanismus je odmítána
vazba „bráti ohled na někoho", místo ní se má říkat „míti zření, ohlížeti se". Sloveso
„přáti si" se podle Naší řeči pojí pouze s genitivem, akuzativ tu není možný: „To jest
politika průtahů, jaké si nepřejeme." Opraveno je zde také chybné spojení předložky
„mimo" s genitivem na vazbu akuzativní: „mimo jiné důležité věci" (vše s. 116n.).

Skladebné a slovní prohřešky je kapitola, která se celá věnuje syntaktickým
chybám a nevhodným vyjádřením, s kterými se redaktoři setkali v denním tisku.
Některé označované chybné vazby se shodují s již výše jmenovanými, např.
po válce" místo „před válkou a po ní"; „záviset od"

místo „záviset na"; „včetně"

namísto pouhého „s"; chybný výraz ve funkci předložky „ohledně"; „mimo"
se

nesprávně

„spolupracovati

s genitivem

(s.

na této věci",

244).

příklady jsou

pojící

např.

slovesa

kde by podle Naší řeči mělo stát

správně
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Dalšími

„předa

„spolupracovat o této věci" (viz výše „pracovat o");

nesprávně užitý genitiv

„chceme lidí celých" namísto akuzativu; právě tak má být genitivní vazba u sloves
„najít, zajistit a získat". Za chybný je považován výraz „vyjít někomu vstříc", když
má čeština jiná vhodná vyjádření, jako např. „vyhověti jim, splniti je" (s. 245).

3.6 Slovesné vazby
Z odborných lingvistických příspěvků vybírám z tohoto čísla následující článek
J. Zubatého Tři slovesa68 a Čím dál, tím víc; čím dál víc od J. Malovaného.

předcházeti. stávati. následovati
J. Zubatý věnoval příspěvek slovesům „předcházeti, stávati a následovati".

U

slovesa „předcházet" rozlišuje význam časový a předstihnutí někoho chůzí. U
prvního případu označuje užívání dativu za „nedbalost, germanismus",

uvádí

příklady vět, s nimiž se setkal v tisku, např.: „včasnou pomocí předejdeme nemoci;
sňatku musí předcházet ohlášky" (s. 198). Odvolává se na brusy, které připouštějí
pouze vazbu s akuzativem. K tomu však dodává, že brusy opomíjejí další možnou
variantu, a sice opakování předložky „před". V druhém významu si podle něj český
mluvčí vystačí s akuzativní vazbou, ačkoli se v nové češtině vyskytuje i vazba s
instrumentálem,

např.: „předchází jiným dobrým příkladem". Tuto vazbu však

označuje za „nečeskou" a za napodobeninu německého „mit gutem Beispiel
vorangehen"(s. 199). Sloveso „následovati" má opět dva významy: říditi se někým,
napodobovati ho a pohybovat se za něčím. V prvním případě dokládá čeština vazbu s
akuzativem, ve druhém případě se vyskytuje nejen akuzativ, ale i genitiv. Dodává, že
pokud následujeme předmět v podobě živé osoby, zní přirozeněji vazba akuzativní:
„syn následoval matku do domu" (s. 206). Především se však J. Zubatý zajímá o to,
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jsou-li u slovesa „následovati" správné vazby předložkové. Ve významu časové nebo
místní posloupnosti považuje prostý genitiv za nepostačující, např. „den následuje
noci" (s. 206). Na rozdíl od prvního vydání brusu a od ZenklaM pociťuje užívání
vazeb s předložkami „po" a „za": „následovati za někým, následovati po někom"
jako správné (s. 206). Závěrem doporučuje tři vazby: „následovat čeho", ve významu
následovat nějaké rady nebo příkladu; „následovat čeho" nebo „následovat co", popř.
s předložkovým výrazem ve významu „chůze za někým"; vazba s předložkovým
výrazem je podle něj vhodná jako náhrada za chybnou vazbu s dativem, např: „po
létech tučných následovala léta hubená" (s. 208).

Podle Gebauera, J. - Trávníčka, F. (1925) se slovesa „následovati" pojí
s genitivem, např.: „synové následují otců svých". V jazyce se objevuje i akuzativní
vazba, kterou však považuje za odchylku (s. 331).

U slovesa „předcházeti, předejiti" uznává F. Trávníček (1925 i 1939) za
správnou pouze vazbu akuzativní, vazbu s dativem označuje za germanismus

(1925,

s. 258).

3.7 Komparativ
Na dotaz, z d a j e správná vazba „bylo tam více jak", odpovídá J. Vlček jménem
redakce, že jde v tomto případě o napodobení němčiny, ale i v historii češtiny je tento
tvar doložen a užívá se ho dle dokladů i v lidové mluvě. Přednost by se však mělo
dávat vazbě s „než", protože je to vazba „starší, obvyklejší a spisovnější" (s. 192).

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) nabízí výklad, jak se vyjadřuje „předmět B,
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nad nějž A vyniká, jak se vyjadřuje míra, o kolik vyniká A nad B" (s. 302). Předmět
B může být

vyjádřen genitivem odluky („stařec je moudřejší jinocha"),

předložkovým pádem („soused je bohatší nad nás"), spojkou „než, nežli" („soused je
bohatší než my") a spojkou J a k o " (Jsem lepší jak ty") (s. 303). Spojka J a k o " se
však užívá v jazyce obecném, nikoli spisovném.

Podle F. Trávníčka (1939) lze komparaci vyjádřit pomocí genitivu odluky
(např. „stařec je moudřejší jinocha"), předložkovým pádem (např. „soused je bohatší
nad nás"), spojkou „než" a „nežli" a v obecném jazyce spojkou J a k o " . Soudobá
spisovná čeština podle něj upřednostňuje spojku „než" a „nežli", genitiv označuje za
silně archaický, vyskytující se ve strnulých případech jako „sebe lepší" (s. 307).

S „než" se u V. Šmilauera (1947) setkáme u příslovečného určení míry
přirovnáním. U podstatného jména vyjadřuje rozdíl u komparativu adjektiva, např.:
„život těžší než hlad a neladnější než bída" (K. Čapek, zde s. 292); u komparativu
příslovce: „Funkce akademických hodnostářů jest spíše mravní než pouze úřední." (s.
293). V lidové mluvě se používá také „více jak": „Víc jak dříve v nitru jsem se
zděsil." (s. 293). U vedlejší věty vyjadřuje nestejnou míru „než(li)" u komaprativu
adjektiva, např.: „Budeš bydlet v daleko krásnějším bytě, než jaký by se dnes dal
vůbec najít."; u komaprativu příslovce: „Seděl déle, než bylo potřebí." (s. 293).

F. Trávníček (1951) hovoří o „nevětné poměrnosti" (s. 1091), vyjadřuje se
nejčastěji spojkou „než (nežli)", výrazy J a k , jako" také nejsou podle něj ojedinělé,
patří však do lidového a hovorového jazyka.
Ve vyjádření komparativu lze tedy sledovat ústup genitivní vazby, která
nabývá archaického zabarvení (viz F. Trávníček, 1939), V. Šmilauer ani F. Trávníček
(1951) již genitiv nezmiňují vůbec.
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3.8 Vazba „čím dál tím víc"
J. Malovaný

článku Čím dál, tím víc; čím dál víc70 sleduje, jak se stále častěji

vypouští slůvko „tím" ve větách typu „Prší čím dál víc. Ten hoch je čím dál horší."
(s. 293). Uvádí, že vazba „čím dál víc" vznikla v nářečí a je doložena v nářečí
hanáckém na Přerovsku (s. 293). Tato vazba vznikla kontaminací dvou vazeb, jako
příklad udává dvě věty z hanáckého nářečí: „Všecko je co den dražší. Všecko je čím
dál, tím dražší.", přitom zmiňuje, že obě věty vyjadřují stejnou myšlenku (s. 294).
Výsledkem snahy mluvčího co nejvíce tyto vazby „zestejnit" jsou čtyři věty: „Čím
dál, tím je všecko dražší. Všecko je co dál dražší. Všecko je čím dál dražší. Čím dál
je všecko dražší." (s. 294). Mezi oběma vazbami „čím dál, tím víc" a „čím dál víc"
vidí jemný významový rozdíl: „čím dál, tím víc prší" je podle něj vyslovováno s
důrazem, kdežto „čím dál víc prší" se častěji říká bez důrazu (s. 294). J. Malovaný si
klade otázku, zda patří tyto vazby do spisovné češtiny. Říká, že není nutné je
považovat za provincialismus, protože vazeb vzniklých kontaminací je v jazyce více
a záleží na tom kterém mluvčí, zda danému vyjádření porozumí, a také na tom, do
jaké míry se daná vazba rozšíří. Jako progresivní označuje vazbu „čím dál hůř" (s.
295).

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) vazbu „čím - tím" zmiňují v kapitole o
komparativu a u vyjádření míry instrumentálem: „čím jsme hrdosti prázdnější, tím
jsme lásky plnější" (s. 303).

F. Trávníček (1939) hovoří na toto téma v kapitole o komparativu a v kapitole
o instrumentálu měrovém. U komparativu slouží vedle akuzativu s předložkou „o" a
příslovečného výrazu, jako např. J s e m trochu zdravější", k vyjádření míry, např.
„čím jsme hrdosti prázdnější, tím jsme lásky plnější" (s. 307). U měrového
70
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instrumentálu, který je podle něj nejčastěji využíván ve „rčeních komparativních",
udává jako příklad větu: „Čím více kdo má, tím více žádá." (ve významu „o kolik...,
o tolik..."), hojně se vyskytuje i výraz „čím dále, tím hůře" (s. 363).

U V. Šmilauera (1947) najdeme výraz „čím - tím" v kapitole o příslovečném
určení míry, jež je zjišťováno rozdílem dvou jevů přirovnáním k jinému rozdílu (s.
300), např.: „Čím krásnější je jeho sen, tím bude bolestnější jeho procitnutí. Hřmí
čím dál tím silněji." (s. 301) „Čím" může stát ve větě samo: „Hvězd bylo čím blíže k
měsíci méně a méně." (citace z Raise, zde s. 301); výraz „čím dále" se mění
v příslovce: , j e čím dále hůře; sumární závěry ideologické a čím dál hustěji i
sociologické." (s. 301).

O vazbě „čím - tím" lze tedy říci, že byla považována za vhodnější v případě,
kde bylo třeba výpověď zdůraznit. Za progresivní je označována vazba „čím dál
hůře".

3.9 Předložky
kvůli / za příčinou
Na otázku, zda je vhodné nahrazovat spojení „za příčinou přesídlení" výrazem
„k vůli přesídlení" odpovídá redakce negativně, domnívá se, že „kvůli" by se ve
spisovné češtině mělo užívat jen tam, kde se něco děje k něčí vůli, na přání, ve
prospěch někoho nebo něčeho, např. „udělám to k vůli tobě (tobě k vůli)", v ostatních
případech čeština nabízí jiné možnosti vyjádření, tedy nikoli „k vůli obchodu", nýbrž
„pro obchod, za obchodem" (s. 253).
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) zmiňuje u předložky „za" rčení „za pilnou
příčinou": „byl jsem ve městě za pilnou příčinou" (s. 372).
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F. Trávníček (1939) uvádí pouze jeden příklad pro spojení „za příčinou", a to
„byl jsem ve městě za pilnou příčinou" (s. 384). Spojení předložky „k" s dativem ve
významu účelovém podle něj připouští výraz „k vůli tobě; udělám ti to kvůli" ve
významu „abych ti vyhověl, v tvůj prospěch" (s. 371). Správně lze tento výraz užít
pouze v případě, že se jedná o osoby, které opravdu vůli mít mohou. Naopak jako
chybné klasifikuje užití předložkového výrazu „k vůli" ve funkci náhrady za
předložku „skrze": „nedorozumění vzniklo skrze tebe (pro tebe)" v příslovečném
určení příčiny (s. 381).

Podle F. Trávníčka (1951) je předložka „za příčinou" s genitivem knižní, není
však nesprávná (s. 1313). Výraz "k vůli" ve významu „udělám ti to k vůli, protože je
to tvá vůle, protože si to přeješ" (s. 1256) nabývá funkce předložky s dativem. Ve
smyslu předložky „pro"/: „byl potrestán kvůli tobě, kvůli tomu" (s. 1256) se
vyskytuje v mluvě lidové a hovorové.

J. V. Bečka v již výše zmíněném článku Těsné a volné vazby větné

71

vidí v

užívání opisů pomocí předložek snahu vyhnout se vedlejším větám. Uvádí zde
několik příkladů, s kterými se setkal v tisku, např.: „Nevyhovuje-li státní vlajka v
důsledku poškození svému účelu, budiž spálena. Impregnace dřev za účelem docílení
poněkud trvanlivých a ohnivzdorných konstrukcí jsou drahé. Na Hradčanech vymění
si pražská obec v zájmu zaokrouhlení kole Černínského paláce pozemky..." (s. 102).

O předložce „kvůli" viz také výše.

mimo
Podle redakce se předložka „mimo" používá pro vyjádření příslovečného
určení místa, na otázku „kudy?" a „kde?", např.: „Ani mimo zvířata nepřecházel
71
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lhostejně." (s. 263); „Léta minulá jsi strávil mimo naši republiku" (s. 264). Dále
vyjadřuje příslovečné určení vlastního způsobu, např.: „Já zas mimo obyčej
dovolával jsem se zákona" (s. 279), a omezení: „Mimo datum a označení jednotky se
píší řadové číslice slovy." (s. 297).
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) spojuje „mimo" - původně příslovce, které
se stalou předložkou - s akuzativem, např.: „mimo rozkaz to učinili" (s. 360).
Genitivní vazbu, která vzniká podle předložky „kromě", hodnotí jako odchylku, která
do spisovné češtiny nepatří, spisovný jazyk zachovává vazbu akuzativní.

Téměř shodně, pouze s jinými příklady, je tato předložka vysvětlena F.
Trávníčkem (1939). Chápe ji rovněž jako původem slovesné příslovce, příbuzné se
slovesem „minouti" a pojící se s akuzativem, např. „Šel mimo nás (kolem nás). Neví
o tom nikdo mimo mne. Mimo nadání nepřišel (proti očekávání)." Spisovný jazyk
uznává jen akuzativní vazbu, přestože se „mimo" někdy pojí také s genitivem (s.
372).
O několik let později se k této problematice v Naší řeči vyjádřil také J. Haller72
v článku Mimo co, kromě čeho. Reaguje tu na dotaz čtenáře, zda je nějaký
významový rozdíl mezi těmito dvěma předložkami. V Brusu jazyka českého73 (1894)
se čtenář totiž setkal s výkladem, že předložka „mimo koho" připojuje, kdežto
„kromě čeho" ubírá, vyjímá. Nové učebnice a příručky již však rozdíl mezi oběma
předložkami nepociťují. J. Haller se tu odvolává na Gebauerovu Příruční mluvnici v
Trávníčkové vydání z r. 1930, v níž F. Trávníček vychází z Gebauerova výkladu z
roku 1890, a obě předložky chápe jako rovnocenné. Ani časopis Naše řeč se zatím
nezmínil nikde o tom, že by se mezi předložkami měl dělat významový rozdíl. J.
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Haller také doporučuje podrobnou stať V. Flajšhanse ve Sborníku filologickém 1 z
roku 1910, kde se zabývá všemi doloženými významy předložky i příslovce „mimo".
J. Haller rozlišuje několik významů předložky „mimo co": význam

místní,

vylučovací, význam míjení, pak ve spojeních „mimo právo" a pod., význam
stupňovací a významy ve funkci příslovce. Ve významu místním se předložka
„mimo" rovná výrazu „stranou", význam „okolo, kolem" je označen za

archaický.

Význam vylučovací není Brusem pokládán za správný, přestože doklady o něm - jak
J. Haller zmiňuje - jsou již v žaltáři Poděbradském, také V. Flajšhans na tento
význam pamatuje. Ačkoli se podle něj může zdát zvláštní, že má předložka „mimo"
jak význam připojování, tak význam vylučování, nevidí v tom J. Haller žádný
problém. Vysvětluje, že rozdílnost významu nenese samotná předložka, nýbrž je
dána kontextem, v němž může být užita, např.: „Mimo malého hocha nikoho jsme
nepotkali" (citát z J. Arbesa, zde s. 295); „Milo jim bylo všem, mimo

matku."

(Němcová); „Mimo tyto věci měla babička..." (B. Němcová, zde s. 296). Od
významu „míjení" vznikají další odstíny významu, např. „vně něčeho": „Mimo dům
však trvají i dále spory..." (s. 296). Dále je tento význam přenesen do ustálených
spojení jako „mimo právo, mimo řád, mimo obyčej, mimo nadání", která také nesou
význam „vně", např.: „Věci zrajou mimo nadání." (V. Hálek, zde s. 297). V starší
češtině byl častý význam „nad to / než" u komparativu a superlativu, např.: „Mimo
pět dní déle živ nebudeš." (s. 297). Hojně se tato předložka vyskytovala u adjektiva
„jiný" a zájmena „všechen". Mívala také význam stupňovací, např.: „Svatého Jana
Kristus miloval mimo svatého Petra." (T. Štítný, zde s. 297). Ve významu
stupňovacím se však „mimo" v nové češtině již nevyskytuje. Nová čeština využívá
„mimo" také jako příslovce. Ačkoli je u předložky „mimo" zdůrazňován spíše
význam vyjímání, nelze opomíjet také jeho druhý význam - připojování.
^

ím,

yátrf

u předložky „kromě" J. Haller hovoří o tom,(že mimo adverbiální význam a
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místní význam „podle, kolem, okolo" bychom mohly tuto předložku charakterizovat
stejným způsobem jako „mimo". Jako příslovce vystupuje „kromě" také často.
Závěrem J. Haller říká, že není nutné předložky „mimo" a „kromě" rozlišovat podle
významu.

4.

NŘ 1920

Poprvé se v tomto časopise setkáváme s dotazem na větný rozbor, a to v
rubrice Hovorna. Jak je uvedeno v odpovědi na dotaz, nepatří větný rozbor do
okruhu zájmu Naší řeči, přesto alespoň stručně je dotaz zodpovězen. Jedná se tu o tři
konkrétní jevy, a sice o výraz „než nikdy" ve větě „pozdě jest lepší než nikdy"; o
výraz „na místě" ve spojení „kozy byly na místě" a o slovo „tuším" v příkladě „bylo
to tuším loni" (s. 31). Výraz „než nikdy" je redaktorem určen jako příslovečné určení
míry a dodává, že všechny výrazy po „než" po komparativu plní funkci tohoto
větného členu, dále už je tento výraz nedělitelný, protože tvoří těsně spojenou
syntaktickou jednotku podobně jako předložka se svým pádem. Výraz „na místě" jak upozorňuje redaktor - tu není doplňkem. Slovo „tuším" není odděleno čárkou,
což je důkazem toho, že ztratilo původní význam a přeměnilo se v patrikuli podobně
jako výraz „rci, prý, jářku", pak má platnost příslovečného určení.

O komparativu a vyjádření míry viz kapitole o Naše řeč 1919.

4.1 Vsuvka ..tuším"
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) v kapitole o interpunkci hovoří i o větě
vložené, která má být oddělena čárkami po obou stranách. „Prislovkovitě vkládaná
slova pravda, trvám, tuším, prý" apod. (s. 278) se čárkami oddělují v případě, kdy to
vyžaduje zřetelnost.
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Slovo „tuším" je u V. Šmilauera (1947) zmíněno v kapitole o parentezi. V.
Šmilauer objasňuje, že parentezi nevzniká žádný syntaktický vztah, jedná se většinou
o poznámku mluvčího, komentář. Vsuvky bývají odděleny pauzami a odlišují se
melodickou modulací (s. 43), postupně se v jazyce ustalují a do věty se začleňují i
zvukově, potom dochází k tomu, že není nutné je v psaném projevu oddělovat
čárkami, např. původní zápis „byl, prý, oloupen" se zjednodušuje v „byl prý
oloupen". Tyto vsuvky, ačkoli vstupují do věty, nezasahují do větných syntaktických
vztahů (s. 44).

4.2 Doplněk / přechodníkové vazby
Další dotaz v Hovorně se týká doplňku (s. 89). Jak uvádí redakce, rozdíl mezi
příčestím trpným užitým v platnosti doplňku a přechodníkovou vazbou je ten, že
doplňková vazba se slovesem je těsnější a doplněk vyjadřuje stav, čímž se blíží
adjektivu a adverbiu, na rozdíl od přechodníkové vazby, která má význam dějový (s.
89). Ke srovnání jsou tu jmenovány příklady: „vešel překvapen", tzn. byl v nějakém
stavu, kdežto „vešel, jsa překvapen" znamená, že vešel a byl překvapen (s. 89).
Pravděpodobně nedopatřením se tento stejný článek objevil i v pozdějším čísle Naší
řeči v Hovorně na straně 213.
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) upozorňuje na důležitost přechodníkových
vazeb v rámci vazeb participiálních. Jejich výskyt je omezen téměř jen na spisovný
jazyk. Rozlišuje spojité a nespojité přechodníkové vazby. Ve spojitých je přechodník
„souřadným doplňkem své věty a v gramatické shodě s jejím podmětem, např.:
„Stařec nesa břemeno klesal." (s. 395). Dodává, že ve staré češtině byly tyto vazby
„hojnější a rozmanitější" (s. 395). Ve staré češtině přitom mohl být přechodník také
souřadným doplňkem k předmětu, např.: „Matka viděla syna (mrtvého) na nosidlech
ležíc." (s. 395). U „nespojité (absolutivní) přechodníkové vazby" nedochází ke shodě
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mezi přechodníkem a podmětem řídící věty, přechodník je vložen do věty bez
syntaktického zapojení a stává se často příslovečným výrazem, např.: „takřka"(s.
395).
F. Trávníček (1939) pojednává o doplňku i o přechodníkových vazbách dosti
obšírně (s. 407 a 251).
V souvislosti s tímto tématem, opět zmíním Bečkův článek o míře těsnosti
větných vazeb 74 . Také jiné větné členy než přísudek, který J. V. Bečka nazývá
jádrem věty, mohou nést jistou dějovost. Tyto „dějové" větné členy se potom z
větného jádra uvolňují a stávají se samostatnějšími. Nejvolněji je připojena věta
vedlejší. Čeština umožňuje vybrat si ze škály vazeb, které dosahují různé míry
volnosti, resp. těsnosti vůči jádru věty. J. V. Bečka uvádí některé větné vazby a
vzájemný poměr mezi nimi. Příslovečnou vazbu klasifikuje jako těsnější než
přechodníkovou, příslovečnou pak těsnější než doplňkovou, doplňkovou těsnější než
přechodníkovou a vazbu se substantivem verbálním těsnější než vazbu s infinitivem.
Do problematiky syntaxe řadí poměr mezi vazbami infínitivními a vazbami
infinitivními uvozenými ukazovacím zájmenem, přičemž jako těsněji připojenou
hodnotí první z nich; dále výraz větný je těsnější než věta vedlejší a věta vedlejší
těsnější než věta hlavní. Také slovosled nese svůj význam, protože přívlastek stojící
před jménem cítíme dle J. V. Bečky jako těsněji připojený než přívlastek stojící za
jménem. Se stupněm těsnosti či volnosti připojení členů k jádru věty souvisí způsob
připojování průvodních myšlenek k myšlenkám hlavním. J. V. Bečka vidí v jazyku
tendenci vyjadřovat se stále více způsobem těsnějším. Vývoj jazyka je podle něj
značně urychlen v jazyce vědeckém, zatímco jazyk básnický tento vývoj záměrně
ruší. Těsnější způsob vyjadřování označuje J. V. Bečka za „rozumovější", avšak
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někdy „těžkopádný, kožený" (s. 101). Problém vidí v současné češtině v užívání
přechodníků, často jsou jejich tvary již archaické. J. V. Bečka však nevidí důvod
vyhýbat se přechodníkům pasivním, např.: ,jsa chválen, byv pochválen" (s. 103). V
užívání přechodníků vidí jiný problém, a to v jejich přílišné dějovosti, která brání k
těsnějšímu připojení přechodníků k jádru věty. Jazyk si v tomto případě pomáhá tím,
že dochází k posunu od vazeb přechodníkových k vazbám doplňkovým, které
vznikají vynecháním přechodníkového tvaru slovesa „být". V současnosti hodnotí J.
V. Bečka tyto doplňkové vazby jako běžné a předpovídá jim, že brzy vytlačí z
užívání pasivní přechodníkové vazby, které se pak stanou archaismem. Doplňkové
vazby se podle něj šíří také pod vlivem francouzštiny.

4.3 Spojte „i"
O spojce „i" pojednává odpověď redakce v příspěvku „z 5 kůží75". Čech by prý
měl cítit, že spojka „i" slouží k důraznému vytýkání spojenosti předmětů (s. 91). Tato
spojka by tedy podle autora neměla být považována za zbytečnou, protože i Němci
mají mimo spojku „mit" i spojku „samt". Také připomíná, že spojka „i" může být
vyslovována s plným přízvukem, např. „zajíc i s kůží", i s přízvukem slabším: „Jindy
člověk mohl na den vystačiti i se zlatkou."(s. 91).

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) pouze zahrnuje „i" mezi spojovací slovce v
souvětí slučovacím (s. 253).
F. Trávníček (1939) spojku „i" zařazuje mezi spojky původní, slučovací (s.
416n.).
U V. Šmilauera (1947) se setkáme se spojkou „i" v kapitole o koordinaci, u
prostého připojení parataktického, kdy spojuje těsněji a důrazněji než spojka „a",

75

I s kůží, Naše řeč, 4, 1920, s. 91
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např.: „Jedním dechem vymáhá uznání i odráží je." Spojky „a" a „i" rozlišují různé
vztahy, např.: „V kavárnách jsou vyloženy domácí i zahraniční noviny a časopisy."
(s. 370). U hypotaktického slučovacího spojení „i

s"

zdůrazňuje úplnost: „V

chodbičce odmontoval lampu i se žárovkou." (s. 372). Zmíněna je spojka „i" také u
zdůraznění větných členů slučovacími spojkami, např.: „I neživé předměty mají tvář.
Byl dokonale elegantní i v civilních šatech." (s. 377).

4.4 Slovesné vazby
Otázky slovesných vazeb nechybějí ani v tomto ročníku Naší řeči. Vazba
„uvázati koně o sloup" je chybná, Naše řeč se odvolává v tomto případě na stejný
názor F. Bartoše76, který uvádí jako jedinou možnou předložku „k" Podle autora
příspěvku v Naší řeči je vazba „uvázati koně o sloup" nepřesná a vznikla z vazby
„uvázati provaz o sloup" (s. 45).

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) na rozdíl od pozdějších mluvnic toto spojení
zařazuje mezi akuzativní vazby s předložkou „o" s významem „okolo sloupu"
zároveň tuto vazbu hodnotí jako dialektismus (s. 363).

Rubrika Návštěvou u novin je tentokrát zaměřena na Národní politiku druhý
po Národních listech nejstarší pražský časopis. Mezi chybami, které redakce
novinám vytýká, jsou: nesprávně užitý genitiv záporu místo nominativu („do Polska
nedochází uhlí ani jednoho vagonu"); chybně užitý akuzativ namísto genitivu
(„Poláci svoje uhlí šetří; daň, kterou stát potřebuje; použil proti němu všechen
materiál", s. 51). A za chybnou je označena genitivní vazba ve větě „Smutný to byl
výjev v Mostě, kde vojáci obrátili zbraní svých proti vlastním krajanům." kde by
měla být podle redakce vazba akuzativní „obrátili zbraně své" (s. 51).

76

Bartoš, F.: Nová rukověť, Brno 1901
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Podobně je vytýkáno Právu lidu, že se dopouští chyb a nepřesností v syntaxi:
„Zachovávati přesnost ve vazbách, vázati sloveso s náležitým pádem, náleží dnes k
věcem svobodného obchodu, podobně tvořiti si vazby a obraty nové. Tu si myslí
přemnozí, že si může každý dělati, co chce, a psáti, jak chce." (s. 200). Vybírám tyto
příklady vazeb, které byly označeny za chybné a opraveny: chybné genitivy místo
správného akuzativu „rozpíná probodených dlaní; viděti hranic a přehrad; najiti
dostatečného zájmu; vyjma majetků; to by zanechalo stop" (s. 200). Mnohé z oprav
se objevily již v dřívějších vydáních Naší řeči, jako např. chybně užitá předložka u
sloves „na zákoně se pracovalo dlouho" místo správného „o zákoně se pracovalo" (s.
200); chybné vazby „mohou býti zodpovězeny, obchodovati něčím" jsou opraveny
na „obchodovati s něčím" (s. 201).

šetřiti. potřebovati. použiti
Všechna tři slovesa - „šetřiti, potřebovati, použiti" - zahrnují F. Trávníček
(1939), Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) i V. Šmilauer (1947) do sloves s vazbou
genitivní.

viděti, nalézti. obchodovati, zanechati
U sloves „viděti, nalézti" jmenuje Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) také
vazbu dvojího akuzativu, pokud je ve větě předmět a doplněk v akuzativu, např.:
„abyste mistra viděli živa, jak jste jej dříve zdráva vídali"; „otec své dcery pokřtěny
nalezl" (s. 327). Připomíná, že ve staré češtiny býval genitiv také u sloves „viděti,
náviděti, navštíviti", např.: „vizte světa obludného" (s. 333). Zároveň Gebauer, J. Trávníček, F. (1925) jmenuje skupinu sloves, která znamenají „všeliké odlučování
neb odloučení" a mezi ně řadí také sloveso „brániti", jedná se o genitiv odlukový,
např.: „Syn má své matky brániti." (s. 331).
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Sloveso „obchodovati" u Gebauera, J. - Trávníčka, F. (1925) nenajdeme.
Již jsem se zmiňovala o tom, že F. Trávníček (1939) upozorňuje na nesprávné
upřednostňování genitivu na úkor akuzativu v některých novějších spisech, a to ve
slovesech „dovoliti, spojití, zaviniti, získati, ztráceti, najiti" (s. 352).

V. Šmilauer (1947) pojí sloveso „zanechat" s vazbou genitivní,

např.

„Zanechme dnes všeho nepřátelství." (s. 209). Jedná se tu o genitiv odlukový, bez
druhého akuzativního předmětu. Také V. Šmilauer slovesu „pracovat" přiznává
pouze předložkovou vazbu „pracovat o čem", např.: „Na Vodňansku pracoval o
novém katastru." (s. 230).

4.5 vvima
Výraz „vyjma, vyjmouc" zmiňuje Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) v části
Nauka

o slově,

kde hovoří o „skleslých příslovcích", která jsou

původem

přechodníky přítomnými, zapojenými do věty bez syntaktické shody (s. 215).

Výraz „vyjma" se - jak udává F. Trávníček (1939) - pojí správně pouze s
akuzativem, ačkoli se můžeme v té době setkávat i s chybnou vazbou genitivní, která
vzniká pravděpodobně záměnou s předložkou „kromě" (s. 372).
V. Šmilauer klasifikuje výraz „vyjma" jako přechodník nespojitý, tzn. který se
neshoduje ani neztotožňuje s podmětem a stává se příslovcem, které může nést často
funkci spojovacího výrazu

(s. 324). Také podle V. Šmilauera se pojí pouze s

akuzativem, ostatní možné chybné vazby autor neuvádí, např.: „Zakážeme přístup na
pozorovatelnu všem, vyjma personál pozorovatelny, velitele a zpravodajské orgány."
(s. 296).
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4.6 Gramatická shoda v rodě
V rubrice Drobnosti je věnována pozornost shodě ve větách se dvěma (nebo
více) podměty středního rodu (s. 42). Existují případy, kdy určité mluvnické jevy
souvisejí více s psychologií než s „mrtvou mluvnicí", jak uvádí autor příspěvku.
Řekneme např. „bratr s otcem odešli" místo mluvnického „bratr s otcem odešel", v
tomto příkladě mluvnické neshody vidí autor psychologický základ. Podobný
psychologický základ najdeme také u neuter, kde není tak silné povědomí o
mluvnickém rodu, protože se nemohou opřít o pohlavní rozdíly přirozeného rodu,
např. neříkáme „Srbsko s Řeckem vypověděla válku." (s. 42), nýbrž „vypověděly".
Mluvnický cit mluvčích dokáže rozlišit mluvnický rod plurálu, pokud se jedná o
množství stejných předmětů, např. „hříbata utekla", ale již si pak neuvědomujeme jak říká autor -

„rodové stejnosti několika jednotných jmen středního rodu,

sdružených v jediný složitý podmět" (s. 42). Tvar přísudku pak tvoříme jako u
podmětů neživých, které nemají shodný rod: „namáhavá jízda, neklid, nevyspání je
unavily" (s. 42).

Podle Gebauera, J. - Trávníčka, F. (1925) se v gramatickém rodě má shodovat
souřadný přívlastek i přístavek se svým podstatným jménem nebo jeho zástupcem,
dále souřadný doplněk se jménem, k němuž se táhne, a vztažné zájmeno přívlastkové
věty s podstatným jménem, k němuž se táhne (s. 290). U plurálu neuter doporučuje
ve spisovném jazyce upřednostnit koncovky středního rodu („okna se třásla") před
koncovkami rodu ženského („okna se otřásly"), které označuje za odchylku (s. 291).
Pokud jsou součástí podmětu výrazy různých rodů, pak má přednost rod mužský před
rodem ženským, rod ženský před rodem středním.

V. Šmilauer (1947) rozlišuje, jak jsou substantiva rozšířena koordinací a jakým
způsobem u nich dochází ke shodě v rodě. Pokud je koordinací spojeno několik
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různých neuter v singuláru, pak má příčestí tvar plurálu feminin, protože u neuter je
rodovost oslabena (s. 67), např.: „Město a předměstí měly společnou správu. Tele a
hříbě utekly." (s. 67). Pokud je koordinací spojeno několik substantiv různého rodu v
plurálu, pak je příčestí v plurálu a řídí se buď „rodem přednějším" (s. 67), např.:
„Obrat, na který se již některé živly a zahraniční podněcovatelé těšili.", nebo se
shoduje s nejbližším: „V městech jsou zřízena velká koupaliště a plovárny." (s. 68).

5.

NŘ 1921

V tomto ročníku se zaměřím především na rubriku Hovorna, protože převážně
v ní je věnována pozornost syntaktickým jevům dané doby, a to v podobě
čtenářských dotazů a odpovědí na ně.

5.1 Vztažné věty
V.

Ertl tu vysvětluje, že „připojení další věty vztažným zájmenem jest jen

spojení formálně těsnější než spojení zájmenem ukazovacím, a věty vztažné se
namnoze z takového spojení vyvíjely." (s. 29). Ukazovací zájmena a příslovce, popř.
samostatnou větu je podle něj vhodnější užívat v případě, pokud ve větě řídící není
podstatné jméno ani zájmeno, ke kterému by se následující věta mohla formou věty
vztažné připojit. Přestože někteří čeští spisovatelé napodobují jiné jazyky, zvi. latinu,
v tendenci nahrazovat ukazovací zájmeno zájmenem vztažným i v těch případech,
kde v řídící větě není potřebné podstatné jméno nebo zájmeno, k němuž by se
následující věta vztahovala, nepovažuje tuto tendenci v češtině za progresivní,
protože se nerozšířila v „přirozeném jazyce lidovém" (s. 29).

Doporučuje

upřednostnit ukazovací zájmeno i v případě, kdy následující věta odkazuje k celému
obsahu věty předcházející, nejen na konkrétní podstatné jméno či zájmeno. Uvádí
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příklad věty z I. Hermanna: „Ledvinka oslovoval starého sluhu „pane Alois", což mu
velice lichotilo.", místo tohoto spojení by bylo podle něj vhodnější použít ve stejném
smyslu ukazovací zájmeno: „a to mu velice lichotilo"(s. 29). 77

F. Trávníček (1939) hovoří o vztažných větách v rámci kapitoly věnované
vztažným zájmenům. Rozlišuje tato vztažná zájmena: J e n ž , který, kdo, čí, co, jehož,
jejichž, jejíž, jaký." Upozorňuje, že zájmeno J e n ž " se vztahuje jen na osoby a věci
určité, proto tam, kde jde o osoby či věci neurčité, lze použít jen zájmeno „který",
nikoli J e n ž " . Jako příklad uvádí: „ejhle beránek boží, jenž snímá hříchy světa", což
původně znamenalo „..., ten snímá hříchy světa" (s. 321). Dva druhy vztažných
zájmen vysvětluje tím, že vztažné věty jsou dvojího původu, věty s J e n ž " vznikly z
ukazovacích (Jen-ž, původem ten") a věty s „který" (kdo, co, čí) z tázacích (s. 321).
Starší jazyk tento rozdíl pociťoval více, v nové době se rozdíly stírají a místo J e n ž "
se stále častěji objevuje „který". Tam, kde se zájmeno vztahuje k osobě nebo věci ve
větě hlavní, lze užít zájmena J e n ž " i „který", např.: „ejhle beránek boží, jenž / který
snímá hříchy světa". Ale v případě, kdy se zájmeno vztahuje na celý obsah věty
hlavní, nelze použít vztažné zájmeno ,,co(ž)", nýbrž ukazovací zájmeno „(a) to",
např. „Kupec sám přišel, (a) to nikdy nebývalo." (s. 322). F. Trávníček připomíná, že
i v lidové mluvě se rozlišují oba druhy vztažných vět, zájmeno „který" se ujalo i zde,
místo J e n ž " se však ujalo neshodné „co", popř. Jak", např. „To je ten člověk, co mi
to říkal; ten člověk, jak jsme ho onehdy potkali." (s. 323), a podobně: „To je ten
člověk, co jsem ti o něm vyprávěl." (s. 322). Ve spisovném jazyce doporučuje
používat jen vazby shodné (s. 323).

77

Pozn. V němčině v tomto případě, kdy se následující věta vztahuje k obsahu celé věty

předchozí, říkáme der weiterfúhrende

Nebensatz,

(co, což).
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tato vedlejší věta bývá uvozena zájmenem was

Pro srovnání zde uvedu příspěvek z pozdějšího ročníku Naší řeči, v němž
hovoří o vztažných větách Jaroslav Dvořáček™. Autorovým cílem je ukázat jak
chybně užitými relativními větami dochází jednak k zaměňování obecného tvrzení za
individuální, jednak k záměně objektivního a subjektivního soudu. Uvádí čtrnáct
příkladů záměny tvrzení obecného za individuální, kdy je individuální věc kladena na
místo všeobecné, přičemž někdy může být takový výraz chápán dvojsmyslně.
Chybná spojení nahrazuje vhodnějšími, resp. jednoznačnějšími výrazy. Vybírám jen
některé z příkladů. „Cesta méně dramatická. Méně bouřlivá, (...) ale vedoucí asi
nejblíže k pravdě, o kterou každému jde." (s. 108). Autor stati vysvětluje, že v tomto
případě jde o obecnou pravdu, nikoli o nějakou zvláštní pravdu. Navrhuje jako
vhodnější spojení: „k pravdě, a o tu (přece) každému jde" (s. 108). „Mám ráda půvab
pařížských lidových slavností, jež si zachovaly svůj lidový ráz..." J. Dvořáček míní,
že autorka této věty měla na mysli obecně všechny pařížské lidové slavnosti, a tak
navrhuje toto spojení vět: „slavností, protože (ty) si zachovaly / neboť si zachovaly"
(s. 108). J. Dvořáček vybírá věty z denního tisku a snaží se vždy podle kontextu najít
vhodnější způsob vyjádření tam, kde vztažnou větu klasifikuje jako chybnou. Jiný
příklad: „Je vyloučeno, aby tento úkol provedli dramatikové a spisovatelé, kteří by se
museli dříve oprostit od návyků, jež dalo jim jejich zaměstnání." (s. 109). J.
Dvořáček tu vidí nebezpečí dvojsmyslu a opravuje tak, že relativum vypouští: „...
spisovatelé; (neboť) ti by se ..." (s. 109). Parataktické spojení doporučuje ve větě „..
poznáme snadno, jakou úlohu tu měla a má franc. poesie devatenáctého věku, kterou
však opět bude redukovati na stadia předchozí..." (s. 110). K záměně objektivního
jevu za subjektivní a naopak podle J. Dvořáčka dochází mnohem méně, přesto se s
nimi čtenář mohl v tisku setkat, autor zde uvádí tři příklady. „Mladistvý vrah tvrdí, že
byl sám na životě ohrožován útočníky, jež nikdo neviděl." (s. 110). V této větě je
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Dvořáček, J.: Chybné věty relativní, Naše řeč, 15, 1931, s. 109 - 111
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objektivní fakt, že útočníky nikdo neviděl, přisuzován vrahově výpovědi, ačkoli to j e
zjištění policie, popř. svědků. Věty autor spojuje raději takto: „.. útočníky, ale nikdo
jich (je) neviděl" (s. 110). Souřadné spojení doporučuje místo této vztažné věty:
„Sám přiznal, že podvedl více (= několik) lidí, kteří udělají dobře, když se přihlásí na
polic, ředitelství." (s. 110). Na závěr J. Dvořáček podotýká, že ačkoli je tento
problém formálně záležitostí syntaxe, zařadil by ho spíše do stylistiky: „Je to chyba
slohová, ohrožující často žádoucí jasnost myšlenky." ( s . 111). Varuje také
spisovatele, aby se nesnažili užívat relativních vět za každou cenu.

O větách vztažných také viz výše.

5.2 Jednočlenné nominální věty
Redakce nesouhlasí s tím, aby se do češtiny podle vzoru francouzského a
německého šířily jednočlenné nominální věty ve fimkci určování, např.

upřímný

přítel Ruska, dr. Hirsa hájil" (s. 124). Český jazyk upřednostňuje těsnější spojení, a
to buď ve formě větného členu J a k o přítel, jsa přítelem" nebo v podobě vedlejší
věty.
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) jmenných jednočlenných větách nehovoří.

F. Trávníček (1939) dělí jmenné věty na zvolací, citové, imperativní, tázací,
kvalifikující a popisné. Poslední dva typy klasifikuje jako hojně se vyskytující.
Dodává, že jmenná věta nevznikla vynecháním spony, naopak pomocí spony vznikla
z věty jmenné věta slovesná, jmenná věta je tedy vývojově starší (s. 238).

V. Šmilauer (1947) pojímá jednočlenné věty podrobněji. Uvádí, že sdělnost
těchto vět je omezená, menší než vět dvojčlenných. Hojně se vyskytují v mluvené
řeči, v psané pak tam, kde je mluvená řeč zachycována. Často bývají jednočlenné
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věty citově zabarveny a v odborném jazyce se vyskytují jen zřídka (s. 84)
Neslovesné jednočlenné věty rozděluje na citoslovečné a jmenné, do jmenných řadí
věty vokativní, substantivní, adjektivní, příslovečné a infinitivní. Citoslovečné a
vokativní se od ostatních liší tím, že do vyšších větných celků vstupují jako
samostatné větné členy, naproti tomu ostatní se mohou vedle toho přiřazovat k jiným
větným členům nebojím být podřazeny (s. 85).

5.3 Interpunkce
Příspěvek Naší řeči věnovaný interpunkci osvětluje, že interpunkce souvisí s
logickým členěním vět a jeho zásadami, které se shodují s pauzami v mluveném
projevu. Rozlišuje řeč klidnou, v které se vyskytuje pauz více než vyžaduje logické
členění věty, naopak v rychlé mluvě mnoho pauz zaniká. Čárka se klade v místech
kde je pauza nebo kde by měla v klidné řeči být. Čtenář se ptá na interpunkci ve větě
„to se stává, jen když prší" Redakce vysvětluje, že je čárka před J e n " nejen proto že
se tu vyskytuje pauza v klidné řeči, nýbrž i proto, že slovo J e n " logicky náleží k
výrazu „když prší" (s. 124), proto bylo by chybné klást čárku za slovo ,jen": „to se
stává jen, když prší" (s. 125).
Interpunkci se později v Naší řeči věnoval K. Říha v příspěvku Čárka před
infinitivem ve větě jednoduché
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. K. Ř í h a j e toho názoru, že interpunkce u infinitivu

není doposud dostatečně vyložena. Sám přitom vychází především z větné platnosti
v

infinitivu. Odkazuje na článek J. Zubatého 80 , kde však J. Zubatý vzal v úvahu pouze
infinitiv stojící mimo větu, nikoli infinitiv splatností větného členu

a kladení

interpunkce opíral o výslovnost s pauzou a bez pauzy (s. 27). K. Říhovi připadají
nedostatečné i výklady v mluvnicích. Navrhuje své řešení. Infinitivy podle jeho
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Říha, K.: Čárka před infinitivem ve větě jednoduché, Naše řeč 29 I94S Q ~>i
Z u b a t ý , ! : Naše řeč, 5, 1921, s. 6
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větněčlenské platnosti rozděluje na infinitiv podmětný, předmětný, příslovečný,
přívlastkový a přísudkový. Jmenuje příklady pro všechny tyto typy, např.: „Opravit
celé opatství by stálo celé jmění a bylo by to zbytečné." (podmětný); „Tam jsem tušil
ulétati její duši." (předmětný); „Neměli jsme ani kdy pohovořit si o mé budoucnosti."
(příslovečný); „Dospěje se k možnosti jazykové změny datovati." (přívlastkový);
„Vidíš, o jiné se staráš, a mne tu necháš trápit se samotného." (doplňkový); „To
Baruška všechno obstará, to je její radost, a tuhle zas Málinka, ta zas jen vyšívat,
všecko jako květ." (přísudkový) (s. 28n.). Tyto druhy infinitivu se čárkami
neoddělují, ani v mluveném projevu pauzami. Jiným případem je však přívlastek
volný, který je třeba oddělit. Čárku není potřeba psát ani ve větě: „Není potřebí, při
každé příležitosti a zvláště vykládati, kterak..." Infinitiv je v této větě podmětem,
který se čárkami neodděluje (s. 29). Podle K. Říhy by se tedy měla čárka u infinitivu
klást v případě volného přívlastku, např.: „Toho prostředku možno používat k účelu
velmi oprávněnému, těšit zarmoucené, pomáhat osiřelým." (s. 31), a u infinitivu
volného, který je vyjmut z věty např. kvůli jeho zdůraznění a který je ve větě
zastupován příslušným tvarem zájmeno „to", např.: „To je víc, umírat za jiné.
Řemeslu se učit, toho znám příkladů jen málo." (s. 31).

5.4 Slovesné vazby
Naše řeč odkazuje na dřívější vydání časopisu a na vysvětlení, která byla
podána k výrazu „obchodovat s" a k jeho odvozeninám. V tomto případě doporučuje
říkat a psát „obchodník s kožemi", nikoli pouze „obchodník kožemi" (s. 158). O
vazbách sloves „vládnouti a ovládnouti" se píše v dalším pokračování

Hovorny.

Sloveso „vládnout" se - jak zde říká V. Ertl - pojí s instrumentálem („vládnouti
něčím, nad něčím"). Použít instrumentál i u slovesa „ovládnouti" je však chybné,
podobně jako „panovati nad něčím a opanovati něco" (s. 222). V. Ertl připomíná
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pravidlo, podle kterého předložka „o, ob" často mění vazby nesloženého slovesa ve
vazbu s akuzativem, např. „plakati, oplakati, želeti, oželeti" (s. 222).

Rubrika Návštěvou u novin se v tomto ročníku zajímá o periodika Venkov a
Tribuna, v nichž lingvisté hledají prohřešky proti spisovné češtině. Redaktorům
Venkova vyčítají nepřirozený slovosled, a to v postavení příklonek, v pozici slovesa
ve vedlejší větě či v postavení přívlastku, např.: „když jsem totiž přišla; ačkoli
nevykonává se nejmenší tlak; pozemku, který hnojiti chceme; rozkladem v něm
obsaženého dusíku" a další (s. 116). Nesouhlasí též s užíváním archaismů tam, kde
češtině nabízí novější ekvivalenty: ,je pochopitelno a přirazeno, že...; vrány a klasy
jsou nerozlučný" (s. 116). Opět se tu vyskytují akuzativy, které jsou podle redakce
užity chybně namísto správného genitivu: „člověk ji obdivuje; členové požívali
stejná práva; další zlevnění lze docíliti" (s. 117). Také vazba „obývat byt" je
nevhodná, mělo by se říkat pouze „obývat nebo obývat v bytě" (s. 117). Za chybnou
je považována také vazba s předložkou „na" a akuzativem: „pojmenování, na které si
musíme zvyknout", akuzativ je redakcí nahrazen dativem „kterému si musíme
zvyknout" (s. 117). Mezi chybně užitými vazbami jmenuje také: „zájem na něčem"
místo „zájem o něco"; „vydávat něco proti něčemu" (s. 305).

vládnouti. ovládnouti

Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) zmiňuje tři možné vazby u slovesa
„vládnouti". Jedná se o vazbu s instrumentálem, např.: „Chyba vládne člověkem." (s.
343), a spojení s předložkou „nad" s instrumentálem. Jako staročeskou klasifikuje
vazbu s prostým dativem, např.: „aby nám zde žádný nevládl; aby Kristus tobě sám
vládl" (s. 340).
F. Trávníček (1939) sloveso „vládnouti" klade do skupiny sloves, při nichž
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bývá předmět vyjádřen instrumentálem, příklad dává tento: „Chyba vládne člověkem.
Vláda rozumem." Volí tedy stejné příklady jako v Příruční mluvnici z roku 1925.
Jako variantu uznává také vazbu „vládnouti nad kým (zřídka komu)" (s. 358).

Sloveso „ovládnouti"

u V. Šmilauera (1947) není zaneseno. Zato sloveso

„vládnout" se podle jeho výkladu pojí s dativem, přičemž vyjadřuje vztah
nadřazenosti, a v předložkovém pádu s instrumentálem a předložkou „nad", např.:
„Stroje! Těm poroučíme a těm vládneme!" (M. Pujmannová, zde s. 214).

U slovesa „vládnouti" lze tedy vypozorovat ústup dativní vazby „vládnouti
čemu" ve prospěch předložkové vazby „vládnouti nad čím".

jít o, jednat se o
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) hovoří o vazbě „o co, běží, jde o něco,
jednati se o něco", např.: J i m o život běží, jde mi o pravdu". Vazbu Jednati o čem"
nezmiňuje.
Také F. Trávníček (1939) rozlišuje dvojici výrazů ,jedná se o"

a J d e o" .

„Jedná se o to / o tom" chápe jako „vyjednává se, je jednání". „Jde, běží o" má
význam „záleží na čem, je důležito, týče se", např.: J d e mi jen o pravdu; jde o to,
jak se dostaneme domů, neběží o tebe, nýbrž o mne; běželo jim o život" (s. 375).
Jako chybné hodnotí spojení J e d n á se mi jen o pravdu" apod. (s. 375). U sloves
„hleděti" pamatuje pouze na akuzativní vazbu „hleděti na co" (s. 373).

K předložce „o" V. Šmilauer řadí obě slovesa - J í t o" i Jednat o". Vazbu
, jednat o" spojuje jak s lokálem, tak s akuzativem, vazbu J í t o" pouze s akuzativem,
uvádí příklady, ale podrobněji se o nich nevyjadřuje, např.: „O takové spisovatele o
svůj jazyk pečlivé mi právě jde. Napoleon čekal marně, že car počne jednati o mír."
(s. 228).
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Vazba Jednat o čem" původně nebyla Naší řečí uznána za spisovnou, postupně
se ale rozšířila a v Trávníčkové Příruční mluvnici (1939) je již zahrnuta.

obdivovati. docíliti. požívati. zvyknouti si
F. Trávníček (1939) vyčleňuje u sloves pojících se s dativem slovesa „dívání a
divení", např.: „Lidé se divili té kráse." (s. 354). Akuzativní vazbu „obdivovati něco"
označuje za chybnou. Sloveso „požívat" patří podle něj do skupiny

sloves

začínajících na „po-", která tvoří vazby genitivní, např.: „Požil jsem pokrmu." (s.
345). Sloveso „docíliti" sice u F. Trávníčka nenalezneme, ale mohli bychom ho
zařadit do skupiny sloves začínajících na „do-", která nesou význam cílový, podle
něhož je tento genitiv také pojmenován (s. 345).
V. Šmilauer (1947) nezmiňuje sloveso „obdivovati", najdeme

u něj pouze

reflexívní „obdivovati se" s dativní vazbou, jako člen sloves vyjadřujících podiv a
radost dativ příčiny (s. 215). Podobně jako u F. Trávníčka také zde nenajdeme
sloveso „docílit", ale mohli bychom ho zařadit mezi slovesa s genitivní vazbou a
měrovými předponami „na- po- do-" (s. 204). Sloveso „požívati", které je také
členem výše jmenované skupiny sloves s měrovými předponami, již jmenuje v
konkrétním příkladě: „Požíval

pověsti člověka moudrého."(s.

204).

Sloveso

„zvyknout" má u V. Šmilauera nejen vazbu dativní, kdy je dativem předmět
duševního stavu (s. 212), nýbrž i vazbu akuzativní s předložkou „na", která je redakcí
Naší řeči ještě klasifikována jako chybná: „Oba si na sebe zvykli tak, že si odkoukali
i své způsoby." ( K. Čapek, zde s. 227). Stejně tak uznává za správné obě vazby:
„míti zájem o co" i „míti zájem na čem": „Na konečné úpravě mají zájem všechny
středoevropské státy." (s. 227); „A proč já se pořád o všechno zajímám?" (s. 228).
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5.5 Spojky
kdyžtě
Opět se tu setkáváme s dotazem na spojku „kdyžtě",

kterou se redakce

zabývala již v 1. ročníku Naší řeči. Je tu zopakováno, že ,,-tě" je správné, jen pokud
ho je užito jako „přivěšené částice -ť se slovesem je" (s. 29). Mimo to si redaktor
pochvaluje, že se konečně v současné době „kdyžtě" objevuje v jazyce stále méně (s.
30).
F. Trávníček (1939) varuje před chybným užíváním spojky „kdyžtě" jako
náhrady „protože" ve významu „nepřišel, kdyžtě nemohl" (s. 274).
V. Šmilauer (1947) neopomíná tuto spojku zmínit, považuje ji spolu s „an" za
řídkou a archaickou. Obě slouží k adverzativnímu spojení hypotaktickému, např.:
„Proč prý tolik slov, kdyžtě stačila jediná řádka dedikace." (K. M. Čapek-Chod, zde
s. 391).

byť
Podrobněji je zodpovězen dotaz na výraz „byť". V. Ertl vysvětluje, že tato
spojka má slovesný původ a spojovala souřadné věty, které byly původně beze
spojky: „by vedl osla do Paříže, komoň z něho nebude." (s. 185). Spojka „byť" byla
důraznější variantou k „by". Souřadný vztah mezi větami se změnil ve vztah
podřadný. Čeština vyžaduje, aby vedlejší věta byla uvozena spojkou, proto začal být
kondicionálový tvar „by, byť" považován také za spojku, ačkoli nadále zůstal
součástí tvaru kondicionálu. V. Ertl však upozorňuje, že v současné češtině se již
výrazu „by" v 1. a 2. osobě téměř neužívá a objevují se chyby v užívání „byť", jako
např.: „byť bych to nevěděl místo „ bych to nevěděl, i kdybych to nevěděl." (s. 185).
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Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) klasifikuje „byť" jako spojku uvozující
příslovečnou větu přípustkovou, např.: „Byť se i hory pohnuly, milosrdenství mé od
tebe neustoupí." (s. 261).

F. Trávníček (1939) nabízí stejné vysvětlení i totožný příklad věty (s. 274) jako
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925).
Podle V. Šmilauera (1947) uvozuje spojka „byť (i), byť třeba(s)" vedlejší větu
podmínkově-přípustkovou a vyskytuje se pouze se 3. osobou, např.: „Nechodívala
nikam s tetou, byť ji teta vybídla. Je to tedy přece jen vysvobození, byť třebas jen na
chvíli!"(s. 328). Tyto spojky mohou být zesíleny příslovcem „nakrásně".

jestliže / jestli, že
V. Ertl vysvětluje původ spojky Jestliže" z věty ,jest-li (je-li dána podmínka),
že". Lidovou variantou je Jestli", která je však hodnocena jako nespisovná. V lidové
mluvě alternuje ,jestli" se spojkou „-li" ve větách podmínečných i v tázacích, v
kterých „-li" postupně zaniká, např.: „Zeptej se, jestli bude doma. Jestli pak to
uděláš?" (s. 250). Dobří spisovatelé by podle V. Ertla měli v těchto případech
používat „-li".
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) vysvětluje vznik spojky , jestli" z původního
indikativu ,jest" spojením se spojkou ,,-li", následně spojením se ,,-že" vzniká spojka
,jestliže" (s. 216). Obě spojky uvozují větu příslovečnou příčinnou podmínkovou,
např.: „Jestliže vody průtoku nemají, dmou se." (s. 261). Spojka Jestli" tu již není
označena za nespisovnou.

U F. Trávníčka (1939) najdeme spojku Jestliže" mezi spojkami podřadicími
příslovečnými podmínkovými vedle spojek ,,-li, když, kdyby, by". Vybírám příklad
vět: „Jestliže vody průtoku nemají, dmou se." Tedy stejný příklad jako u Gebauera, J
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- Trávníčka, F. (1925). „Nemáš - li peněz, do hospody nelez. By ty svému psu nohu
uťal, on za tebou poběhne." (s. 274). Jako chybné označuje případy, kdy se používá
místo podmínkových spojek Jestliže, -li, když" příslovce „pokud", např.: „pokud
chceš, udělej to; pokud se týče mne" (místo „co se týče", s. 417).
V. Šmilauer (1947) hovoří o spojkách Jestliže, jestli" v rámci spojek
uvozujících vedlejší větu příslovečnou podmínkovou. Po těchto dvou spojkách,
stejně tak jako po ,,-li, jak, pakliže, pakli, jak, když, pokud", může následovat
indikativ a kondicionál. Spojku Jestli" označuje za hovorovou a uvádí tyto příklady
vět: „Jestliže opravdu něco nenávidím, je to habsburské vídeňáctví. Jestli tomuhle
říkáš oddechnout, to tedy promiň. Jestli štětin bylo hodně, udělal z nich kartáčník
štětku." (s. 324).

V Naší řeči v pozdějších ročnících se redakce ještě několikrát vrací k tématu
podmínkových spojek. Příspěvek K. Erbana O novočeském

užívání spojek

jestli,

jestliže, /í81 poukazuje na to, že kritici, novináři, vědci i politici čím dál častěji užívají
ve svém projevu podmínkové spojky tam, kde ve skutečnosti podmínku nevyjadřují.
Užívá se jich zbytečně často, až se podle K. Erbana stávají „manýrou"
k „frázovitosti", ukazují na uživatelovu

a klesají

„slohovou bezradnost nedbalost nebo

neschopnost" (s. 147). Proto doporučuje používat tyto spojky střídmě a s rozvahou.
Uvádí příklad: „Sdružovala-li do nedávná Moravská Ostrava pod Martínkovým
vedením představitele různých generací a ideových skupin, vystupuje nyní do
popředí Opava." (zde s. 145); „Jestliže československá vláda se rozhodla opustit
zásadu (..), na které stavěla svou politiku od roku 1934, uvědomuje si přitom (dnes)
svou odpovědnost a ohlašuje předem, že nepřipustí neodůvodněné zdražování na
vnitřním trhu." (s. 145). K. Erban uznává, že důvodem takových užití může být
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Erban, K.: O novočeském užívání spojek jestli, jestliže, -li, Naše řeč, 21, s. 145 - 158
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zdrženlivost, opatrnost skromnost nebo nejistota v mínění. Důvod v tomto chybném
užívání podmínkových spojek však vidí i ve vlivu francouzštiny na češtinu.

Redakce Naší řeči tento Erbanův příspěvek doplňuje o své poznámky a názory
na problematiku podmínkových spojek, přičemž vycházejí z Gebauerovy - Ertlovy
Mluvnice české (1926). Definují tedy podmínkové věty jako věty „které vyjadřují
podmínku, na jejímž splnění závisí nebo závisela platnost toho, co je obsahem věty
řídící", např.: „Nemáš-li peněz, do hospody nelez." O poměru podmínkových a
přípustkových vět se tu říká, že „věta podmínková se změní v přípustkovou, obrátí-li
se smysl věty řídící v opak", např.: „Je-li chůd, není asi šťasten. - Jest šťasten, ačkoli
je chud." (s. 102n.). Redakce shledává v uvedených příkladech vět významové
rozdíly. Souvětí „Nemáš-li peněz, do hospody nelez." je zvláštní tím, že vyjadřuje
obecnou platnost, nikoli individuální případ podmínky. U věty „Lžeš-li, tedy tak lži,
abys sám myslil, že pravda jest" jde také o obecnou platnost, ale není tu již vyjádřena
skutečná podmínka, nýbrž spíše eventualita. Zvláštní skupinu tvoří věty, které
vyslovují podmínku jako cizí mínění, např.: „Jestli jsem se na ně díval, díval jsem se
na ně proto, že mne ta jedna na sestru pamatuje." (s. 150), jde o tzv. „podmínky
připuštěné" (na rozdíl od podmínek skutečných). Do podmínkové věty se v těchto
případech většinou může vložit zobecňovací

příslovce

„vůbec". V některých

případech lze podmínkové souvětí se spojkou ,,-li" nebo Jestliže" nahradit souvětím
přípustkovým, např.: „Neprší-li, jen když aspoň kape - ačkoli neprší." (s. 152).
Souvětí se smyslem připouštěcím nesou zároveň význam odporovací („podmínka
nastala, ale důsledek se nedostavil"), např.: „Byly-li v prvním vydání výstrahy před
nesprávnými výrazy celkem dost řídké, setkáváme se s nimi v druhém vydání
mnohem častěji." (s. 153). Některá souvětí, která mají formu souvětí podmínkového,
mohou mít smysl stupňovací, např.: „Jestli byla předtím zlá, potom byla ještě
horší."(s. 154). Jde o opozici spojenou s gradací. Vyjádřen ale může být i opak, tzv.
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antiklimax, kdy dochází k zeslabování významu, např.: „Není-li to pomník kamenný,
je to aspoň pomník v našich srdcích." (s. 155). Shrnutím příspěvku lze dojít k závěru,
že kromě významu podmínky existuje i význam eventuality, připuštěné podmínky
vhodné pro vyjádření zdrženlivosti (např. při opatrné reprodukci cizího mínění).
Téměř ve všech případech je přítomen vztah opozice, k němuž se někdy připojuje i
gradace nebo zeslabení významu výrazu. Redakce nesouhlasí s Erbanovým názorem,
že český úzus napodobuje v tomto případě francouzštinu, cizí vliv mohl podle ní
přispět maximálně k rychlejšímu rozšíření těchto odchylek. To, že k tomuto vývoji
v češtině dochází spontánně, dokazují podobná rozlišení významu podmínkových
spojek v lidovém jazyce. Nakonec redakce upozorňuje na mnohoznačnost těchto
spojek, ne vždy jsou stoprocentně ekvivalentní a nahraditelné.

V dalším příspěvku O mnohovýznamnosti

spojek jestliže, jestli, -li2

vidí potíž v klasifikaci těchto spojek v příliš úzce vymezených

K. Erban
kategoriích.

Zdůrazňuje, že některé věty mohou být připojeny asyndeticky, protože na sebe
působí už svým obsahem, který bývá zřejmý. Dochází tedy k názoru, že takové
spojky nejsou nositeli vztahu, nýbrž jen jeho „ukazovateli" (s. 9). Rozlišuje pět
skupin vedlejších vět:
věty srovnávací

(včetně stupňovacích

a zeslabovacích),

konfrontační,

mírně odporovací. Tyto věty mohou užívat spojky „kdežto, li";

věty předpokladové,

mírně zdrženlivě připouštějící,

u nichž je vázanost

podmínkou nejistá, jen se předpokládá nebo připouští, např.: „Jestli jsem se na dívky
díval, díval jsem se proto, že mne ta jedna na sestru pamatuje." (s. 10);

obyčejné věty přípustkové („i když, třebaže");
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věty připouštějící

zápor, přičemž se smysl vět nemění, pokud jsou

převedeny na souvětí odporovací, např.: „Neprší-li, jen když aspoň kape."(s. 11);

věty degenerované,

v nichž spojky nemají ani jeden z výše uvedených

významů, ani význam podmínkový. K. Erban vysvětluje jejich užívání jako zálibu
v jisté „slavnostní rozvláčnosti" (s. 12), zvláště u lidí, kteří se rádi poslouchají. Pak
jsou spojky Jestliže, jestli, -li" užívány místo jiných spojek nebo místo spojení
asyndetického. Jediného významu, kterého mohou tyto spojky v takovém postavení
dosáhnout, vidí K. Erban ve významu eufonickém, rytmickém apod., např.: „Žil-li O.
Theer kromě styků s několika druhy z Moderní revue v literárním osamocení, není
ani dnes, třináct let po jeho smrti, živějšího vztahu k j e h o básnickému dílu."(s. 11).
Nepřiměřené užívání těchto spojek K. Erban nazývá „estétskou manýrou" (s. 12),
přičemž spojky často v podvědomí lidí klesají „na neurčité nebo polobezvýznamné
partikule" (tamtéž). Důvod vidí v již zmíněné mnohoznačnosti těchto spojek, která
svádí kvíře v jejich univerzálnost, což pak dále podporuje jejich oblíbenost u
uživatelů.
fl|p avšak, však, nvbrž, či

Redakce se v rámci Hovorny rozhodla věnovat čtenářské žádosti o posouzení
kritiky překladu díla, jehož je čtenář autorem. Vybírám zde následující jevy. Spojka
„však" podle redakce nemusí zaujímat ve větě vždy druhou pozici, často stojí na
prvním místě, ale může být i na místě třetím, zvlášť pokud je druhá větná pozice
obsazena slovem bez přízvuku: „nade vše větší význam má však to, že" (s. 255). Po
negativním členu nemusí následovat jen spojka „nýbrž", může tam být i spojka „ale".
Ve druhém členu disjunktivní otázky nemusí být pouze částice „či", nýbrž i spojka
„nebo". Nelze zaměňovat spojení J d e o to" a , jedná se o tom", obě jsou správná, ale
nesou jiný význam. Podobně je tomu u vazeb „hleděti k něčemu a hleděti na něco",
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ani jedna není chybná, ale nemůžeme je zaměňovat, jak upozorňuje redaktor V. Ertl
(s. 255).
U souvětí odporovacího jmenuje Gebauer, J. -

Trávníček, F. (1925) i

„spojovací slovce ale, avšak, však.. .a dvojitou spojku ne - nýbrž", např.: „Není nám
život krátký dán, než my jej krátký děláme. Neprosím, nýbrž práva svého žádám."
Odporovací souvětí se spojovacími slovci „nejen, netoliko - nýbrž i, ale i také" má
slučovací a stupňovací smysl, např.: „Netoliko svoluji, ale také žádám." (s. 253).
Nejen věty v souvětí, nýbrž i větné členy ve vztahu odporovacím se takto spojují,
např.: „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Bolesti mé se nejen neumírnily,
nýbrž rozhojnily. Netoliko smrti, ale i jména jejího se bojím."(s. 256). Do stejné
skupiny spojovacích slovcí řadí i „však", např.: „Mračí se, avšak pršeti nebude." (s.
253). V Nauce o slově řadí spojku „či" mezi spojky „temného původu", podobně
jako „a, i, -li, zda" (s. 216). V části věnované syntaxi nic o spojce „či" nenajdeme.

F. Trávníček (1939) jmenuje u dvojitých spojek souvětí odporovacího dvojici
„ne - nýbrž, než", přičemž „než" označil za již archaické („archaistické" s. 334).
Částici „či" zmiňuje v kapitole o tzv. rozlučovací otázce (s. 270), udává, že ve
spisovném jazyce se ustálily spojky „či" a „čili", v lidové mluvě se pak mimo ně
objevuje spojka „nebo", např.: „Ty-li jsi ten, který přijíti má, čili jiného čekati
máme? Jít či nejít?" (s. 270).
v

V. Šmilauer (1947) o spojce „však" hovoří při výkladu o příslovečném určení
míry konsekucí, kdy dochází k obrácenému poměru vět, při němž určení míry stává
obsahem věty řídící a hlavní děj je umístěn ve větě vedlejší. Tam, kde stojí účinková
věta na prvním místě, je věta uvozena spojkou „však", pokud se fakt dodatečně
zdůrazňuje vytčením účinku, např.: „Měl nejbohatýrštější břicho z celé farnosti, však
na něho také naše farnost byla hrdá." (J. Čapek, zde s. 295). U adverzativního spojení
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pak udává, že „však" stojí na druhé pozici ve větě, na první pouze v básnickém
jazyce, např.: „Otec Kulich mručel, čehož však jeho panímáma příliš nedbala." (I.
Hermann); „Ó srdce mé, ať hlas tvůj zní, však samo zůstaň v úkrytu! (J. Zahradníček,
zde s. 387).
O spojce „nýbrž" pojednává V. Šmilauer (1947) v kapitole o gradačním
spojením, konkrétně u vlastního stupňování, u spojkových a příslovečných dvojic. V
prvním členu bývá „nejen,nejenom, netoliko", ve druhém pak „i, také, ale (i), leč i,
než i, nýbrž (i), ale také, ale též". Dále hovoří o těchto spojkách u spojení
adversativního, tam mimo jiné lze vyčíst, že spojka „ale" může následovat i po větě
se záporem, např.: „Nepadaly krůpěje, ale jediný šplách. (Rais), Nikoli

s

nepřátelstvím, ale s distinguovaným opovržením hledí kočka na psa." (K. Čapek, zde
s. 386). O spojce „nýbrž" a o archaických „alebrž, anobrž" říká, že stojí pouze po
záporném členu, např.: „Prvý kus nebyl taneční, nýbrž hrdinský. Ne z předsevzetí,
nýbrž ze setrvačnosti zvyku." (s. 387).

K užití spojky „či" v disjunktivním spojení V. Šmilauer (1947) podotýká, že
je nesprávné, např.: „Bílý obláček chtěl se uvolnit, ale asi se nějak natrhl či co." (K.
Čapek, zde s. 392). Rozlišuje rozlučování ve větách tázacích a v rozlučovacích
otázkách. Výše jmenovaný příklad spadá do první skupiny. V rozlučovacích
otázkách jmenuje jako správné spojky „či" a „nebo": „To je ovocné stromoví, či
jen tak ledajaké?" (Rais), „Přejete si lepší cigarety nebo levnější? Nebo speciality?"
(s. 393). Také ve spojkové dvojici lze použít ekvivalentně „či" a „nebo", a sice ve
spojení se „zda, zda-li, zdaž,-li, básnicky či", např.: „Nevěděl ve zmatku, či matku
vidí či sebe." (s. 393). Chybné je však podle něj považovat „či" za ekvivalent spojky
„nebo" ve významu eventuality (oslabené disjunkce bez adverze), např.: „Zjevil se
dravec rozpjatých křídel, jestřáb či krahujec." (Jirásek, zde s. 395). A za archaické
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považuje užití „či" v krajním případě eventuality - v uvedení jiného pojmenování
téže věci, např.: „Bor či Máchovská hora při samých hranicích Českokladských"
(Jirásek, zde s. 396).

Článek V. Kabrleho O správném

i nesprávném

užívání

„či"*3

spojky

v pozdějším ročníku Naší řeči klasifikuje nesprávné užívání spojek „či" jako jeden
zjevů, v nichž se nejvíce chybuje. Vzhledem ktomu, jak je tato spojka „rázovitá",
nechápe, jak se v ní může tak často chybovat, na vrub to přičítá „slepému napodobení
jazyků cizích" (s. 233). Považuje ji za zvláštnost českého jazyka. Měla by se užívat
jen ve větách tázacích, vzhledem k e svému původu

(7. pád tázacího zájmena

„čím"), zvláště je jejím úkolem rozlučovat podle vzorce „ano či ne?", např.: „Být či
nebýt? Psáti perem či strojem?" (s. 233). Naopak je nesprávné klást spojku „či" tam,
kde se nejedná o rozhodnutí. Čeština má několik rčení, v nichž vedle sebe klade
výrazy bezespoječně, např.: „ten onen, zde onde, sem tam" (s. 233). Jako naprosto
chybná hodnotí spojení „dříve či později". Podle vzoru latiny by se podle autora
mělo užívat pouze spojení beze spojky „dříve později", nebo pokud je nezbytné
použít spojku, je lépe říci „dříve nebo později" (s. 233). Jako chybu hodnotí také,
když spojka „či" připojuje druhý člen věty, pokud je první uvozen výrazem „ať",
např.: „ať je to pravda či není". Správně by podle něj mělo být: „ať je to pravda, ať
není" nebo „ať je to pravda nebo ne", neboť se jedná o větu oznamovací.
v

Redakce Naší řeči reaguje na tento článek vlastním názorem na spojku „či".
Redakce nikdy nepokládala za chybné klást spojku „či" ve vztahu přípustky „ať či". Za chybu považovala pouze, pokud byla užita v jiném než tázacím nebo
připouštěcím významu. Ani její užití ve významu totožnosti, odpovídající spojce
„neboli", nepokládá za chybné, ale z významových důvodů ji příliš nedoporučuje.
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Doporučují, aby se významový rozdíl mezi tázacím „čili" a vysvětlovacím „neboli"
zachovával, „neboť je to s užitkem jazyku, může-li dvě různé funkce vyjádřiti také
dvěma různými výrazy" (s. 235). Někdy je totiž třeba rozlišit oba významy, např.: , j á
či on" (ve významu „když já, on ne, a naopak") od případu ,já nebo on" ( ve
významu „kdokoli z nás obou, třebas i oba dva") (s. 235). Redakce shrnuje tyto
případy, kdy lze použít spojku „či":
JMiiou/t* /
v tázacích větách rozlučovacích, tj. ve dvoučlenných otázkách přímých i
nepřímých,
ve větách oznamovacích, kde nese význam „či spíše, či lépe, či raději, či
vlastně, či aspoň", tj. opravuje nebo doplňuje předcházející výraz,
ve větách přípustkových ve spojení „ať - či, nechť (nechať) - či", např.
„Ať tak či onak." (s. 236),
archaisticky také ve smyslu totožnosti ve významu spojky „neboli".
Nesprávné je naproti tomu klást spojku „či"

rozlučovacích výrazech místo

spojky „nebo, anebo", např.: „Bylo to buď včera či předevčírem." (s. 236).
Odporovacím

spojkám „ale,

kdežto,

nýbrž"

je věnován

stejnojmenný

příspěvek 84 ve 27. ročníku Naší řeči. Vychází z teorie a příkladů ze Skladby od
Gebauera - Ertla (1926). Společnou platnost mají spojky „ale" a „nýbrž" vtom, že
dvě skutečnosti stavějí proti sobě do jistého poměru. V druhé větě je vyjádřena
oprava, omezení děje věty předchozí, např.: „Smrt si nevybírá, nýbrž (ale) bere
pořád." (s. 106). K tomu může přistoupit moment neočekávanosti, např.: „Chval
cizinu, ale zůstávej doma." (s. 106). Spojka „kdežto"

se od těchto dvou výše

jmenovaných liší vtom, že „kdežto" neopravuje ani neomezuje, spíše slouží
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k srovnání dvou skutečností. Popřít a opravit platnost jedné skutečnosti lze tedy jen
pomocí spojek „ale" a „nýbrž", nikoli spojkou „kdežto". Spojka „ale" má velmi
široký význam, může tedy stát v pozici místo „nýbrž" i „kdežto". Vyjádření je pak
však přibližné, ne tak ostré. Pouze spojku „ale" lze použít v souvětí, kdy se v první
větě nějaká kladná nebo záporná skutečnost připouští, ve druhé se pak vyslovuje
opak nebo oprava potenciálního důsledku vyplývajícího z první věty, např.: „Nešel
domů, ale trestu neušel." Tento druh souvětí již není čistě odporovací, jde o souvětí
„připouštěcí" (s. 108). Spojky „nýbrž" a „kdežto" označuje za typicky odporovací,
„ale" je vhodnější užívat v souvětích připouštěcích. K užití těchto tří spojek dodává,
že po kladném výrazu může stát pouze spojka „ale (avšak, však)". Po záporném
výrazu stává spojka „ale (avšak, však)" jen v případě, pokud můžeme do první věty
doplnit spojku „sice", v ostatních případech se klade spojka „nýbrž". Spojka „ale"
samotná je v tomto případě méně určitá. Spojka „kdežto" může stát po kladném i
záporném výrazu. Odporovací spojky zaujímají také různé slovosledné pozice

ve

větě. Spojka „kdežto" stává na počátku první věty, spojky „nýbrž, avšak" na počátku
druhé věty. Spojka „však" je nepřízvučná a stojí za prvním větným členem, pokud
jsou však v tomtéž výrazu ještě jiné nepřízvučné členy, klade se „však" až za ně,
např.: „Říkal něco, já jsem mu však nerozuměl, co (já jsem si to však
nezapamatoval)" (s. 109). Spojka „ale" stává zpravidla na začátku druhé věty, ale
v jazyce obecném se může posouvat za první větný člen, podobně jako spojka
„však". Příčinu tohoto posunu redakce vidí v menší důrazností této spojky, ale i
v tom, že „ale" v citoslovečném významu také může stát na různých pozicích ve
větě, např.: „Ale ten se pořádně přepočítal! Ten se ale pořádně přepočítal! Ten se
přepočítal ale pořádně!"(s. 109). A dodává, že pokud je odporovací věta uvozena
jednou z těchto jmenovaných spojek, nelze hned za ni postavit ve větě slovo
příklonné, to musí být posunuto až za další větný člen, např.: „Nejel dále, nýbrž
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vrátil se domů.", nikoli tedy „nýbrž se vrátil domů" (s. 109). V hovorovém jazyce se
nejčastěji vyskytuje spojka „ale" méně pak „kdežto", ostatní spojky se užívají spíše v
jazyce psaném.

pakliže, pakli
Spojka „pakliže" podle redakce není ekvivalentní ke spojce ,jestliže", nýbrž
odpovídá spojení Jestliže však" (s. 306). O tom všem se redaktor vyjadřuje pouze ve
výčtu, protože o tom všem se již dříve v Naší řeči hovořilo.

Spojka „pakliže, pakli" je u V. Šmilauera (1947) zařazena mezi spojky
uvozující vedlejší větu příslovečnou podmínkovou, označuje ji jako zastaralou,
používá se pro vyjádření podmínky ve vztahu odporovacím, odpovídá pak spojce
,jestliže však", např.: „Přislíben byl rybáři výdělek, jestli ryby přinese, pakli ale ne,
přísný trest." (Němcová, zde s. 324).

U Gebauera, J. - Trávníčka, F. (1925) ani u F. Trávníčka (1939) spojka
„pakliže" jmenována není.

5.6 Předložky
ohledně
Již devětkrát redakce odpovídala na dotaz týkající se výrazu „ohledně", a tak
připomíná, že v tomto čísle se dočkala redakce malého jubilea a odpovídá již
podesáté. „Ohledně" pokládá za zbytečný

germanismus,

nahraditelný

českým

výrazem „strany", kterého čeština již příliš neužívá, který prý přesto dál přežívá v
lidové mluvě v jednoslabičné podobě „stran". Vysvětluje, že výraz „strany" vznikl z
původně příslovečného „s strany", pak se stal pouhou předložkou (s. 126).
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podle / dle
K vývoji předložky „dle" podotýká F. Trávníček (1939), že ve většině nářečí
zanikla, pak se však nové češtině rozšířila, ovšem v nepůvodním významu; původně
znamenala „pro", v současné češtině se jí užívá jako ekvivalentu pro předložky
„podle" a „vedle" (s. 370). Jak předložka „dle", tak „podle" i „vedle" tvoří genitivní
vazby. „Podle" nese význam místní i přenesený, např.: „podle řeky, podle tvé vůle,
podle zákona" (s. 370). Doporučuje, aby lidé na předložky „podle

a vedle"

nezapomínali.
Předložky „podle" a „dle" jsou u V. Šmilauera (1947) zmiňovány v kapitolách
o příslovečném určení způsobu a příslovečném určení prostředku, obě tvoří v těchto
případech genitivní vazby. U příslovečného

určení způsobu vyjadřují např.

přiměřenost, souhlas, shodu, obzvláště u abstrakt: „Svůj k svému a vždy dle pravdy!
Sedláci tancují podle jeho noty."(s. 279). V příslovečném určení prostředku vyjadřují
měřítko nebo normu, např.: „Poznal ji podle postavy a podle náramku." (Olbracht,
zde s. 304); „Sednička ta byla zřízena dle babiččiny chuti." (Němcová, zde s. 305).

5.7 Slovosled
V rubrice Z našich časopisů se redakce zabývá časopisem Živé slovo (s. 52),
který ve svém 3. čísle uveřejnil článek Otakara Zicha O rytmu české prósy
Českou metriku. Na Zichův článek navazuje Frinta, který se věnuje

Zichovu

rytmickému

principu českého slovosledu. Frinta se domnívá, že tento princip spočívá v ustálené
pozici enklitik ve větě, přičemž si prý tento princip uvědomil při četbě Vycpálkova
článku v Naší řeči z roku 1917 O chybném slovosledu nebo pořádku slov. Podle
Frinty pozná Čech, kdy jsou enklitika chybně umístěna ve větě, příčinu vidí v
porušení dvojí tendence větného rytmu konverzační prózy (s. 55), jsou to: „1.
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pauze nezačínat nepřízvučným slovem, nýbrž seskupit slova do přízvučného celku; 2.
nezačínat trochejskou stopou, následovala-li by stopa daktylská, přednost by měla
dostat právě stopa daktylská" (s. 55). S tímto tvrzením však redakce Naší řeči
nesouhlasí. To, že by se nemělo po přestávce začínat nepřízvučným slovem, by prý
mohlo vést k domněnce, že se čeština vyhýbá jambu, vzestupnému slovnímu celku.
„Tato zásada by mohla platiti pouze v případě, že by byly jednotlivé věty od sebe
izolovány." Ale po spojení vět do souvislého celku se poměr mezi sestupnými a
vzestupnými skupinami na začátku vět dle poznatků lingvistů Naší řeči mění.
Dokládají to příklady, které užil Zich v díle Erbena, Jiráska, Nerudy, Čecha. Pokud
pro češtinu platí nějaký rytmický zákon, říká redakce, že je to jedině takový, že česká
věta nikdy nezačíná dvěma nepřízvučnými slabikami (anapestem), tyto slabiky se
změní automaticky v trochej, pokud jsou tři tak v daktyl. (s. 55n.). Řeč je
samozřejmě o pečlivé klidné mluvě. Redakce připomíná, že český přízvuk na prvním
místě ve větě a jeho daktylsko-trochejský charakter je mnohem mladší než tendence
enklitik posouvat se na začátek věty za první přízvučný člen nebo za partikuli. Tato
stará tendence se vyskytovala již v indoevropském prajazyce a zachovala se
především ve slovanských jazycích, ačkoli se tyto jazyky liší přízvukem či rytmem.
To se týká i pořádku enklitik navzájem po sobě. Slovosled příklonek se řídí stejnými
přízvukovými pravidly jako jiné slabiky. Redakce se ohrazuje také proti druhé
Frintově zásadě, která říká, že by věta neměla začínat trochejskou stopou, následuj eli stopa daktylská. To by pak podle Frinty muselo platit, že řada pěti po sobě
následujících nepřízvučných slabik má pevný daktylsko-trochejský ráz, a to podle
Naší řeči není pravda. V pětislabičných slovech vedlejší přízvuk kolísá, někdy je na
třetí, jindy na čtvrté slabice. Frintova představa nevyhovuje např. ve větách, které
redakce nabízí: „denně byste se hádali; mohli byste mi pomoci". Kdyby podle Frinty
měla být první stopa daktylová, muselo by nepřízvučné se a mi stát před byste. Tato
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Frintova zásada se netýká také postavení po spojkách „ale, avšak", např. „ale držel se
dobře" (s. 57).
O slovosledu F. Trávníček (1939) hovoří v kapitole Spojení části věty v jednotu
větnou

(s. 256), rozlišuje souřadný adjektivní přívlastek holý a rozvitý, přívlastek

substantivní a podřadný.

Holý adjektivní přívlastek stojí zpravidla před svým

jménem, někdy před i za jménem, např. „český král / král český, český jazyk / jazyk
český". Za jméno se klade i v případě, že je na něm důraz, např. „to je škoda veliká;
to je člověk spolehlivý" (s. 260). Rozvitý přívlastek klade buď celý před jméno nebo
za jméno, např. „nadmíru hodný člověk; to je věc zcela nová, to je člověk velmi
hodný" (s. 260), dále za jménem stojí přídavné jméno v jiných případech rozvíjení,
jako „zákony v jazyce spisovném ustálené", v těchto případech může přívlastek stát i
před svým jménem: „zákony ustálené v jazyce spisovném". Jako nesprávný
klasifikuje tento typ slovosledu: „ustálené v jazyce spisovném zákony, v Bulhary
obsazeném území"(s. 261). Substantivní přívlastek stojí zpravidla před jménem,
uvádí tuto výjimku: „Kristus Pán, kníže pán, císař pán" (s. 261). Podřadný přívlastek
může stát jak před, tak i za jménem, před jménem je to „zájmenný genitiv
přivlastňovací" ( J e h o syn"), za jménem pak Jmenný genitiv přivlastňovací" nebo
jemu podobný („konec roku, dům našeho souseda, Sebrání básní a zpěvů") (s. 261).
Připomíná, že ve starším jazyce tyto genitivy často stály před svým jménem, z těchto
případů se do nové češtiny dochovalo např. „před slunce východem, krveprolití,
t
zemětřesení"(s. 261).
V. Šmilauer (1947) klasifikuje český slovosled jako volný, uplatňují se
při něm:
aktuální stavba větná,
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mluvnická stavba větná,

zvuková stavba větná (s. 53).

Tyto činitele jsou zastoupeny různou měrou, s ohledem na povahu věty a
vrstvu jazyka (s. 54).U přívlastku rozlišuje „obyčejnou polohu", zvláštní případy a
několik nesouřadných přívlastků. Při obyčejné poloze, jak uvádí, stojí přívlastek u
svého podstatného jména, čímž se liší od doplňku (s. 193). Substantivní přívlastek
shodný zpravidla stojí před substantivem, např. „nebožtík otec" (s. 194); adjektivní
nerozvitý nebo slabě rozvitý před substantivem („starý otec, velmi starý otec");
silněji rozvitý za ním,např. „otec zestárlý starostmi o uhájení živobytí" (s. 194). V.
Šmilauer vyjmenovává četné odchylky: přívlastek distinktivní; silně citově zabarvené
substantivum stojící před přívlastkem („bídák ničemný"); vytčení

společného

substantiva („V kuchyni byla již prkenná podlaha, ale v síni byla ještě podlaha
hliněná."); tradicionalismy a cizí vliv („mše svatá, ještěrka živorodá") (s. 194). U
přívlastku neshodného připouští pouze postavení přívlastku za svým jménem, ale
připomíná tři skupiny odchylek: genitiv celkový (viz zvláštní případy); genitiv
přivlastňovací ( J e h o otec, Komenského ulice")

podle přivlastňovacích adjektiv;

tradicionalismy jako „krve prolévání, z mrtvých vstání, rukou dáním, do slunce
západu" (s. 194). Jako zvláštní případy označuje přívlastek distinktivní, který často
stojí za svým jménem („Alexander Veliký"); genitiv celkový, který nevyžaduje, aby
jeho substantivum stálo těsně vedle něj, např. „Co jsem měl jiného dělat? Cigaret si
nikdy nekupuj velikou zásobu." (s. 194); přívlastek příslovečný a doplňkový, který
zaujímá takovou pozici ve větě jako příslovečné určení nebo doplněk, např. „profesor
bude dokonalý" (s. 195). V případě, že vedle sebe stojí několik nesouřadných
přívlastků u téhož substantiva, pak před jménem stojí následující výrazy, přičemž
jejich vyjmenování odpovídá jejich vzájemnému slovosledu: „všechen, každý, celý a

138

zájmena ukazovací;

adjektiva a zájmena přivlastňovací;

číslovky;

adjektiva

kvantitativní a kvalifikující; determinující a distinktivní; přímo u substantiva ta, která
s n í m tvoří sousloví." (s. 195). Za jménem pak stojí „adjektiva distinktivní
postponovaná a neshodná substantiva v genitivu a v několika dalších pádech" (s.
195). Autor nezapomíná zmínit případy, v nichž uživatelé jazyka nejčastěji chybují,
jsou tři. Prvním případem jsou ty silně rozvité shodné přívlastky, které mluvčí kladou
před substantivum („za spoluúčinkování své jednání a engagement zrušivšího člena")
a často v předložkovém pádu ( „boj proti mládež kazící literatuře, srdce z v boji
poraženého nepřítele") (s. 195). Ve druhém případě bývá shodný, silně rozvitý
přívlastek odtržen od svého jména, např. „zkažený vzduch echem čtyř set spících;
podezřelý muž z ústeckého zločinu"; jako ustálenou odchylku pak označuje výraz
„Měl plnou kapsu peněz." (viz genitiv celkový) (s. 195). Nakonec přívlastek bývá
odtrhován od základního substantiva jiným členem, což se týká hlavně věty vztažné,
např.: „Přednáška prof. N.: Protiklady v jazyku, který se na sjezd nedostavil. Měl
zapotřebí veškeré své protřelosti, aby nepodlehl pocitu politého psa, který se ho
hrozil zmocniti." (s. 196).

5.8 Zpodstatnělá adjektiva
V Tribuně redakce označuje za chybné přílišné substantivizování adjektiv,
např.: „nevhodné vrátíte do 8 dnů; ponechané platíte; odpor vůči danému" (s. 305), a
upozorňuje, že jazyky užívající člen substantivizují adjektiva v mnohem větší míře
než čeština.
Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) řadí zpodstatnělé výrazy ze syntaktického
hlediska mezi podstatná jména, např.: „Pozdě bycha honiti. Pocestný je unaven." (s.
294). V češtině sleduje snahu po tom, aby názvy předmětů byly jména podstatná.
Tím se čeština liší od některých jiných jazyků. Čeština tvoří z přídavných jmen
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jména podstatná tam, kde např. v němčině zůstává formou přídavným jménem
s platností jména podstatného, např.: v češtině „mudřec, mudrc" z přídavného jména
„moudrý", zatímco němčina má „der Weise". Jindy čeština přidává vhodné podstatné
jméno (např. „věc") ke jménu přídavnému tam, kde v jiném jazyce tuto pozici
zaujímá jméno přídavné s platností jména podstatného, např.: „Není to veliká věc
milovati přátele, ale veliká věc je milovati nepřátele. Chudý člověk (něm. der
Arme)." (s. 294). Za chybné považuje rčení,jeden učený (místo učenec); poslednější
se mi nepodobá (místo věc poslední, věc posledně vzpomenutá); o tom nic v dalším
(místo v dalším výkladě)" (s. 294).

O zpodstatnělých adjektivech F. Trávníček (1939) říká, že jsou poměrně hojná
J
J í
(s. 303), ale neměly by být jejich řady rozšiřovány libovolně. Uznává ta, která
vznikla vynecháním substantiva, např. „poddaný, komorná, půlnoční, spropitné,
uzené, to je dobrá, možná, podívaná; přišel s veselou, s nepořízenou; vede pořád
stejnou; má dovolenou; stavětí na svém" (s. 303).
Naše řeč varuje před zvyšující se oblibou substantivizace převážně v tisku a
v úřední češtině. Dochází k ní na úkor srozumitelnosti vyjádření, často nápodobou
cizího jazyka.

Dílčí závěr
Na základě obsahové analýzy článků Naší řeči z let 1917 - 1921 a sledování
toho, jak jsou výše zmíněné syntaktické jevy zachyceny ve vybraných mluvnicích, se
naskýtá pohled na to, jak Naše řeč v daném období komentovala a usměrňovala stav
spisovné češtiny, ukazují se nejčastější odchylky od tehdejší spisovné normy.
Předmětem analýzy byly ty rubriky Naší řeči, které sloužily ke komunikaci se
čtenářem a odborné příspěvky lingvistů Naší řeči na dané téma. Po srovnání toho,
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jak určité syntaktivké jevy hodnotí redakce Naší řeči, a toho, jak jsou později
definovány ve vybraných mluvnicích, lze sledovat patrné tendence ve vývoji
některých syntaktických jevů v souvislosti s jejich zařazením do spisovné normy
češtiny.
Časopis Naše řeč nabídl cenný soubor materiálu pro studium stavu české
syntaxe této doby.

6.

O B D O B Í LET 1922 - 1929

V předchozích ročnících jsem se snažila podrobněji ukázat, jakými konkrétními
syntaktickými jevy se Naše řeč zabývala. Nyní se zaměřím stručněji na další léta, až
do roku 1929, kdy z redakce navždy odešel významný lingvista a její odpovědný
redaktor V. Ertl.
Zaměřím se na to, jakým otázkám se redakce věnovala nejčastěji, a zmíním
stěžejní články, které v tomto období byly v Naší řeči publikovány.

1922
V tomto ročníku Naší řeči se objevil příspěvek od V. Ertla Je voják, či je
vojákem?*5, který podrobněji v této práci probírám již v kapitole o přísudkovém
atributu

v rámci prvního ročníku Naší řeči. V článku V. Ertl vysvětluje

pravděpodobný vývoj doplňkového instrumentálu a nominativu. Ve stati si klade za
úkol přiblížit zásady, kterými se řídí nová čeština při užívání

doplňkového

instrumentálu a nominativu. Dodává, že se tento vývoj neustálil do té míry, aby
mohla být stanovena pravidla pro to, kdy užívat nominativ a kdy instrumentál po
slovese „být".

85

Ertl, V.: Je voják, č i j e vojákem?, Naše řeč, 6, 1922, s. 289 - 313
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J. Zubatý se zabývá v článku Na místě, na místo, místo86 tím, za jakých
podmínek současná čeština užívá slovo „místo". U některých spisovatelů totiž
sleduje tendenci používat místo předložky nebo příslovce „místo" spojení „na místě".
Obou výrazů užívala starší čeština, ale mezi oběma byl významový rozdíl, na který
zde J. Zubatý upozorňuje. „Na místě" se kladlo tam, kde se mluvilo o „ustanoveném
a platném zástupci osoby, která nemůže nebo nechce něco vykonávati sama." (s.
257). Předložka „místo čeho" měla ve staré češtině význam širší, nejen v případě,
kdy se jednalo o zástupnictví, nýbrž i tam, kde šlo o nahodilou záměnu, omyl, tedy že
místo očekávané věci nastalo něco jiného, např. „místo požehnání božího potkali se
s zlořečením" (s. 258). Dnešní čeština podle J. Zubatého užívá „místo" v obou výše
zmiňovaných významech. Pokud se jedná o podmínečnou záměnu, pak současná
čeština využívá pouze „na místě, na místo", nikoli jen „místo", např.: „Já na tvém
místě bych tam ani nechodil." (s. 259). J. Zubatý to vysvětluje tak, že představa
skutečného místa je v těchto spojeních ještě poměrně určitá, proto není vhodné
nahrazovat „na místě, na místo" „ztrnulým" předložkovým „místo", jehož význam je
již spíše mluvnicky formální než hmotný" (s. 260). Odmítá potenciální nařčení, které
by se mohlo objevit, že by snad výrazy „na místě, na místo, místo" odmítal proto, že
se jedná o germanismus z německého „anstatt". Předložku „místo" dokládá již ve
14. století, zatímco v němčině až o tři století později.
v

Naše úřední čeština
V tomto ročníku redakce zaměřuje pozornost mj. na kritiku stavu úřední
češtiny: „Bylo vždycky naší povinností dbáti vždy a ve všem správnosti jazykové, ale
dnes je tato povinnost tím vážnější. Víme, že úkol náš je znesnadněn proti jiným
řečem, dávno ustáleným a vytříbeným, nezkaženým úřednickými nedouky, jako u
nás bývalo, a dovedeme si vysvětliti mnohý jazykový poklesek dokonce i ve chvatu
86
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žurnalistickém,

ale

v úřadě

něco

takového

se

nevyskytuj.

Máme

dnes

v

ministerstvech dobré, ba výborné znalce češtiny, ministerstvo školství a osvěty
disponuje celou jich armádou, bylo by tedy záhodno, aby každé aspoň ministerské
pronunciamento prošlo jazykovou cenzurou." (s. 277). Připomíná zásluhu časopisu
Naše úřední čeština, časopisu pro očistu a tříbení české řeči úřední, který bojuje
„s hydrou šroubované, nesrozumitelné a nečeské řeči úřední" (s. 184). Vytýká špatný
úřední slovosled, např.: „vůz na před tím uzavřené výhybce prázdný vykolejoval; u
městského úřadu opatřiti byt pro k tamějšímu úřadu přesazeného dělníka". Jako
odstrašující příklad rozboru závislosti ve větě udávají oběžník jednoho ředitelství:
„zvětšují topné hadice u odstavených vozů na kličku přítužných šroubů závěsného
třmenu konce hadice" (s.

185). Často se vyskytují chyby v nepřiměřeném

upřednostňování genitivních vazeb, např.: „Očekáváme, budete-li přesně dbáti tohoto
nařízení, že závady povstalé z nedbalé evidence změn ustanovení staničního seznamu
konečně ustanou." (s. 218).
Z rubriky Hovorna vybírám několik upozornění na chybně užité

slovesné

vazby. U slovesa „mstíti se" měla stará čeština vazbu „mstíti se nad kým". Vazba
„mstíti se na kom" spíše vyjadřovala „vzíti si odplatu na někom" (s. 28). Podle toho
by tedy současná čeština měla také pamatovat na obě vazby. Vazba „mstíti se na
někom" je podle redakce upřednostňována pravděpodobně vlivem němčiny

„an
v

jemandem ráchen". U slovesa „přáti" spisovný jazyk uznává genitivní vazbu, ale
v obecné češtině se již prosazuje akuzativní vazbu, podobně jako u slovesa
„potřebovati" (s. 32). U slovesa „zacházeti s čím" by neměla chybět předložka „s",
protože vazba „zacházeti čím" má jiný význam (hynouti). Současná čeština projevuje
„pošetilou snahu" zbavovat se některých předložek. Tato tendence se však v jazyce
projevovala již před sto lety a postupuje dále, např. ke rčením s předložkou „s":
„obírati se s něčím, obchod s něčím, s právem" (s. 95).
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K původně vložené větě „ tuším", o níž hovořím v práci již dříve, redakce opět
připomíná, že se u ní již nepociťuje významová samostatnost, proto není nutné ji
oddělovat v písmu čárkami ani v mluvené řeči pauzami. Mezi podobné výrazy patří:
„trvám, jářku (řku), pravda, div, bohužel, bohdá". Někdy může se zatemňováním
původu takového výrazu docházet ke změně jeho formy, např. adverbium „ prý"
vzniklo z výrazu „praví", který byl vkládán do věty. (s. 255).
Českému slovosledu redakce vyčítá, že často trhá souvislost slov, která spolu
těsně souvisí, jako příklad vybírám větu: „Pan president, jak známo, má býti
svědkem

při svatbě krále

Alexandra

s ministerským

předsedou

rumunským

Bratianu." (s. 189).
J. Zubatý zde zveřejnil článek Mám co dělati*1, v němž se na popud jednoho
upozornění zabývá tím, za je správně česky výraz typu „mám co dělati, mám co jíst,
mám co psát" apod. Deliberativní otázky, jako „Co dělat? Kdy přestat? Proč plakat?"
se pojí s jinými větami, stávají se tak podřadnými větami. V hlavních větách se
přitom nejčastěji vyskytují slovesa „býti, míti, věděti (mám, jest, povím ti, dám ti) co
dělat; mám, kam jít atd." (s. 65). Původní tázací věty tak splývají s větou hlavní
v jedinou větu a pozbývají samostatnosti. Lingvisté se setkali s výrazem „nemám nic
dělati", což hodnotí jako chybné. Ke kladné větě „mám co dělati" je totiž správný
zápor „nemám co dělati", zatímco „nemám nic dělati" je zápor ke kladné větě „mám
v

něco dělati" (s. 67). „Nic" místo „co" není podle J. Zubatého české, nýbrž německé
(podle „ich habe nichts zu tun, nichts zu essen" apod.). Výraz „nemám / mám co
dělati" může být i rozvit, např.: „mám málo co dělati". Toto spojení není podle J.
Zubatého mluvnicky nesprávné, ale hodnotí ho jako „nejasné" (s. 69). Připomíná, že
stará čeština měla pro tento případ dvě možnosti vyjádření: „mám co dělati"

a

„mám dělati", z nichž druhý jmenovaný v jazyce už zaniká, proto by uživatelé měli
87
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šetřit aspoň výraz první „mám co dělati" (s. 70), ačkoli čeština nabízí i jiné způsoby,
jak daný smysl vyjádřit, např.: „mám mnoho práce; mám mnoho, co bych měl říci"
atd. (s. 70). J. Zubatý tedy dochází k závěru, že větné tvary „nemám co dělati, mám
mnoho co dělati; jest se co diviti; jest se co obávati" jsou správné. Zatímco „nemám
nic co psáti" označuje za „zbytečně mnohomluvný" (s. 71).

1923
Slovesné vazby
V. Ertl (se v příspěvku Co je to za člověka?88 řeší otázku, zda je výraz „co za"
spisovným jazykem odmítán proto, že jde o germanismus. Významem se tento výraz
nejvíce přibližuje zájmenu Jaký". Vyskytuje se v obecném jazyce, v moravských i
slovenských nářečích i v ruštině a polštině. V českých nářečích a v obecném jazyce
je „co za" syntakticky považováno za dvě slova, „co" za nominativ nebo akuzativ a
„za" se pojí s akuzativem. V západní češtině stojí podstatné jméno za „co za" na
rozdíl od německého „was fůr ein Mensch" v akuzativu („co za člověka"). Pokud je
výraz „co za člověka" doplňkem při podmětu „to" nebo podmětem, shoduje se
přísudkové sloveso se zájmenem „co" v rodě a čísle, např. „co je to za lidi". Pokud
je podmět v první nebo druhé osobě, shoduje se sloveso s ní, např.: „Co pak jste to za
lidi?" (s. 2). Na východní Moravě a na Slovensku je situace jiná. Tam je výraz co
za" pociťován jako syntakticky jednotný a je adjektivního rázu, např. „co je to za
člověk", přičemž výraz „co za" je tu přívlastkem podstatného jména, přísudkové
sloveso se shoduje v rodě a čísle s příslušným podstatným jménem, např.: „Co jsou
to za lidé?" (s. 2). Vinou brusů je tato vazba považována za germanismus. V. Ertl
považuje za nepřijatelné, aby tato vazba byla považována za germanismus proto, že
se formálně shoduje s německým „was fur ein Mensch", a dodává: „Co takových
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germanismů by bylo v každém jazyce!" (s. 4). Dokládá na příkladech, že původ této
vazby je mnohem starší než v němčině. Tomu, aby byla vazba přijata spisovným
•

—

)

jazykem, podle V. Ertla bránila ta skutečnost, že da\ spisovny iazvk přednost výrazu
kongruentnímu,

podobně jako v případě absolutního relativa „co",

které

se

nedokázalo prosadit proti vztažným zájmenům J a k ý " a „který". V. Ertl závěrem
shrnuje, že tázacím zájmenem „co" se ptáme na nějakou zcela neznámou představu;
zájmenem „kdo" již dáváme najevo, že víme, že se jedná o nějakou osobu. Výrazem
„co za" se snažíme specifikovat

nějakou představu, kterou zařazujeme do určité

třídy. Zájmenem „který" rozlišujeme mezi několika známými představami. Zájmeno
„který" je adjektivní, zájmeno „co" substantivní povahy, výraz „co za" spojuje obě
funkce (s. 14). Výraz „co za" nikdy nepatřil do spisovného jazyka.
V Hovorně J. Zubatý polemizuje s F. Trávníčkem o původnosti vazeb „napadlo
mne, napadlo mi". J. Zubatý je toho názoru, že vazba s dativem je napodobeninou
německého „einfallen". Ačkoli F. Trávníček nenašel ve staré češtině potřebné
doklady, je přesvědčen o původnosti vazby s dativem, která podle něj vznikla
přímým pokračováním staročeského „padlo mi na mysl" (s. 44). Tomu J. Zubatý
kontruje názorem, že podobně bychom mohli dokazovat původnost akuzativní vazby
ze rčení „napadá mne myšlenka" (s. 46). Někdy bývá mezi oběma vazbami
pociťován významový rozdíl. Vazba s akuzativem se používá spíše tam, kde se
v

vyjadřuje přání nebo vůle („co tě to napadá"), kdežto dativní vazba tento význam
přání nenese („najednou mi napadlo, že...", s. 46). J. Zubatý připouští, že by bylo
možné uznat dativní vazbu za českou, a nikoli za germanismus, ale nesouhlasí
s Trávníčkovým názorem, že jde o vazbu původní. Spíše by se J. Zubatý přikláněl
k tomu, že jde o posun původně akuzativní vazby ve vazbu dativní podle nějakého
domácího vzoru např.: „přišlo mi na mysl" (s. 47). Také slovenští lingvisté se brání
této dativní vazbě, považují ji za „cizotu", která do slovenštiny proniká z češtiny
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o

především prostřednictvím novinářů (s. 47). Závěr J. Zubatého je takový, že
akuzativní vazba je u tohoto slovesa původnější, zatímco vazba dativní je
„přinejmenším podezřelá z vlivu německého" (s. 48). Vedle akuzativní vazby
doporučuje užívat i jiné způsoby vyjádření, např.: „pomyslil jsme si, vzpomněl jsem
si, zdálo se mi, přišlo mi na mysl, namanula se mi myšlenka" (s. 48).

Předložka „během"
Pochybnosti o správnosti vzbuzovala předložka během89. Redakce řeší dvě
záležitosti: z d a j e toto rčení správné a není-li zbytečné. Nepotvrdila se domněnka, že
tato předložka napodobuje německý výraz „im Laufe des Tages, im Verlauf von
zwei Tagen" (s. 72). Syntakticky může být výraz „během" klasifikován jako
instrumentál způsobový nebo příčinný. Pokud by bylo potřeba hledat nějaký podobný
výraz, asi nejblíže by k „během" stál výraz

„postupem", který v sobě rovněž

zahrnuje jak význam způsobový, tak i příčinný. Redakce sleduje tendenci, podle níž
„během" nabývá stále více významu časového. Přesto nelze užívat předložku
„během" kdykoli, nýbrž jen pokud se jedná o představu plynoucího času, „(...) když
se děj postupně a progresivně pokračující srovnává s plynutím času nebo jiného děje
souběžného, že s významem časovým zpravidla je sdružen význam aspoň způsobový
a pokud je výraz nahraditelný výrazem „postupem" (jak čas míjel, jak léta plynula,
jak

nemocem pokračovala)" (s. 74). Na rozdíl od těchto případů

redakce

nedoporučuje užívat „během" ve spojení „byl tu dvakrát během roku", protože se
nejedná o děj plynoucí postupem času, nýbrž o ohraničený časový úsek; místo
„během" by se měla užít předložka „za". Závěrem o předložce „během" říkají, že
právem patří do spisovné češtiny a že není třeba se jí vyhýbat z obavy před
postupujícími germanismy, pouze je doporučováno, aby byla užívána pro správný
význam.
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Naše úřední čeština
Redakce tu věnuje pozornost časopisu Naše úřední čeština. Tento časopis
věnovaný očistě a tříbeni úřední češtiny na československých železnicích, který
vznikl v roce 1922, ale neměl původně dlouhého trvání, protože jeho administrátor a
vydavatel v jedné osobě na tuto práci nestačil, začal znovu vycházet v roce 1923 a
rozšířil zájem své působnosti na úřední češtinu vůbec. Časopis je orientován na
praxi,zaměřuje se na věstníky, dekrety, vyhlášky a podobné úřední spisy upozorňuje
na chyby, kterými je úřední čeština zabalena. Redakce Naší řeči varuje redakci Naší
úřední češtiny před improvizací ve snaze vytvořit vlastní brusičské výklady i před
vypisováním ze starých brusů. Naše řeč odmítá názor Naší úřední češtiny, která
klasifikuje výrazy jako „prostřednictvím" nebo „během" jako chybné. O „během"
hovoří Naše řeč v tomto čísle (viz výše), výraz „prostřednictvím" se vyskytuje již ve
staré češtině a je nepostradatelný tam, kde vyjadřuje „skrze", např.: „výplata konaná
prostřednictvím šekového úřadu" (s. 90). Naše řeč dává toto ponaučení: „Před
každým odsouzením je třeba o vině se přesvědčiti, nemá-li se ze soudce sáti naopak
provinilec. A to platí i o jazyce. „Naše řeč" neodmítla nikdy svého přispění
v otázkách jazykové správnosti a neodepřela by ani časopisu, který je jí přece svým
programem tak blízek." (s. 91).
J. Zubatý vede v příspěvku Starý strom se nedá ohnouti90

polemiku s brusiči o

progresivní vazbě „dát + infinitiv", o její správnosti. Podle J. Zubatého nelze
jednoznačně říci, že se jedná o nápodobu němčiny jen proto, že němčina má
obdobnou vazbu s „lassen". Bezpochyby správné je podle něj užívat tuto vazbu u
podmětů osobních, protože osoba je schopná způsobit, aby děj proběhl podle její
vůle, např.: „dát se ostříhati, voziti, holiti" (s. 162). Na rozdíl od brusičů (Zenkl,
90
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Matiční brus 91 ) uznává tuto vazbu také u neosobního podmětu, u věci. V tomto
případě vyjadřují věty možnost, např.: „to se dá / nedá spravit" (s. 163). Schopnost
jazyka tvořit obrazná rčení dovoluje užívat tuto vazbu také u neživých věcí, jako
např.: „strom se dá ohnouti" (s. 163). Za germanismus

už však J. Zubatý považuje,

pokud se místo slovesa „dáti" použije „nechati". Mezi oběma slovesy čeština
zaznamenává významové rozdíly. Sloveso „nechati"

podle J. Zubatého vyjadřuje

navíc určitý vnitřní souhlas, např.: „nechal se přesvědčiti" znamená, že byl již
předem ochoten dát se přesvědčit, zatímco vazba „dal se přesvědčiti" tento význam
nenese (s. 165).

Slovosled
o 92

V rubrice Z našich časopisu

redakce Naší řeči věnuje pozornost Věstníku

Jednoty Svatopluka Čecha 1919-1923, v němž Ferdinand Strejček, se kterým již
Naše řeč mnohokrát polemizovala a jehož neuznává za odborníka, uveřejnil článek
Na ochranu básnické mluvy české. Redakce Naší řeči tu ostře vystupuje proti výtkám
a kritice profesora Ferdinanda Strejčka. Nesouhlasí s ním, že básnická mluva je
vyšším, dokonalejším způsobem vyjadřování, tuto vlastnost Naše řeč přičítá
spisovnému jazyku jako takovému. Podle Naší řeči má každá svoboda své meze:
„Meze básnické mluvy jsou dány v nejširším okruhu její spisovností." (s. 247). Naše
řeč se brání Strejčkovu nařčení, že se řídí šablonami a lineálem: „Odtud právě
zmatek „stonožek", které byly zvyklé lineálovým a mechanickým pravidlům (...). I
prof. Strejček je taková „stonožka", která sice na lineál hubuje, ale mí jej místo
páteře." (s. 249). Podrobněji je tu rozebrán spor o postavení enklitik. Zejména Naše
řeč netoleruje to, že F. Strejček manipuluje se svými čtenáři tím, že zkresluje fakta
podle svých potřeb, že se odvolává na autoritu Gebauerovu, ačkoli podle názoru Naší
91
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řeči o Gebauerovi nic neví. Podle F. Strejčka totiž J. Gebauer např. ponechával
uživatelům jazyka naprostou svobodu ve volbě slovosledu podle uživatelova
jazykového citu. Naše řeč nesouhlasí, podle ní se J. Gebauer podrobněji novočeského
slovosledu nevěnoval,ale to neznamená, že by byl proti zákonu o postavení enklitik,
jak tvrdí F. Strejček.

1924
Předložky
Z rubriky Hovorna zde vybírám příspěvek týkající se předložkového výrazu
„až na" (s. 153n.). Tento výraz redakce definuje jako „vzmocněné na", tzn. že vlastní
význam výrazu nese předložka „na", další její zdůraznění není nutné, např. „dřel se
až do úmoru = dřel se do úmoru; pracoval až do večera = pracoval do večera" atd. (s.
153). Pokud bychom předpokládali, že předložka „až na" ve významu „kromě"
původem česká, potom by musela vzniknout zesílením významu vylučovacího.
Vzápětí je tu však ukázáno, že tomu tak není. „Zaplatil mu celý dluh až na krejcar (=
kromě krejcaru, vyjma krejcaru)." se nerovná významu výpovědi „Zaplatil mu celý
dluh na krejcar.", podobně „Všecko bylo pěkné až na konec." (ale „Všecko bylo
pěkné na konec."). Z těchto příkladů je patrné, že ve vylučovacím významu nelze „až
na" nahradit předložkou „na", protože česká předložka „na" nikdy nenesla význam
vylučovací. Z toho redakce vyvozuje, že výraz „až na" je „otrockým překladem" (s.
154) německého „bis a u f , tento germanismus je označen za zbytečný, protože vnáší
do spisovné češtiny. Redakce varuje před užíváním tohoto výrazu.
• 93

Na dotaz, zda předložka

proti"

ve spojení „úhrada nebo výplata proti

dokumentům" jazykově správná. Nesprávnost tohoto výrazu vysvětluje redakce tím,
že tato vazba v češtině nikdy neexistovala a ani nelze vysvětlit její případný
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přirozený vývoj z jiné domácí vazby, do češtiny byla tedy „z neznalosti vlastních a
domácích prostředků neorganicky uvedena" (s. 144). V t o m spočívá její nečeskost a
je pak lhostejné, jestli je takový výraz germanismem, galicismem apod., podstatné je,
že se nevznikla přirozeným vývojem češtiny.

Dvojí zápor
J. Zubatý řeší otázku možnosti dvojího záporu
nenenáviděti94).

v české větě

(Nenáviděti,

„V češtině je dvojí zápor možný, jen kde se popírají rozličné části

věty nebo kde se záporný výraz znovu popírá tak důrazně (...), že nový zápor cítíme
jako samostatnou část celé představy" (s. 1), např.: „ty nesmíš nepřijíti, nemohu tam
nejiti". Některá původně záporná slova se postupně vyvinula ve slova s významem
kladným, např. nemoc. Podobně je tomu u slovesa

„nenáviděti", které mělo i

kladnou podobu „náviděti", ta se však již ve staré češtině vyskytovala jen jako
archaismus (s. 2). Sloveso „nenáviděti" J. Zubatý charakterizuje jako knižní. Jako
možný způsob negace záporného slovesa „nenáviděti" vidí J. Zubatý ve vyjádření
„nemohu nenáviděti; nejen nenáviděti, ale i..."(s. 3). Avšak výraz „nenenáviděti"
považuje za nečeský, který se příčí českému mluvení i myšlení. K tomuto slovesu
ještě dodává, že původně Naše řeč kárala za to, když u něj byla používána akuzativní
vazba místo vazby genitivní. Tím, že toto původem záporné sloveso svůj zápor
ztrácí, již neznamená „nemilovati", nýbrž „ míti v nenávisti" (s. 5), proniká sem
v

vazba akuzativní. Především pokud jsou předměty neživými věcmi, považuje se již
genitivní vazba za překonanou, archaickou.

Slovesná vazba
I další příspěvek je dílem J. Zubatého, týká se vazby „blížili se k něčemu"
(Blížiti se, blízký, blízko95). Již několikrát se Naše řeč zmiňovala, že se brusiči snaží
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vymýtit z jazyka předložky. V místním významu je vazba „blížiti se k něčemu"
bezpochyby správná, podobně je tomu u blízkosti časové, např.: „blížilo se k večeru"
(s. 226). Problematičtější je odpovědět jednoznačně, jaká vazba je správnější u
příslovce „blízko" a u přídavného jména „blízký (blízek)". Dativní vazba „blízko
něčemu" se v češtině podle J. Zubatého vyskytuje jen řídce, „blízko" tu nabývá
příslovečného významu, podobně jako „stojí mu po boku, jde mu v patách"(s. 227).
Dativní vazba J s m e již blízko pravdě" není sice chybná, ale je podle hodnocení J.
Zubatého neobvyklá (s. 227). Pokud se hovoří o cíli nějakého pohybu, potom se
užívá spojení s předložkou „s", např. „přistoupiti, přijití blízko k něčemu" (s. 228).
Stará čeština měla více vazeb než současná, mj. i vazby genitivní a dativní. Proto by
se současná čeština neměla nutit do genitivní vazby tam, kde by zněla neobvykle,
např.: J s e m blízek záhuby" (s. 228). Poněvadž se v současné češtině častěji J s e m
blízek pravdě" místo J s e m blízek k pravdě", usuzuje z toho J. Zubatý, že bude
přirozenější, když se bude používat podle toho také vazba „blíží se pravdě", ačkoli je
možná i vazba s „k" (s. 229).

1925
Článek o Ústavu pro jazyk československý 96 vyvolal reakci mj. v revue Nové
Čechy v podobě článku od Čestmíra Stehlíka. Naše řeč souhlasí pouze stím
Stehlíkovým názorem, že podstata jazyka není v jeho pravopisu ani v tvarosloví,
v.

nýbrž ve slovníku a skladbě. Další Stehlíkovy návrhy však odmítá. Č. Stehlík je
např. přesvědčen, po syntaktické stránce by se měl český jazyk řídit syntaxí 16. a 17.
století, příčinu úpadku současného praktického jazyka vidí v jazykovém úpadku 17. a
18. století, proto je podle něj potřeba návratu „k oné zlaté době 16. století" (s. 21).
Podle Naší řeči si Č. Stehlík neuvědomuje, že J a z y k se nikdy nemůže vracet do
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minulosti", vždy totiž jeho vývoj postupuje vpřed. Vývoj jazyka také nelze řídit pod
nátlakem nějaké autority. „Zasahovati do vývoje jazykového lze jen v takových
případech, kde vývoj není ukončen, kde se např. vedle původního (starého) výrazu
vynořuje a v zápas sním vchází výraz nový, vzniklý např. z neumělosti nebo
individuální neznalosti výrazu původního. Zde je možno „zakročiti" na prospěch
staršího výrazu, ale to není návrat ani kříšení, nýbrž ochrana živého prvku proti útoku
z nevědomosti. Ale co je mrtvo, je mrtvo." (s. 21).

Superlativ
V rubrice Drobnosti redaktor Naší řeči vyjadřuje negativní postoj k rozmáhající
se vazbě superlativu s genitivem, např. „nejvyšší dráha světa místo největší cukrovar
v Čechách, nejšlechetnější lidumil na světě" (s. 71). Tyto „novoty" přicházejí
z němčiny, jsou to tedy nevhodné germanismy

podle „die grósste Zuckerfabrik

Bóhmens" nebo „Bóhmens grósste Zuckerfabrik" (s. 71). Redakce připomíná, že
čeština se snaží vyhýbat přemíře přívlastkových genitivů, a v tomto případě se jedná
o „genitiv opičení po němčině" (s. 71). Čech by nikdy neřekl podle „Prager
Schinken, Wiener Schnitzel čili šunka Pražanů" nebo „řízek Vídeňanů"(s. 71).
Genitiv totiž vyjadřuje skutečnou příslušnost ve smyslu vlastnictví nebo v nějakém
právním smyslu, a ne pouhé umístění. Můžeme tedy říci „největší divadlo v Praze"
nebo „největší divadlo pražské je Národní", nikoli však „největší divadlo (města)
Prahy" (s. 72). Na závěr redaktor říká: „(..) ale mluviti o největší dráze světa v jižní
Americe je právě tak směšné, jako kdybychom řekli, že tam má svět svou nejvyšší
dráhu" (s. 72).

Spojky
V Hovorně se redakce vysvětluje, kdy správně užít spojky „než aby..., než
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by..., než že..." Podle redakce se používá „než" správně, jen pokud se ve větě řídící
nachází komparativ, např.: „Karel je hrdější, než aby odprosil. Karel raději trpí, než
by odprosil." Ale ve větě „Karel je příliš hrdý, aby odprosil." komparativ není, proto
zde nesmí stát ani spojka s „než". Důvod chybování, v nesprávném kladení spojky
„než" vidí v napodobování německého „als dass" (s. 249). Někdy se naopak
vyskytne chyba opačná, kdy uživatel mechanicky vypouští spojku „než" i tam, kde
následuje po komparativu, jako příklad uvádí redakce větu, která se objevila
v Národní politice: „Osud nemohl býti zlomyslnější vůči socialistické vládě, že jí
vnucuje válku, kterou Francie musí provést až do konce." (s. 249).

Slovosled
O ustrnování

slovosledu

hovoří redakce v souvislosti s pořádkem slov ve

vložené větě „se mi zdá" (s. 253). Taková krátká vložená věta splývá s obsahem
hlavní věty v rytmický celek, proto mohou příklonná slova stát hned za prvním
členem tohoto celku, např. „včera se mi zdá pršelo". Častým užíváním pak taková
vložená věta ustrnuje a stává se jakoby jediným slovem, proto se nemění jeho
slovosled, ani když se takový výraz posune na začátek věty: „se mi zdá pršelo; se mi
zdá, že pršelo". Podobně je tomu i u jiných spojení, např. „on si myslí - si myslí".
Jako nejznámější příklad takového ustrnování slovosledu při enklitických výrazech
reakce jmenuje ruské „s/a".

Slovesné vazby
V Drobnostech

ve výkladu o vazbách u slovesa „minouti, minouti se " redakce

porovnává, jaké byly správné vazby u těchto sloves ve staré češtině a jaké důvody
vedly k pozdějším změnám a odchylkám od vazeb správných. U nezvratného
„minouti, míjeti" v původním i přeneseném významu pro starou i pro novou češtinu
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platí za správnou vazba akuzativní. Tutéž vazbu mají i slovesa „pominouti,
pomíjeti", ve staré češtině se u nich však někdy objevuje i vazba genitivní, protože
předpona „po-"

původně dávala slovesu významový odstín částečného děje.

Redakce tedy dochází k závěru, že „předmět sloves míjeti, minouti se správně
vyjadřuje 4. pádem, u sloves pomíjeti, pominouti že jest možný také 2. p." (s. 264).
V 16. a 17. století jsou u sloves „pomíjeti, pominouti" doloženy také vazby
s infinitivem nebo s větou uvozenou spojkou „aby". Dále redakce hovoří o vazbě
s instrumentálem

„minouti

se

s něčím".

Za

chybnou

považuje

vazbu

bezpředložkovou „minouti se něčím, minouti se cílem, svým povoláním", ačkoli tuto
vazbu prý někteří učitelé ve školách hodnotí jako správnou, (s. 266).
J. Zubatý se v samostatném příspěvku'" zabývá tím, zda je možné uznat za
správnou vazbu „považovati za něco", která má v současné češtině progresivní
tendenci. Původně byl přístup Naší řeči k této vazbě opatrný, lingvisté ji však hájili
proti pronikání bezpředložkového instrumentálu „pokládati, považovati něčím,
nějakým" (s. 225). Pochyby o správnosti vazby „považovati za něco" vyvstaly proto,
že pro ni nejsou doklady ze staršího jazyka. Byla také zvažována její podobnost
s německou vazbou „betrachten etwas", s n i ž se však neshoduje. J. Zubatý při
výkladu vychází od slovesa „vážiti", jehož význam se díky metaforickým změnám
dále rozvíjel. Předmět u slovesa „vážiti si" se vyjadřoval akuzativem. Již ve staré
v

češtině se však objevila i vazba genitivní, která přešla i na nezvratné „vážiti" a
v jazyce se ustálila. Tento posun ve vazbě považuje J. Zubatý za vzácný příklad toho,
kdy původní akuzativní vazby ustoupila vazbě jiné. Původ vidí v tom, že věty s tímto
významem bývaly nejčastěji záporné, proto byla pro ně vazba s genitivem přirozená.
Vazba „vážiti za" vyjadřovala cenu, podobně vyjadřovalo význam stejné ceny, stejné
hodnoty také sloveso „pokládati za co". Tato vazba se ve staré češtině vyskytovala
97
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často a měla význam hodnocení. Vznikla ze rčení „klásti (sobě) za něco" (s. 228).
Podobně se J. Zubatý snaží vysvětlit i původ vazby „považovati za něco" z prostého
slovesa „vážiti", z něhož vznikla nedokonavá podoba slovesa „považovati". Domnívá
se tedy, že brusy neuznávaná vazba „považovati za něco" mohla vzniknout právě
tímto způsobem, podobně jako „pokládati za něco" (s. 229), proto ji ani nelze dále
považovat za chybnou, ačkoli pro ni ve staré češtině nejsou doklady.

1926
Přívlastkové ten, ta. to
Vilém Mathesus je autorem článku Přívlastkové ten, ta, to v hovorové
v rubrice Drobnosti.

češtině

Za úkol si klade doplnit výklad z Gebauerovy - Ertlovy

Mluvnice české (1926). Konstatuje, že přívlastkové zájmeno „ten" v hovorové
češtině již ztratilo schopnost samostatně ukazovat ve vnější situaci, tuto funkci
přejímají složené tvary „tenhle, tenhle ten, tam ten" apod. (s. 39). Pro vnější deixi se
přívlastkové zájmeno „ten" užívá ve spojení s pomocným určením ve funkci
„rozlišovací". Rozlišování bývá vyjádřeno ve spojení s pomocným určením, např.:
'IN
„Ten obraz u dveří, to je staré hejtmanství. Nechci ten vrchní, podej mi ten spodní .
Co dělá ten druhý, ten mladší?"(s. 39). Podobnou rozlišovací funkci má zájmeno
„ten" také u superlativu, v němž už ale nese i emocionální zabarvení, jde tedy o deixi
v

vnitřní, např.: „to je přitom to nejlepší; to už je to poslední; to je ta nejlepší jakost,
která se vyrábí" (s. 39n.). U vnitřní deixe V. Mathesius rozlišuje funkci
„připomínací" a „emocionální". Připomínací význam vyjadřuje, že uváděná věc je již
známá, nejčastěji se tak vyjadřují děti, setkáme se s ní v pohádkách a lidovém
vyprávění, např.: „Lidé musí je hlídat, a tím hlídáním se to zdraží." (s. 40).
Nejzajímavější funkcí přívlastkového zájmena „ten" je podle V. Mathesia funkce
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emocionální, např.: „Dej si dolů ten kabát! Ten náš tatínek nějak stárne."

Na závěr si klade V. Mathesius otázku, zda by nemohlo přívlastkové zájmeno
„ten"

nabývat v některých případech povahy určitého členu. Toto oslabení

deiktického „ten" považuje V. Mathesius za výrazné především při překladu
z češtiny do angličtiny, kdy mnohdy postačí nahradit toto zájmeno určitým členem.
Týká

se to především

rozlišujícího zájmena „ten", výrazů

komparativních,

superlativů a v pozici před diferencujícími vztažnými větami.

Gramatická shoda
Dotaz jednoho čtenáře podnítil redakci k tomu, aby se zabývala otázkou shody
u číselného výrazu bez počítaného předmětu, kdy ve funkci podmětu stojí samotná
číslovka. Takových případů je podle redakce v jazykové praxi málo, proto se bude
opírat spíše o individuální praxi, o vlastní jazykový cit, jak uvádí (s. 71). Potíže prý
nečiní jednoduché číslovky od pěti výše a číslovka s ,,-náct, - cet, -desát". Příčestí
přísudku má v těchto případech tvar středního rodu, např. „dvanáct bylo odečteno;
(tři sta) jedenapadesát zbylo" apod. Zájmeno, které odkazuje na již dříve zmíněnou
číslovku, má v takovém případě tvar genitivu, např.: „kdyby se těch sto dvanáct
odečtlo" (s. 72). Adjektivní číslovky 1 - 4 nabývají substantivní funkce a podle toho
se řídí i gramatická shoda, např.: „zbyla jedna; byly-li ty dvě násobeny dvěma"
v

(tamtéž).

U složených

čísel vidí redakce situaci složitěji, sleduje tendenci

napodobovat tvary číslovek vyšších než 4, přičemž přísudkové sloveso mívá tvar
středního tvaru, např.: „kdyby se dvě stě dělilo dvěma, vyšlo by sto jedna" (tamtéž).
Potíže nastávají u číslovek, které kolísají mezi příslovečnou (číslovkovou) a
substantivní platností (sta, tisíce). „Sta" se považují za příslovce, přísudkové příčestí
je tedy ve středním rodě, a to jak s číslovkami substantivními, tak i s adjektivními,
např.: „pět set bylo odečteno; tři sta bylo odečteno a zbylo dvě stě" (tamtéž). U
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číslovky „tisíc" naproti tomu převládá substantivní pojetí („dva tisíce byly odečteny",
s. 73). Kromě počítání užívá čeština číslovky bez počítaného předmětu zřídka. Pokud
se neopakuje počítaný předmět a vysloví se pouze číslovka, použije v takovém
případě čeština alespoň genitivní zájmeno, čímž se liší od ostatních jazyků, např.:
„pluk měl 3000 vojáků, dvě stě jich padlo" (s. 73). Přísudkové jméno bývá ve
středním rodě, i když je zájmeno v genitivu vynecháno. Zvláštní situace nastává u
výrazu „dvě stě". Výraz „sto" je středního rodu, měly by být tedy výrazy, které se
s ním shodují také ve tvaru rodu středního, v plurálu, např.: „ta dvě stě, která dal za
tu krávu, ho do smrti mrzela" (s. 73). Redakce ale pochybuje, že by někdo použil
takový tvar, nastává tu situace obdobná spojení „Řecko a Srbsko zvítězily", na něž
redakce upozorňovala již dříve. Vítězí tu shoda podle zásady obecného jazyka, která
slovy redakce „si zuniformovala shodu v množném čísle na jediný tvar = ženský" (s.
73).

Předložky
Po některých předložkách s akuzativem („na, za, pro aj.")
v Hovorně - následuje tázací zájmeno „co"

- jak se dočteme

ve tvaru ,,-č: nač myslíš, proč sem

chodíš, oč, zač, seč, več". (s. 312). Ve významu vztažném, kdy se k tázacímu
zájmenu připojuje částice ,,-ž" vznikají tvary „pročež, začež", tvary „na což, za což"
jsou podle redakce možné, ale mají „příchuť poněkud vulgární" (s. 313). Výjimkou
je předložka „pro", která se spojením s ,,-č" stává tázací částicí. Jsou však případy,
kdy je potřeba užít předložku „pro" v jiném než důvodovém významu, např. „poslali
chlapce pro pivo, ten lék je dobrý pro bolení hlavy", potom je v češtině spisovný tvar
„pro co: pro co jsem tě poslal", nikoli tedy „proč"(s. 313).
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Slovesné vazby
Vtipně se redakce vyjadřuje k neustálé snaze některých uživatelů jazyka
vymazat z češtiny co možná nejvíce předložek: „Tak jsme čtli 15. ún. Léta spásy
1926 v Ránu, co pozoroval kardinál Mercier slavné paměti, když „byl vysvěcen
biskupem a měl vycházeje z dómu žehnati shromážděným zástupům". Prosíme: byl
to vysvěcen od biskupa či za biskupa? Či snad husím biskupem? Či dokonce tím
biskupem od biskupa za biskupa?" (s. 95).

Dalším tématem Hovorny je sloveso Jetřiti"

(s. 95n.). Významově je toto

sloveso stejného původu jako sloveso „hleděti", do nové češtiny si tento význam
zachovalo pouze v odborném výrazu šetření ve významu „pozorování, zkoumání,
např. lékařské" (s. 95) a ve slovese „vyšetřovati". V tomto významu si sloveso
zachovalo genitivní vazbu do současné češtiny, např. „šetřiti pravidla, svého zdraví"
(s. 95). U slovesa „šetřiti" dochází k významovému posunu, dostává se do skupiny
sloves, jako je „hospodařiti", která se pojí s instrumentálem („šetřiti něčím").
Významový rozdíl je tedy mezi vyjádřeními „šetřte pravidel (= dbejte pravidel) a
šetřte pravidly (= nenadělejte jich příliš mnoho)" (s. 96).

Redakce nabízí v Hovorně výklad vzniku vazby „bez ohledu na" (s. 153n.),
která není germanismem, ačkoli připomíná německé „ohne Rucksicht". Z původního
v

významu slovesa „ohlédati se dívati se" okolo nebo za sebe se vyvinul přenesený
význam „míti pozor na něco, hleděti si čeho, dbáti čeho". Současný jazyk přitom
nahradil „ohlédati se" slovesem „ohlížeti se" se stejným významem. Odtud vzniklo
podstatné jméno slovesné „ohlédání", také s dvojím významem. Toto slovesné
podstatné jméno bylo nahrazeno substantivem „ohled", např.: „musíš míti na mne
ohled; ten člověk nemá žádné ohledy" (s. 154). Ve významu „nedbaje nato, nedbaje
toho" se pak užívá

„bez ohledu nač" (tamtéž). Vazba „bez ohledu"
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tedy není

hodnocena jako nesprávná. Chybná jsou však rčení, kde „ohled" neznamená ohlížení
se na něco, nýbrž jen zřetel, hledisko apod. (s 154).
Redakce v příspěvku Husovo odsouzení,9

v rámci rubriky Drobnosti sleduje

tendenci jazyka nevyužívat možnosti formálně rozlišit význam genitivu dějového
podmětu („vznik světa = svět vznikl") a genitivu dějového předmětu („stvoření světa
= stvořiti svět"). Čeština jako by zpohodlněla, tam, kde má k dispozici adjektivum,
tam ho použije („Husovo odsouzení, Husovo kázání"), kde potřebné adjektivum
nemá, použije genitiv („ztráta rodičů, pochvala veřejnosti").
V příspěvku Nemohu za to'00 J. Zubatý předkládá možný výklad původu této
vazby, kterou nepovažuje za nesprávnou. Našel lidový doklad „nemohu za to býti",
např. J s e m za něco, stojím za něco" (s. 233). Domnívá se, že tedy ke vzniku této
vazby mohlo dojít zkrácením, podobně jako se zkrátilo „nemohu domů (jiti)" (s.
230). Zároveň žádá o pomoc čtenáře, aby doložili příklady, pokud se ještě někde
setkávají s touto vazbou. Nepokládá vazbu za germanismus, ačkoli němčina užívá
podobně „ich will, ich kann nicht nach Hause" (s. 232). J. Zubatý si všímá, jak často
se čeština shoduje s němčinou tam, kde se oba jazyky vyjadřují elipticky. Souvislost
vidí nikoli v přejímání z druhého jazyka, nýbrž v psychologii řeči (s. 232).

1927
Z článků, v nichž redakce odpovídá na dotazy čtenářů, vybírám v rubrice
Hovorna následující:

Spoikv neboť - protože
Mezi příčinnou větou se spojkou „protože" a spojkou „neboť" nevidí Naše řeč
podstatný rozdíl co se týče obsahového poměru obou vět k větě řídící. Mezi oběma
99
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Husovo odsouzení, Naše řeč, 10, 1926, s. 266 - 270
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spojeními je rozdíl historický. Původ spojky „protože" je vysvětlován vývojem
z „proto + že", což je původem vztažné zájmeno Ježe", zatímco „neboť" vzniklo
z „ne = dokonce, bo = zajisté + ti". U spojky „neboť"

se jedná o asyndetické,

souřadné spojení. Formální rozdíl mezi oběma souvětími je ten, že u podřadného
souvětí lze převrátit pořádek vět („protože prší, zůstanu doma")a je u něj možné
korelativní spojení („proto zůstanu doma, že prší"), zatímco u souřadného nikoli (s.
166n.).

Podmínkový infinitiv
Původ podmínkového užívání infinitivu vidí redakce {Hovorna,

s. 215n.)

v jeho zvolací a rozkazovací platnosti: ze zvolací věty „Vidět nás hlídač! (= kdyby
nás viděl)" a z věty rozkazovací „Jen se ho dotknout! (= jen se ho dotkni!)." Tento
druh zvolacího a rozkazovacího infinitivu se vyskytuje ve všech indoevropských
jazycích.

.Kolem"
Nevhodně užívaná předložka „kolem" ve významu, kdy se řeč točí okolo
něčeho, je podle redakce importovaný galicismus, podle francouzského „autour".
Předložku „kolem" v této souvislosti považuje redakce za zbytečnou, protože je plně
nahraditelná předložkou „o" (s. 93n.).
Nejmocnější hybnou silou v jazyce je podle Naší řeči

napodobování.
v

Škodlivost chyby se přitom může projevit až později, v chybách, které vznikají
napodobováním chyby prvotní (s. 175).

Úřední čeština
V Příspěvku

k úřední češtině (s. 40) kritizuje redakce přemíru verbálních

substantiv v současné úřední češtině a uvádí několik příkladů, které jsou příkladem
„otrockého překladu z němčiny":

„prohlášení o zahájení řízení o prohlášení za
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mrtva; podle tvrzení strany řízení o prohlášení bylo zahájeno, soud však potvrzení
odpírá" (s. 40).

Slovesné vazby
V příspěvku Vyznati se v čem101

se V.Ertl zabývá původností této vazby

v češtině. Doklady o jejím výskytu ve starším jazyce se nevyskytují, přesto se V. Ertl
pokouší dokázat, že se jedná o vazbu původem českou. Nejstarší doklady o ní nalézá
u B. Němcové a V. Hálka, tedy u autorů, kteří měli blízko lidové řeči. Ze
středočeského nářečí vyjímá rčení „že by se v tom člověk nevyznal; čert aby se v tom
vyznal" (s. 50). Odmítá, že by se jednalo o germanismus, protože se tato vazba
nevyskytuje v hraniční oblasti mezi češtinou a němčinu, do vnitrozemí by se tedy
mohla rozšířit leda prostřednictvím knižního jazyka, a to nemohla podle V. Ertla tak
rychle stihnout. Starší doklady má vazba „znáti se v čem", o níž se V. Ertl domnívá,
že je předchůdkyní vazby „vyznati se v čem". Nedokonavé sloveso „znáti se v čem"
pravděpodobně potřebovalo dokonavý protějšek, který se pak začal tvořit pomocí
prefíxace. Vzniklé sloveso „vyznati se v" nemělo stejnou významovou platnost jako
jeho předchůdce, znamenalo v přeneseném významu „uměti si pomoci ve všem ze
všeho, co je zmotané, těžko srozumitelné atd." (s. 55).
V článku K smrti, k jídlu, kpláči, k dostání apod.102 V. Ertl reaguje na výtku
slovenského brusiče: „Vy, milí bratia Česi, radi se chlubíte vyspelosťou svojej řeči.
Možno, že je bohatšia na technické výrazy, jako slovenská, i gramatiku máte
spracovanejšiu, ale germanizmami sa hemží - na posměch!" (s. 217). Tento
slovenský brusič vyčítá Čechům mj., že užívají germanismus v podobě vazby
„odsuzovati k smrti, míti co k jídlu, to je k smíchu, k pláči, padl k zemi, jdi k čertu"
atd. tam, kde Slováci mají vazbu „na smrť, na jedenie, do smiechu, do zúfania, do

101
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Ertl, V.: Vyznati se v čem, Naše řeč, 11, 1927, s. 50 - 55
Ertl, V.: K smrti, k pláči, k jídlu, k dostání apod., NŘ, 11, 1927, s. 217 - 229
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čerta" apod. (s. 220). Těmito předložkami podle V. Ertla čeština i slovenština
vyjadřuje cíl a účel, podobně jako němčina pomocí „zu". Pokud by tedy česká
předložka „k" měla být germanismem, musela by jím být i slovenská předložka „na"
a „do". Jenže V. Ertl tyto předložky hájí tím, že se vyvinuly přirozeně z místního
významu těchto předložek, které původně znamenaly směr k něčemu, např. „sednouti
si k jídlu" (s. 223). Výrazy „to je k pláči, k smíchu"

apod. se sice podobají

německým vazbám „zum Weinen, zum Lachen", ale jsou to původem vazby
podobného významu jako „ke cti a chvále boží" (s. 224). Za méně správnou už V.
Ertl považuje vazbu „ta kniha je k dostání", protože tu nejde o vlastnost knihy, jako
je tomu např. ve vazbě „ta voda je k pití". Podle něj ale není třeba tuto vazbu ihned
považovat za germanimus. Za skutečný germanismus považuje jedinou vazbu tohoto
typu: „to je k máni" (s. 228).

1928
Verbální substantiva
Jen žádné

-ání\m

Tak zní titulek článku, který se zabývá verbálními

substantivy v současné češtině. Odpor k verbálním substantivům se začal projevovat
v 70. letech 19. století, především proti verbálním substantivům, která se tvořila
podle vzoru „volání", tehdejší brusiči s e j e snažili za každou cenu nahradit. Vznikala
nová verbální substantiva na „-ba", např.: „léčba, učba, dělba" (s. 34), ačkoli již tato
přípona byla archaická. V současné češtině verbální substantiva na ,,-ání" nejsou
posuzována již tak přísně. Mnohá verbální substantiva na „-ba" se ustálila, zvláště
v terminologii úřední češtiny, jako např.: „výuka, učba". Objevují se i novotvary jako
„provina" místo provinění, „zanedba, nedbá, výdlažba" aj. Spisovná čeština se tedy
nemusí vyhýbat podobně vzniklým substantivům, ale měla by je používat s mírou.
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Slovesné vazby
V příspěvku nazvané Zbytečný genitivn)4

redakce vyjadřuje svůj nesouhlas

s názorem brusičů, že jazyk může mít pro vyjádření jedné věci jen jeden správný
výraz. Brusiči odmítali možnost, že by v jazyce mohly existovat ekvivalentní výrazy,
a pokud nemohli nějakému výrazu nic vytknout, označili ho alespoň za „zbytečný"
(s. 47). Redakce naopak považuje za přirozené, že jazyk jeden způsob vyjadřování
nahrazuje jiným, pokud ten první začne v jazyce zastarávat; to je případ genitivu
záporového, který začal být vytlačován akuzativem. Ve spisovném jazyce není dosud
tento proces dokončen. Genitiv záporový není ustálen např. v případech, kdy je
předmětové substantivum v plurálu, např.: „nemám knih". Obě vazby - akuzativní i
genitivní - jsou tu považovány za správné (s. 48).
Když redakce hovoří o posunu ve vývoji slovesných vazeb, zmiňuje i vazbu
„poslouchati

něčemu", která je považována za chybnou. Již dříve

redakce

upozorňovala na to, že vazba „naslouchati něčemu" je nesprávná a nečeská, je to
napodobenina německého „irgend einer Sache horchen" (s. 167). Správný český
výraz je „poslouchati něco". Od této chybné vazby „naslouchati něčemu" se dativ
přenáší i na vazbu s podobným významem „poslouchati něčemu".
Článek Uzákoněný germanismus105

od V. Švarce nazývá výraz „vystaviti

nějakou listinu" zajeden „z nejhrubších germanismů, jaké kdy z t. zv. Úřední češtiny
v

do našeho jazyka vnikly" (s. 193). „Uzákoněný" proto, že si tento výraz úřední
čeština snaží bránit tím, že ho zařadila do svého nového zákona. V. Švarc doporučuje
upřednostnit českou vazbu „vydati listinu".
V. Ertl se zabývá novočeskou spojkou Jeda"106

ve stejnojmenném článku.

Mezi „leda" a „leč" vidí význam nejen formální, nýbrž i významový. „Leč" je spojka
104

Zbytečný genitiv, Naše řeč, 12, 1928, s. 47n.
Švarc, V.: Uzákoněný germanismus, Naše řeč, 12, 1928, s. 193
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záporného smyslu, odpovídá spojce „než" a stává nejen po předcházející negaci, jejíž
platnost ruší, má tedy vylučovací význam, např.: „nemám leč tebe = mám leda tebe"
(s. 227). Příslovce „leda" má význam kladný, stává po kladných i záporných
výrazech. Omezuje platnost výrazu jen najeden krajní případ, a to bez ohledu na to,
je-li kladný nebo záporný, např.: „mám leda haléř = nemám, leda haléř = všechno, co
mám, je pouhý haléř" (tamtéž). „Leda" je zabarveno citově, tím se liší od „leč".
„Leč" je spojka jako „než", v proudu řeči se tedy k zápornému výrazu připojuje
těsně, na rozdíl od „leda", které je v záporné větě připojeno volně a v kladné těsně.
Na rozdíl od věty s leda je smysl věty s „leč" vždy jen kladný.

1929
Tento rok byl nejen pro Naši řeč poznamenán smrtí jejího odpovědného
vedoucího redaktora Václava Ertla. O Ertlově práci vypovídá i sbírka přednášek
Časové úvahy o naší mateřštině,

o níž redakce hovoří o rok později v rubrice

107
Posudky a zprávy

. Tuto knihu Naše řeč pokládá za „kodifikaci zásad, jimiž se

řídila a řídí očistná práce Naší řeči" (s. 179). Myšlenkové jádro knihy je v části
nazvané Dobrý autor. V. Ertl zde hovoří o tom, že o nesprávnosti lze mluvit pouze
ve spisovném jazyce, dialekt je podle něj svým způsobem vždy správný. Přibližuje tu
situaci na našem území v 19. století, kdy spisovatelé nemohli navázat

na

bezprostředně předchozí etapu vývoje jazyka, museli se pro vzor vrátit až do 16.
v

století, čímž ale navázali na normy jazyka starého, soudobý jazyk se mezitím vyvíjel
jinudy. Ve druhé polovině 19. století pak gramatikové a brusiči usilovali o to, aby
byla zajištěna neporušenost spisovného jazyka, a vnucovali jazyku slova a tvary na
základě kritéria starobylosti a lidovosti. Naproti tomu V. Ertl pokládá za jazykovou
správnost to, „v čem se shoduje většina dobrých autorů doby současné" (s. 180). Tím
se liší od J. Gebauera, který vychází z praxe staročeských autorů. V. Ertl hledá
107
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dobrého autora mezi autory současnými. Měřítko mluvnické správnosti není mimo
jazyk, nýbrž v jazyce samém, v praxi současných dobrých autorů. Z toho vyplývá, že
je jazyková správnost spojená s časovou platností: „slovo nesprávné dnes může být
správné za sto let, vnikne-li do jazyka většiny spisovatelů" (s. 182). Výběrem
dobrého autora se však mluvnická správnost stává subjektivní záležitostí výběru.
V článku Germanismy

přichází V. Ertl s originálním pohledem na germanismy,

rozlišuje je ze dvou hledisek. Germanismy se většinou posuzovaly z politického
hlediska. V. Ertl ze stanoviska jazykové správnosti o germanismu říká, že je to chyba
jako každá jiná, je to odchylka od úzu dobrých spisovatelů a porušuje jednotnost
spisovné řeči. Na germanismy se dívá i z psychologického hlediska, důvod jejich
vzniku vidí např. v tom, že jedním jazykem myslíme a druhým se vyjadřujeme (s.
184). Další příčinou užívání germanismů může být snaha vyjadřovat se jinak,
vybraně, odchylně od českého úzu. Hlavní přednost jazyka V. Ertl vidí v jeho
bohatství

a přesnosti výrazových prostředků, tím

se také V. Ertl liší od

„romantického názoru na jazyk", který přednosti jazyka spatřoval v jeho odlišnosti
od jiných jazyků (tamtéž).
V Posudcích a zprávách (NŘ, 13) Naše řeč upozorňuje na vydání čtvrtého dílu
Gebauerovy Historické mluvnice, věnovaného skladbě, kterou upravil F. Trávníček.
V rubrice Z našich

časopisů

vyjadřuje redakce Naší řeči nesouhlas

se

Zábranského obhajobou Mašinový České mluvnice a cvičebnice. Naše řeč v této
mluvnici jen na prvních třech stranách mluvnických výkladů našla na 40 chyb, např.
tuto Mašínovu definici: „Souvislá řeč se skládá z vět." (s. 42). Chybně Mašin
pojednává o přízvuku předložkových výrazů, zcela opomíjí nejpodstatnější vlastnost
příklonek, jejich neprizvučnost, která je důvodem jejich přiklánění atd.
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Spojka „aby"
I—-—~j

;
i

Za nečeské redakce považuje ta souvětí se spojkou „aby", která vznikla
nápodobou analogických vazeb německých nebo francouzských, např.: „Tanec
zahájili při jazzbandu mladí manželé, aby pak vzápětí se vytratili." (s. 22). Ve
francouzštině a němčině se tyto věty vyvinuly přirozeným vývojem, původně účelové
věty byly pojaty jako pouhá časová následnost, v češtině však tento vývoj nenastal,
čeština tyto vazby pouze přeložila z jiného jazyka, proto jsou také považovány za
nečeské.

Progresivní trpné sloveso
J. Zubatý si v příspěvku Z novot našeho spisovného jazyka108

všímá stále

progresivnějšího trpného slovesa. Sleduje tendenci, při níž se uživatelé jazyka snaží
rozlišovat, kdy použít trpné sloveso (u přítomného děje nedokonavého: „k pašování
jsou vybírána kola černě lakovaná") a kdy sloveso zvratné (u děje dokonavého:
„k pašování se vyberou kola"). Tento rozdíl podle něj lidový jazyk vůbec nezná.
Počet vět typu „kola jsou pašována" každým dnem roste především v tisku, trpné
tvary se stávají módou, která je podporována i ve školách. J. Zubatý se obává, aby
nepřišla doba, kdy zvratné sloveso zanikne, podobně jako staročeské aoristy.

Slovosled
Stále častěji se převážně v tisku Naše řeč setkává s chybným slovosledem
v případech, kdy je od sebe odtrženo přívlastkové příčestí trpné a příslovečné určení
(„Dle vytčeného programu vydavatelem nechce se revue „Studio" zabývati
malichernostmi

a osobními ješitnostmi.", s.

196), přitom správně by mělo

přívlastkové adjektivum stát za podstatným jménem, jehož je přívlastkem.

108
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Řeč přímá, nepřímá a polopřímá
Stejnojmenná stať J. Hallera 109 podává výklad o polopřímé řeči. Udává, že
české mluvnice většinou hovoří jen o řeči přímé a nepřímé. Seznamuje s několika
způsoby, jak včlenit polopřímou řeč do toku vypravování:
1.

polopřímá řeč bez úvodního členu střídá vlastní autorovo vyprávění,

2.

je uvedena výrazem mluvení nebo myšlení,

3.

nejčastěji bývá po řeči nepřímé,

4.

přechod z polopřímé řeči do přímé,

5.

polopřímá řeč střídá přímou,

6.

polopřímá řeč přechází v nepřímou (řídce).

Většinou polopřímá řeč vyjadřuje nevyslovené myšlenky. Čeština nemá
zvláštní slovesný tvar pro její vyjádření, přesto má své charakteristiky: dochází u ní
ke změně osoby, čímž se liší od přímé řeči; není uvozena podřadicí spojkou, jak
tomu bývá u řeči nepřímé; od autorova vyprávění se liší oslovením, typickými výrazy
a obraty dané osoby, přímým vyjádřením citů a dojmů osoby. Polopřímá řeč není
podle J. Hallera umělým výtvorem, protože její doklady jsou i v lidové řeči.
V hledání původu polopřímé řeči se J. Haller přiklání k tomuto názoru: „Možnost
polopřímé řeči je tedy dána psychologickým, myšlenkovým a citovým rozpoložením
autora n. vůbec reprodukující osoby. Počátek útvaru samého se pak skutečně hledá
v

v jazyce lidovém. Ale tu polopřímá řeč není vlastně ještě zvláštním útvarem
gramatickým, protože nového smyslu jí dodává teprve živá hlasová intonace." (s.
127). Protože literární jazyk nemůže plně vystihnout tuto živou intonaci, vytvořil si
polopřímou řeč.
V. Ertl vidí možný původ polopřímé řeči v obsahových větách při slovesech
vidění, které reprodukují skutečný děj, např.: „Přistoupí k oknu a dívá se dovnitř. U
l09
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stolu seděly dvě babičky a předly." (s. 128) Analogicky se tato možnost posouvá i ke
slovesům jako „vzpominati, mysliti si, uvažovati, tázati se" apod. J. Haller Ertlův
názor neodmítá a dochází k závěru, že určit původ polopřímé řeči není jednoduché.

Dílčí závěr
I vletech 1922 - 1929 byla otázkám syntaxe v Naší řeči věnována značná
pozornost, ačkoli už ne takového rozsahu, alespoň co se týče dotazů čtenářů, jako v
předchozích ročnících. Redaktoři nadále odpovídají na dotazy čtenářů v rubrice
Hovorna,

reagují na články

v Drobnostech

v tisku,

píší

posudky

na právě

vyšlé

knihy,

se formou stručného výkladu zabývají jednotlivými jevy, v kterých

se podle jejich názoru často chybuje.

Řeší otázku slovesných vazeb, předložek,

slovosledu, všímají si tendence k prosazování trpného rodu sloves, pozorují, že
dochází k nápodobě cizích jazyků v užívání spojky „aby" pro vyjádření časové
následnosti ad.
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III.

Závěr

Časopis Naše řeč ovlivňoval kulturu českého spisovného
kodifikaci. Materiál

jazyka a jeho

z časopisu Naše řeč nabízí stanoviska odborníků Naší řeči

k problematice syntaxe ve spisovné češtině daného období, seznamuje s jejich
pohledy a názory na rozličná témata. Zjištěné poznatky a jejich porovnání s jevy ve
vybraných mluvnicích umožňují sledovat

náznaky tendencí ve vývoji syntaxe

spisovné češtiny tohoto období.] Lze pozorovat, jak se norma, kterou se redakce
časopisu Naše řeč ve sledovaném období řídila, mění, jak syntaktické jevy, redakcí
zprvu hodnocené jako odchylky od normy a od její kodifikace, o několik let později
pomalu nalézají své místo ve spisovné češtině. Za redakce V. Ertla se Naše řeč
odmítavě stavila k jazykovému purismu, zaměřila se na současný jazyk.
Domnívám se, že rubriky, v nichž je udržován kontakt se čtenářem, dobře
zachytily aktuální stav jazyka, soudobý jazykový úzus, různé problémy, nejasnosti,
s kterými se jazyk v určité době během svého vývoje potýká a vyrovnává. Podobně
odborné články, vycházející v tomto periodiku, nabízejí pohled do postupné,
průběžné práce odborníků, včetně mnohých polemik, domněnek, nesrovnalostí; drive
než lingvisté výsledky svých zkoumání zanesou do konečné podoby nějakého
rozsáhlejšího souhrnného díla.
Podobné výzkumy pro nás jsou přínosné i z toho důvodu, že umožňují využít
zjištěné poznatky pro studium současného jazyka počátku 21. století.

1. Shrnutí poznatků výzkumné práce
V jazyce působí snaha po jazykové ekonomii (hospodárnosti), proto
dochází k rozličným změnám a posouvání, zužování nebo rozšiřování významu
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výrazů a způsobu jejich užívání. Důvodem mnoha odchylek bývá snaha po
přesnějším nebo důraznějším vyjádření.

1.1 Vvvoi a změny slovesných vazeb
Problematika slovesných vazeb je Naší řečí řešena nejčastěji, na odchylky
v této oblasti syntaxe reaguje redakce nesčetněkrát. Domnívám se, že často
považovali lingvisté v redakci opravování odchylek od spisovné normy za boj
s větrnými mlýny, protože mnoho jevů, ačkoli na jejich chybnost stále upozorňovali,
se především v denním tisku neustále opakovalo, bez nápravy.

1.1.1

Progresivní akuzativ, ústup genitivu

Nejčastěji řešenými odchylkami byly genitivní a akuzativní vazby sloves. U
genitivní vazby je patrná tendence k ústupu, stále silněji se na její místo posouvá
vazba akuzativní. Některé genitivní vazby jsou již pociťovány jako knižní nebo
archaické.
Ještě v Trávníčkové zpracování Gebauerovy Příruční mluvnice jazyka

českého

(Gebauer, J. - Trávníček, F., 1925) se autor drží starší tradice a většinu genitivních
vazeb stále považuje za právoplatnou součást českého spisovného jazyka. Ovšem
v pozdějším vydání (1939) je u něj již patrný ústup od těchto genitivních vazeb a
jejich náhrada vazbami akuzativními. V. Šmilauer (1947) už většinu genitivních
vazeb považuje za archaismy a podporuje progresivní vazbu s akuzativem.
F. Trávníček označuje ústup genitivu za přirozený vývoj v jazyce a je toho
názoru, že mnohé genitivní vazby, které se vjazyce nově objevují, jsou chybným
napodobováním starších vazeb genitivních.
Ústup se týká rovněž genitivu záporového, který rovněž čím dál víc nabývá
archaického zabarvení. Gebauer, J. - Trávníček, F. (1925) vidí důvod v zanikání
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genitivu záporového ve vlivu cizích jazyků, doporučuje, aby byl genitiv záporový
v jazyce šetřen.
I přes značný pokles v užívání genitivu však genitivní vazba zůstala pro toto
období u některých sloves zachována, např. „ potřebovati něčeho, užívati něčeho"
nebo genitiv partitivní u slovesa „ubývat" ad. Genitiv naopak definitivně ustupuje ve
prospěch akuzativu u sloves „šetřiti, postrádati, přáti, nalézti, záviděti" a u skupiny
sloves s předponou „za-".
Na opačný případ upozornil J. Zubatý. Předmět u slovesa „vážiti si" se
původně vyjadřoval akuzativem. Již ve staré češtině se však objevila i vazba
genitivní, která přešla i na nezvratné „vážiti" a v jazyce se ustálila. Tento posun ve
vazbě považuje J. Zubatý za vzácný příklad toho, kdy původní akuzativní vazba
ustoupila vazbě jiné. Původ vidí v tom, že věty s tímto významem bývaly nejčastěji
záporné, pro něž byla vazba s genitivem přirozená.

1.1.2

Nástup instrumentálu na místo nominativu

V přísudkovém

přívlastku

(doplňku)

je

patrná

tendence

k posilování

instrumentálu na úkor nominativu, ačkoli jsou mezi oběma vazbami rozdíly pro
jejich užití. V současné češtině vidí V. Ertl důvod rozvolňování hranic v mechanické
analogii („tvarová harmonie"), která staví instrumentál i v případech, kde pro to není
důvod podložený historickým jazykovým vývojem nebo současnou tendencí jazyka.
V češtině soudobé tedy sleduje, jak je nominativ, zvláště v knižním jazyce,
vytlačován instrumentálem stále více.

1.1.3

Progresivní předložkové vazby

Hojnější výskyt předložkových vazeb u sloves souvisí s ústupem vazby
genitivní. Některé předložkové vazby se uchytily ve spisovném jazyce, což se
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podařilo zachytit i ve výše jmenovaných příkladech v mé práci. Někdy nejsou ve
starších kodifikačních příručkách takové vazby doloženy vůbec, jindy lingvisté
připouštějí výskyt takového výrazu jen v obecném jazyce a nezahrnují ho do
spisovné normy. Některé z těchto vazeb se však pomalu ujímají mezi uživateli a o
několik let později jsou již součástí spisovné normy.
Mimo to, že genitivy bývají stále více nahrazovány předložkovou vazbou, lze
vdaném období sledovat také ústup některých předložkových vazeb, např. u
předložkové vazby J i t i na divadlo / jiti do divadla" ještě u Gebauera, J. - Trávníčka,
F. (1925) najdeme obě předložkové vazby co do frekvence jejich užívání jako
rovnocenné. Rozdíl mezi nimi tvoří ta skutečnost, že předložka „do" vyjadřuje místní
určení, předložka „na" pak účel. V Trávníčkové Mluvnici spisovné češtiny (1951) je
již předložková vazba Jiti na divadlo" hodnocena jako archaismus, který je užíván
již jen v lidové mluvě. Původní význam této archaické vazby vidí v původním
chápání divadla jako podívané, jednalo se tedy o dějové substantivum, pro které byla
předložka „na" přirozená. V. Šmilauer (1947) už pak spojení J i t i na divadlo"
nezmiňuje vůbec. To je jen jeden z příkladů, který demonstruje ústup předložkové
vazby, sílení jejího archaického zabarvení až po její zmizení ze spisovné normy
češtiny vůbec nebo po její náhradu jinou předložkovou vazbou.
Také předložku „za příčinou" Naše řeč odmítala, nebyla zprvu přijímána ani
v

Gebauerem, J. - Trávníčkem, F. (1925), tam o ní najdeme zmínky jen ve spojení „za
pilnou příčinou", V. Šmilauer ji už řadí do skupiny nevlastních předložek, ale
podobné předložkové výrazy považuje za řídké a odporující duchu jazyka F.
Trávníček (1939) tuto spojku nepovažuje za nesprávnou, ale chápe ji jako knižní,
podle jeho názoru se v lidové mluvě neujala a neujme.
Posun od bezpředložkové vazby k předložkové lze sledovat např. u slovesa
„zvyknout". Sloveso „zvyknout" má u V. Šmilauera (1947) nejen vazbu dativní, kdy
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je dativem předmět duševního stavu, nýbrž i vazbu akuzativní s předložkou „na",
která je redakcí Naší řeči ještě klasifikována jako chybná.

1.2 Tendence ve vývoji slovosledu
Na stav slovosledu se názory ve sledované době různí. U otázky slovosledu a
odchylek od jeho správného užívání se lze setkat s názorem, že je čeština silně
ovlivňována cizím jazykem, především němčinou, např. J. Vycpálek považuje za
„odporné" napodobování německých vzorů tam, kde uživatelé kladou

např.

příslovečné a přívlastkové výrazy mezi předložku a pád. Naopak j j í r á l j e názoru, že
je český slovosled do určité míry volný a podléhá nejen logické závislosti větných
členů, nýbrž i rytmu řeči a důrazu. Považuje za chybnou myšlenku, že je nějaká
vazba nebo slovosled nečeský jen proto, že se vyskytuje také v němčině. O
nevhodnosti a vysoké míře napodobování německého slovosledu hovoří také J.
Zubatý, ale i on na druhé straně upozorňuje, že ne každý jev, který se podobá jevu
v nějakém jiném jazyce (nejen v němčině), musí být ihned jeho

překladem,

nápodobou. Důležité pro posouzení o původnosti jevu je, zda je v českém jazyce
historicky doložitelný, či nikoli. Často redakce vytýkala uživatelům tu chybu, že od
sebe ve větě odtrhávají výrazy, které spolu těsně souvisejí, a v důsledku toho pak
dochází k nedorozumění.
Součástí mé práce je několik odborných příspěvků na téma slovosledu. Tato
problematika je zpracovávána z různých pohledů dotyčných lingvistů, např. Frintův
rytmický princip českého slovosledu, důrazový slovosled J. Zubatého.
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1.2.1

Postavení a vyjádření přívlastku

V postavení přívlastku je patrná snaha ho stabilizovat. Vznikla diskuze o tom,
zda je pro postavení přívlastku v české větě důležitější jeho význam (V. Šmilauer),
nebo zda ho více ovlivňuje jeho forma (J. Bečka).
U přívlastku lze sledovat tendenci k vyjádření podřadného

přívlastku

substantivem. Nevhodný německý slovosled je zaznamenán v českých vazbách
začínajících

příslovečným

určením,

např.

„nedostává

se jim

proudu

doby

přiměřeného vzdělání" (viz výše).
J. V. Bečka tu sleduje mj. vliv cizích jazyků na postavení přívlastku v české
větě, je to např. antepozice u němčiny nebo postpozice francouzštiny. Podle J. V.
Bečky je současný úzus takový, že je-li přívlastek rozvit jen adverbiem, platí pro
přívlastek stejná pravidla jako pro přívlastek nerozvitý: pro těsné spojení antepozice,
pro volnější postpozice. Pokud je přívlastek rozvit substantivem, je postponován,
antepozice by tu spíše působila rušivě. J. V. Bečka se staví proti soudobé módě klást
rozvitý přívlastek za každou cenu před jméno, jak se s tím setkává v novinách a
vědeckých spisech i beletrii. Důvod vidí mimo jiné ve vlivu němčiny a ruštiny.

1.3 Vvvoi souvětí
Ve vývoji českého souvětí jsou patrné dvě obecné tendence 110 , souvětné typy
v

se významově sbližují nebo naopak dochází k jejich odlišování od typů ostatních.

1.3.1

Nové spojky, posun ve významu spojek

Některé spojky během jazykového vývoji podlehnou spojkách progresivnějším
a z jazyka zmizí. Mohou však také měnit svůj význam. Jejich význam se může

Bauer, J.: K vývoji českého souvětí, SaS, 18, 1957, s. 29 - 37
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zobecnit nebo se mohou stát stylisticky odstíněnými ekvivalenty ke spojkách
základním. Význam některých spojek se časem zužuje a slouží pak k přesnějšímu
vyjádření toho kterého vztahu. Rozšiřování významu a zároveň i zvyšování
frekvence v užívání lze vidět např. u podmínkové spojky Jestliže".
V příspěvcích Naší řeči se řešily otázky funkce některých spojek a jejich
postavení ve větě (i, však, aniž, nýbrž, či, jenž). Slučovací spojka „i" může stát sama
o sobě nebo s předložkou „s", v obou případech slouží k vytýkání vztahu. Spojka
„než" nabývá knižního rázu. Vylučovací spojka „či" se proti normě užívá i ve
spojením netázacích, ačkoli by měla stát v souvětí tázacím jako varianta spojky
„nebo, anebo". Vztažné zájmeno J e n ž " je postupně vytlačováno zájmenem „který".
V. Kaberle považuje spojku „ci

za zvláštnost českého jazyka, v níž by se

chybovat nemělo.
Spojka „včetně" byla ještě redakcí Naší řeči v roce 1917 označována za
„prazbytečnou novotu", její užívání nebylo doporučováno. V. Šmilauer (1947) ji sice
již definuje jako zvláštní druh spojky, která vyjadřuje inkluzi, ale její výskyt
označuje ještě za řídký.
Širší diskuze se rozvinula o výrazu „kdyžtě", kterou redakce Naší řeči odmítla
uznat za právoplatnou spojku. Do mluvnice ji zařadil pouze V. Šmilauer (1947),
klasifikuje ji jako archaickou, s řídkým výskytem.
Podrobněji byly v Naší řeči probírány spojky uvozující souvětí podmínkové,
v kterých se podle redakce často chybuje, protože jsou užívány i pro jiné významové
vztahy než podmínkové.
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1.3.2

Vztažné věty

Tendence češtiny sledovaného období je taková, že zájmeno ,jenž" ustupuje
zájmenu „který", výjimkou bývá

genitivní tvar, např. „nevěř člověku, jehož

neznáš."
Projevuje se také snaha, pravděpodobně podle vzoru němčiny, používat
vztažné „co" v případě, kdy se vztahuje k obsahu celé věty předchozí, nejen ke
konkrétnímu

podstatnému jménu

či zájmenu. Místo

toho je

doporučováno

upřednostnit v češtině ukazovací zájmeno.

1.4 Tendence k jmennému vyjádření a substantivizaci
Výhodu podstatných jmen slovesných vidí lingvisté v tom, že jsou stručná,
mají těsný vztah k větě a můžeme jimi často nahradit vedlejší větu působící
roztříštěně. Ovšem přemíra podstatných jmen slovesných je redakcí vytýkána
především úřední češtině. Poměrně hojně se v této době rozšiřují také zpodstatnělá
adjektiva. Lingvisté v Naší řeči upozorňují na to, že není vhodné napodobovat
v tomto případě němčinu, protože jazyky užívající člen substantivizují adjektiva v
mnohem větší míře než čeština.
Míra nominálnosti podle výzkumu E. Hošnové (1994) stoupá už od poslední
čtvrtiny 19. století v tehdejších psaných vědeckých textech, přesto ale nedosahuje
hodnot, které mají texty dnešní.

2.

Otázka splnění cílů

Primárním cílem diplomové práce bylo zachytit, jak odborníci z řad časopisu
Naše řeč interpretovali českou syntax období první třetiny 20. století. Sledovala jsem
proto, jak byly zachyceny a interpretovány syntaktické jevy v první třetině 20. století
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a do jaké míry byla stanoviska redakce časopisu v souladu či v rozporu s tehdejšími
kodifikačními příručkami.
Jednotlivými cíli předkládané diplomové práce bylo:
1. zjistit, jakými syntaktickými jevy se Naše řeč ve sledovaném období
zabývá
Ve sledovaném období let 1917 - 1929 byly Naší řečí diskutovány zejména
otázky týkající se slovesné vazby. V této době je patrná tendence k ústupu vazeb
genitivních ve prospěch akuzativních, objevují se nové předložkové vazby. Naše řeč
reaguje na tyto změny v obecném jazyce a zabývá se tím, které jevy vznikly
přirozeným vývojem českého jazyka, tj. které jsou doložitelné ve starší češtině, a
které do češtiny pronikly vlivem cizího jazyka, nejčastěji němčiny. Naše řeč se
kromě problematiky slovesných a předložkových vazeb zabývá také pořádkem slov
ve větě a vhodností užívaných spojek. Poměrně vysokou pozornost věnuje stavu
úřední češtiny a jazyku tisku.
2. ukázat, jak je daný syntaktický jev redakcí vysvětlen ve vztahu k právě
platné normě spisovného jazyka
Redakce s jazykovými jevy pracuje tak, že nejprve seznámí s kontextem, v
němž se s daným syntaktickým jevem setkala, tedy podle toho, zda odpovídá na
dotaz čtenáře, zda jde o citaci z tisku, je problematika daného jevu řešena v příslušné
rubrice Naší řeči (Hovorna, Drobnosti, Listárna, Z novinářských luhů apod.).
Redakce vysvětluje, proč daný jev chápe jako chybný, nečeský, archaický, knižní
apod., často s odkazem na teoretické poučení v platné mluvnici. Následně tento
chybný jev opraví a uvede vzorový příklad věty, v níž je užit správně.
Někdy působí čtenářské dotazy jako podnět pro redaktory Naší řeči, kteří
následně syntaktickému jevu, v kterém nejen čtenáři ale i novináři nejčastěji chybují,
věnují samostatný odborný příspěvek s jeho výkladem.
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Redakce Naší řeči se řídila platnými normami spisovného jazyka. Vliv na
soudobou lingvistiku stále ještě měla osobnost J. Gebauera. Naše řeč vycházela
z Mluvnice české pro školy střední a ústavy učitelské od J. Gebauera - V. Ertla, na
kterou také podle potřeby odkazovala. Na rozdíl od J. Gebauera dával V. Ertl ve své
mluvnici přednost novějším autorům, snažil se oprostit od historického pohledu na
jazyk.
3. naznačit, jak byl syntaktický jev a jeho postavení ve spisovné češtině
zachycen ve vybraných mluvnicích daného období
Při práci s mluvnicemi jsem hledala, jak je v nich daný jev, o němž Naše řeč
hovoří, zachycen, v jaké části mluvnice je zařazen, u jakého tématu, jaký výklad
tohoto jevu autor mluvnice nabízí a jakými konkrétními příklady demonstruje jeho
správné spisovné užití, popř. zda jmenuje některé častější odchylky od spisovné
češtiny.
Jak jsem předpokládala, pojetí některých syntaktických jevů se ve vybraných
mluvnicích liší. Záleží na době, v níž mluvnice vznikla, a na autorovi. U novějších
mluvnic jsou patrné posuny v užívání určitých jevů, které byly ještě Naší řečí
považovány za odchylky a nebyly součástí spisovné normy.
4.

na

daném

jazykovém

materiálu

vysledovat

vývojové

tendence

vybraných syntaktických jevů vzhledem k jejich ne/zařazení do soudobé
v

spisovné normy jazyka.
Prostudovaný materiál mi umožnil vyslovit i některé závěry týkající se vývoje
české

syntaxe.

Z výzkumu

vycházejí

najevo

tendence

v užívaní

určitých

syntaktických jevů v souvislosti s jejich postavením ve spisovné češtině (viz
podrobněji Shrnutí poznatků výzkumné práce ad. 1).
Ve vývoji slovesných vazeb je patrný posun od vazeb genitivních, které jsou
v této době na ústupu, k vazbách akuzativním. U přísudkového přívlastku
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(doplňku)

je tendence upřednostňovat ve jmenné části pří sudku po sponě instrumentál před
nominativem. Objevují se nové předložkové vazby, šíří se oblíbenost v užívání
některých spojek, zvi. podmínkových, což souvisí se snahou po exaktnějším
vyjádření. Vztažné zájmeno J e n ž " ustupuje zájmenu „který" a prosazuje se také
zájmeno „co" ve funkci zájmena vztažného.
Ve stavu českého slovosledu je patrná tendence po stabilizaci, projevují se
vlivy němčiny, na jejichž zásadnost se názory lingvistů té doby liší. V úřední češtině
sledovaného období lze pozorovat tendenci k substantivizovanému vyjadřování, což
je Naší řečí často kritizováno.
Závěrem lze říci, že české syntaxi byla v první třetině 20. století věnována Naší
řečí značná pozornost. Časopis Naše řeč nabízí cenný materiál pro zkoumání stavu
české syntaxe daného období.
Myšlenka na závěr
Téma, kterému svou práci věnuji, by zasluhovalo podrobnějšího
zkoumání na rozsáhlejším vzorku materiálu. Má práce nabízí jakýsi vhled, sondu do
střípku práce několika osobností, kteří se snažili - a v mnohém i zasloužili - o to, aby
se český jazyk rozvíjel kultivovaně, důstojně, s ohledem na národní tradice i na
generace budoucí.
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Popis obsahu:
Diplomová práce se věnuje problematice syntaxe první třetiny 20. století, tak
jak byla vnímána lingvistickým časopisem Naše řeč.
Na základě obsahové analýzy primárních pramenů se ukazuje, jak byly
lingvistickým časopisem Naše řeč zachyceny a interpretovány syntaktické jevy
v první třetině 20. století a do jaké míry byla stanoviska redakce časopisu v souladu
či v rozporu s tehdejšími kodifíkačními příručkami.
Práce dále nabízí ukázky toho, jak jsou syntaktické jevy, kterým se věnuje
Naše řeč, pojaty ve vybraných mluvnicích, což umožňuje zachytit některé vývojové
tendence v české syntaxi té doby.
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