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Abstrakt 

 

 

 Cílem této bakalářské práce je prozkoumání morfologických, syntaktických a zejména 

sémantických vlastností výrazů z oblasti japonské gramatiky, které se nazývají složené a 

rozšířené koncové partikule. Účelem výzkumu je odpovědět na otázku, jaké kombinace 

koncových partikulí se v současné japonštině vyskytují, jaké významy jednotlivé kombinace 

nesou a jak je možno je přeložit do češtiny. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá 

teoretickou rovinou, kde jsou zkoumány koncové partikule obecně a uveden přehled 

jednoduchých koncových partikulí. Ve druhé části jsou na základě odborné literatury a analýzy 

autentického jazykového materiálu zkoumány složené a rozšířené koncové partikule a to 

především jejich významy. Analyzovány jsou složené partikule kana, noka a jone a rozšířené 

partikule monoka a džanaika. V závěru práce je uvedeno shrnutí specifik gramatických 

kategorií složených a rozšířených koncových partikulí. 

 

Klíčová slova: japonština, koncové partikule, složené partikule, rozšířené partikule, modalita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 The aim of this bachelor thesis is to explore the morphological, syntactic, and 

particularly the semantic properties of specific expressions of the Japanese grammar called 

compound and extended sentence ending particles. The purpose of the research is to answer the 

question of which combinations of sentence ending particles exist in contemporary Japanese, 

what are the meanings of these combinations and how they can be translated into Czech. The 

thesis is divided into two parts. The first part deals with the theoretical level, where sentence 

ending particles are examined in general and an overview of simple sentence ending particles 

is presented. In the second part, based on available academic literature and analysis of authentic 

language material, compound and extended sentence ending particles are examined, especially 

their meanings. Compound sentence ending particles kana, noka, yone and extended sentence 

ending particles monoka and janaika are analyzed. The conclusion of the thesis contains a 

summary of the specific features of the grammatical categories of compound and extended 

sentence ending particles. 

 

Keywords: Japanese, final particles, compound particles, modality. 
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Úvod  
 

 Tématem této bakalářské práce, která spadá do oblasti gramatiky japonského jazyka, 

jsou složené a rozšířené koncové partikule. Tyto partikule se v japonštině nazývají souhrnným 

termínem fukugóšúdžoši (複合終助詞 ). Partikule složené se skládají ze dvou či více 

jednoduchých partikulí. Naproti tomu partikule rozšířené jsou tvořeny skládáním partikulí 

jednoduchých s původně plnovýznamovými slovy. Složené a rozšířené partikule mění větný 

způsob anebo vyjadřují vnitřní pocity mluvčího. Používají se především v mluveném projevu. 

 V obou případech se na tyto partikule díváme jako na složené tvary, přičemž složeným 

tvarem rozumíme tvar, který se skládá ze dvou či více tvarů jednoduchých. Cílem této práce 

bude analyzovat autentický jazykový materiál a na základě této analýzy zjistit, jaké složené a 

rozšířené koncové partikule se v současné japonštině vyskytují, jaká jsou specifika jejich užití 

a jaký význam tyto partikule mají. Budou rovněž ukázány možné překladatelské prostředky v 

překladu vět se složenými či rozšířenými koncovými partikulemi do češtiny. 

 Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části jsou postupně uvedeny a popsány 

partikule jednoduché. Dále jsou uvedeny partikule složené a rozšířené, jejichž kombinace jsme 

nalezli v korpusu BCCWJ pomocí vyhledávače Šónagon1. Tyto kombinace budou podrobněji 

analyzovány v druhé části práce. 

 V práci je používána česká transkripce japonštiny společně s původním japonským 

písmem. V souvislém textu bude každý japonský termín uveden nejdříve v české transkripci a 

poté i v původní podobě, zapsaný znaky. Ke každé příkladové větě uvádíme vlastní překlad. 

Veškerá transkripce z japonštiny, názvy knih, atd., jsou v textu znázorněny kurzívou. U 

japonských osobních jmen je zachováno japonské pořadí, čili nejdříve příjmení a pak osobní 

jméno. Příkladové věty jsou označovány jako Px.y.z, kde x je číslo kapitoly, y číslo podkapitoly 

a z je pořadové číslo věty v rámci dané podkapitoly. Bibliografické odkazy v této práci se řídí 

normou ISO 690. 

 V práci je používán v praxi nejvíce užívaný výraz partikule (japonsky džoši, 助詞, 

anglicky particle) ačkoli se můžeme v české a v anglické literatuře setkat i s pojmy částice či 

postpozice (postposition). 

 

 

                                                 
1    Gendai nihongo kakikotoba kópasu: Šónagon [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: 

https://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/ 
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1. Jednoduché koncové partikule 
 

 Partikule jsou důležitou součástí japonského jazyka, přesto se dodnes ve vymezení 

tohoto pojmu literatura rozchází. V této části práce jsou nejprve uvedeny různé pohledy na 

problematiku koncových partikulí, stručné porovnání jednotlivých teorií. Porovnáním těchto 

teorií zjistíme, jaké mají společné prvky, a odvodíme vymezení pojmu partikule, respektive 

koncové partikule, pro potřeby této bakalářské práce. 

 V této části je prezentován stručný přehled jednoduchých koncových partikulí 

s popisem jejich významů. Tento přehled je doplněn o příkladové věty získané z dostupné 

literatury. 

 

1.1 Vymezení pojmu partikule a koncová partikule 
 

 Pokud se máme zabývat koncovými partikulemi, je nutné si nejprve ujasnit vlastní 

pojem „partikule“. Podívejme se nejprve na definici partikule z knihy All About Particles. Čino 

(1991) v ní píše následující: 

 „Partikule může být definována jako neohebný slovní druh. Jednotlivé partikule nesou 

jen absolutní minimum vlastního významu, připojují se na jiné slovní druhy, a tak je zasazují 

do kontextu.“2 

 Koike Seidži ve své knize Úvod do gramatiky moderní japonštiny uvádí tuto definici: 

 „Partikule (助詞) – jeden ze slovních druhů. Patři mezi slova synsémantická, která se 

neohýbají. Připojují se k substantivům, jiným partikulím, predikativům, dodávají gramatickou 

funkci a přispívají k vymezení významu. Utvářejí téma, komplementy, utvářejí slovesný 

způsob II3 a stávají se tak jedním z hlavních prvků větné stavby.“4 

 Umebajaši (1997) uvádí ve slovníku gramatických pojmů  Nihongogaku kíwádo džiten 

následující definici: 

 „Partikule. Jeden ze slovních druhů. Stavební prvky větných úseků a větných členů. 

Mají pouze gramatickou funkci, postrádají věcný obsah, jsou neohebné. Napojují se mimo jiné 

na ohebné i neohebné slovní druhy, jiné partikule, pomocná slovesa, dodávají gramatickou 

funkci a specifický význam. Rozdělit je můžeme na partikule pádové, adverbiální, kontextové, 

koncové, rozdělovací, paralelní, spojovací a další, ale vědecké teorie se rozcházejí v tom, jak 

                                                 
2 ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 7. Vlastní překlad. 
3 Pod pojmem „slovesný způsob II“ Koike rozumí postoj mluvčího vůči posluchači, který se vyskytuje na 

koncích tzv. bunsecu, větných segmentů. (Koike, Úvod do gramatiky moderní japonštiny. s. 112). 
4 Ibid., překlad Jiří Matela. 
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na partikule budeme nahlížet a jak je vymezíme.“5 

 Co se týče české literatury, Novák (1978) uvádí ve svých skriptech Gramatika 

japonštiny tuto definici partikule: 

 „Partikule (japonsky zyosi) jsou nesamostatné částice připojované ke jménům (některé 

i k jiným slovním druhům). Vymezují vztah k jiným jménům nebo slovesům, v zásadě daný 

vzájemným významovým vztahem, jejž upřesňují nebo diferencují. Dále tak určují vztah 

výrazu, který uvádějí, k aktuálnímu nebo myšlenému kontextu. Některé partikule lze mezi 

sebou kombinovat, jiné vytvářejí stálá spojení a posunutou funkci (složené partikule).“6 

 Rysy společné všem definicím můžeme tedy shrnout do následujících bodů: 

 -  Partikule jsou neohebné. 

 - Partikule jsou synsémantické a nefungují samostatně, nýbrž až po zapojení do 

kontextu. 

 - Partikule je možné za určitých podmínek kombinovat mezi sebou nebo s jinými 

slovními druhy. 

 - Je několik kategorií partikulí, mezi nimi i koncové partikule. 

- Partikule plní různorodé funkce, od určení vztahu mezi větnými členy (např. partikule 

ga) až po upřesnění větné modality (např. koncová partikule ne), přičemž modalitou v 

tomto pojetí rozumíme vyjadřování postoje mluvčího k obsahu promluvy a k 

posluchači. 

  

 Pokud se podíváme na kategorii koncových partikulí, dostupná literatura je nejednotná 

v tom, co za koncovou partikuli považovat a co ne. Novák ve svých skriptech výrazy typu ne a 

jo vůbec za partikule nepovažuje a řadí je mezi citoslovce.7 Faktem nicméně je, že naprostá 

většina japonských autorů výše uvedené tvary za partikule považuje. 

 V této práci za koncové považujeme ty partikule, které stojí na konci věty a váží se na 

celou větu. V analytické části vycházíme z následující skupiny jednoduchých koncových 

partikulí: 

 ka, na, ne, jo, sa, ze, zo, wa, kke, koto, mono, ni 

 

                                                 
5 KOIKE Seidži, KOBAJAŠI Kendži, HOSOKAWA Hideo, INUKAI Takaši. Nihongogaku kíwádo džiten. 

Asakurašoten, Tókjó, 1997. s. 230. Vlastní překlad, původní znění: „助詞。品詞の一つ。文節・文の成分

の構成要素で、事柄的概念を持たず、文法的機能のみを有する辞のうち、活用しないもの。体言

や他の助詞、用言、助動詞などに付いて、文法機能や一定の意義を与えるはたらきをする。下位

分類として、格助詞、副助詞、係助詞、終助詞、間投助詞、並立助詞、接続助詞などが考えられ

るが、どのような助詞を設定し、その所属語をどう見るかについては学説によって異同がある。“ 
6 NOVÁK, Miroslav. Gramatika japonštiny I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1978. s. 48. 
7 Ibid, s. 67. 



11 

 

 Za složené partikule považujeme jen takové, které se skládají z jedné nebo více těchto 

jednoduchých partikulí. Za rozšířené považujeme ty, které se skládají z alespoň jedné 

jednoduché partikule a původně plnovýznamového tvaru, který ovšem již neplní stejnou funkci, 

jako když stojí samostatně. Mezi složené partikule tak počítáme tvary jako jone nebo kana. 

Mezi rozšířené například monoka. 

 

1.2 Přehled jednoduchých koncových partikulí 

 

1.2.1 Partikule ka 

 

Partikule ka je koncovou partikulí, která mění větu oznamovací ve větu tázací. V 

hovorové řeči je v prostém stylu často elidována a tázací věta se poté od oznamovací liší pouze 

stoupající intonací na konci věty. Může být použita i pro rétorické otázky a otázky, které klade 

mluvčí sám sobě. 

 

P1.2.1 明日のパーティーに行きますか。8 

 Jdete na zítřejší párty? 

 

P1.2.2 まだこの仕事をしていないんですか。9 

 Vy na tom ještě nepracujete? 

  

 Je třeba zmínit i specifický případ kombinace partikule ka a samohlásky i. Vzniká 

partikule kai, která povahou neodpovídá ani rozšířené, ani složené partikuli tak, jak jsou oba 

pojmy vymezeny v této bakalářské práci. Z našeho pohledu nemůže být kai složenou partikulí, 

neboť i se samostatně jako partikule nevyskytuje. Neodpovídá ani pojmu rozšířené partikule, 

protože i v současné japonštině10 není plnovýznamovým morfémem. Proto zařazujeme kai do 

jednoduchých partikulí, přestože našemu popisu jednoduché koncové partikule nevyhovuje – 

nevytváří kombinace s ostatními jednoduchými partikulemi11 a v případě, že se váže na větu 

                                                 
8 ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 40. 
9 Ibid. 
10   Martin uvádí, že kai vzniklo pravděpodobně ze složené partikule kane zkrácením ne na i. Historický vývoj 

může být jeden z faktorů, proč mnozí autoři přistupují ke kai jako ke tvaru složenému ze dvou prvků. Viz 

MARTIN, Samuel E. A reference grammar of Japanese. 3rd print. Rutland (Vermont), 1991, 1198 s. ISBN 

0-8048-1550-x. s. 934. 
11   S výjimkou ojedinělých výskytů kaina a kaine. 
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ukončenou sponou da, je ka dle gramatických pravidel japonštiny vynechána a vzniká tvar 

dai.12 

 Významově i společenským užitím je kai oproti ka více vyhraněná. Tázací věty 

ukončené kai předpokládají od posluchače buď souhlas, nebo nesouhlas. Jedná se tedy o otázky, 

na něž se dá odpovědět „ano“ nebo „ne“ (viz P1.2.3). Rovněž není možné partikuli kai použít 

v jakékoli společenské situaci. Používá se v neformální konverzaci mezi rodinnými příslušníky 

(např. otec pokládá otázku synovi), kolegy, nebo blízkými přáteli. 

 

P1.2.3「またアメリカに出張かい。」13 

 Zase jedeš na služební cestu do Ameriky?    

 Věty s partikulí ka překládáme do češtiny jako tázací věty, tzn od vět oznamovacích je 

odlišujeme stoupavou intonací na konci věty, v psaném jazyce použitím otazníku. 

 

1.2.2 Partikule no 

 

 Koncová partikule no má několik případů užití. Může vyjadřovat tázací větu, na kterou 

mluvčí očekává v posluchačově odpovědi hlubší vysvětlení okolností. Ačkoli nemáme 

k dispozici kontext, je pravděpodobné, že ve větě P1.2.4 mluvčího zajímá nejen to, zda 

dotazovaný končí ve firmě či nikoli, ale i okolnosti, které jej k odchodu případně vedou:14 

 

P1.2.4 会社、本当にやめるの。15 

 Opravdu odcházíš z práce? 

 Na konci oznamovací věty, která je odpovědí na tento typ otázek, se často opět vyskytne 

partikule no. Následující příklad by tak mohl být odpovědí na otázku „Co děláš příští 

měsíc?“ (来月、何するの?): 

 

 

                                                 
12   MARTIN, Samuel E. A reference grammar of Japanese. 3rd print. Rutland (Vermont), 1991, 1198 s. ISBN 

0-8048-1550-x. s. 934. 
13   ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 121. 
14 ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 60 – 61. 
15 Ibid. 
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P1.2.5 私、来月フランスに留学するの。16 

 Příští měsíc jedu na studijní pobyt do Francie. 

 Pomocí partikule no může mluvčí také oznamovat nějakou skutečnost, což je i případ 

P1.2.5, kde mluvčí oznamuje, že jede na studijní pobyt. Věta P1.2.6 je případem dalšího užití 

partikule no a to je zeslabení rozkazu:  

 

P1.2.6 そんなこといわないの。17 

 Neříkej takové věci. 

 

1.2.3 Partikule ne 

 

Kniha Gaikokudžin no tame no nihongo považuje ne za partikuli, která vyjadřuje 

apelování mluvčího na posluchače.18 Mluvčí tedy na větu zakončenou ne očekává nějakou 

reakci. Kniha rozlišuje následující tři užití: 

 

1) Slovní výplň bez významu, která větu rozděluje na úseky. Může dávat mluvčímu čas 

k přemýšlení a přípravě další části promluvy, především v situacích, které jsou 

mluvčímu nepříjemné, anebo při reakci na otázku, které moc dobře nerozuměl, případně 

odpověď ani nezná. 

 

P1.2.7 あのですね、実はですね、田中さんがですね…。19 

No víte, hm, pravda je taková, že, no, pan Tanaka, víte, on… 

V češtině v tomto významu používáme citoslovce jako: hm, no, případně vycpávková 

slova: jakoby, jaksi, vlastně, atd. 

 

2) Ověření znalosti mluvčího. Míra jistoty mluvčího může být jak velice nízká, v tom 

případě je věta s ne na pomezí otázky, tak vysoká, kdy se jedná opravdu jen o ověření 

                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18   Kitagawa, Čisato. Gaikokudžin no tame no nihongo. Aratakešuppan, 1988, Tokio. s. 150. 
19 Ibid. 
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skutečnosti, kterou mluvčí již zná. 

P1.2.8 あなたがスミスさんですね。20 

Vy jste pan Smith, že? 

 Pokud chceme partikuli ne v tomto významu přeložit do češtiny, jsou nám k dispozici 

tázací dovětky, které vyzývají posluchače k souhlasu: že, že ano, že ne, viď, ne. 

 

3) Vzrušení, citové pohnutí mluvčího. 

P1.2.9  A:「今日も暑いねぇ。」21 

A: „Dnes je ale vedro, viď?“ 

B:「暑いわねぇ。」22 

B: „No to tedy je.“ 

 Pokud se podíváme na výše uvedené tři kategorie, je zřejmé, že se významově 

překrývají. Například v případě dialogu P1.2.9 může být věta vyřčená A v závislosti na 

kontextu zrovna tak citovým pohnutím, jako slovní výplní, tak ověřením faktů. Můžeme 

dokonce říct, že vyjadřuje všechny tyto významy současně. Vzhledem k tomu, že věta je 

v přítomnosti a je součástí dialogu, pravděpodobně ji A pronáší během parného dne, kdy je 

mu horko a připojením partikule né vyjadřuje tento nepříjemný pocit.  Tento pocit chce 

zároveň sdělit B a utvrdit se v přesvědčení, že B je také horko. A od B v tomto smyslu 

očekává kladnou reakci. Můžeme si také povšimnout prodloužení výslovnosti ne ve větě 

mluvčího A. Toto prodloužení nemá vliv na význam. 

 Všechny tři kategorie uvedené v Gaikokudžin no tame no nihongo podněcují mluvčího 

k reakci. V případě P1.2.7 bude posluchač patrně reagovat otázkou co tedy udělal pan 

Tanaka, v případě P1.2.8 odpoví, že je skutečně pan Smith, a u P1.2.9 je reakce posluchače 

exemplárně uvedena. 

V All About Particles jsou uvedené významové kategorie početnější a rozdělení je tedy 

jemnější. Ale pokud se podíváme na příkladové věty, zjistíme, že se ve většině případů 

odpovídají třem kategoriím z Gaikokudžin no tame no nihongo: 

 

                                                 
20 Ibid. 
21  Ibid. 
22 Ibid. 
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1) Partikule vyzývá posluchače k reakci. Tato reakce má být dle očekávání mluvčího 

kladná. 

P1.2.10原田さん、今日来ると言ったんですね。23 

Harada říkal, že dnes přijde, že ano? 

  

2) Souhlas s tvrzením jiné osoby. Mluvčí neočekává reakci od posluchače jako v P1.11, 

ale pouze vyjadřuje svůj souhlas. 

P1.2.11本当にそうですね。24 

To máte pravdu. 

 

3) Změkčení požadavku. Použitím ne za imperativem či žádostí může mluvčí svůj 

požadavek změkčit, aby zněl jemněji a přátelštěji. 

P1.2.12できれば、ぜひお願いしますね。25 

Pokud byste to pro mne udělal, budu vám velmi zavázán. 

  

P1.2.13これ見てね。26 

Podívej se na tohle. 

 

4) Vyjadřuje úžas, citové pohnutí. 

P1.2.14これ、きれいな花ねぇ。27 

To je ale krásná květina! 

 

5) Podporuje nějaké zřejmé tvrzení mluvčího. 

P1.2.15あの人たち、何を考えているのか分かりませんね。28 

Co si ti lidé myslí, to nemohu vědět. 

 

 Je zajímavé, že Čino Naoko uvádí očekávání reakce ze strany posluchače jako 

samostatný význam29, což autoři Gaikokudžin no tame no nihongo považují za obecný rys 

                                                 
23 ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 111. 
24 Ibid. 
25   Ibid. 
26   Ibid. 
27  Ibid. 
28  ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 112. 
29 ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 112. 
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partikule ne. Určitě bychom mohli říct, že všechny příkladové věty z All About Particles 

s partikulí ne s výjimkou P1.2.12 v různé míře očekávají reakci ze strany posluchače, a to reakci, 

která není nezbytně verbální. 

 V P1.2.12 mluvčí očekává, že posluchač vyhoví jeho požadavku. P1.2.13 

pravděpodobně vyústí v to, že se posluchač podívá na to, co mu mluvčí chce ukázat. Po P1.2.14 

by mohlo následovat souhlasné só da ne (そうだね ), stejně jako v případě P1.2.15. 

Z uvedených příkladových vět a popisů můžeme vyvodit dva závěry. 

Za prvé, věta s koncovou partikulí ne podněcuje posluchače k nějaké reakci s výjimkou 

případu, kdy je tato věta sama verbální reakcí na předchozí výpověď (jako je tomu u věty 

P1.2.12).   

Za druhé, významové kategorie koncové partikule ne nejsou jasně ohraničené a může 

jich být ve větě v různé míře zastoupeno více najednou. Tato charakteristika se bude, jak 

uvidíme, u koncových partikulí často opakovat. 

 

1.2.4 Partikule jo 

 

Dle Gaikokudžin no tame no nihongo vyjadřuje partikule jo tvrzení, které by měl 

posluchač znát, nebo rozkaz, který má posluchače přimět k dané akci. Používá se ve větách, o 

jehož obsahu si je mluvčí jist.30 

 

P1.2.16美津子、もう十字ですよ。寝なさい。31 

Micuko, už je deset hodin! Běž spát. 

 

Věta P1.2.16 přesně odpovídá definici z Gaikokudžin no tame no nihongo. Mluvčí si je 

informací, že je deset hodin, naprosto jistý. Tuto informaci sděluje posluchači a vzápětí 

následuje rozkazovací způsob nasai, který napovídá, že mluvčím je pravděpodobně rodič, který 

svému dítěti přikazuje jít spát. 

 

 

 

 

                                                 
30  Kitagawa, Čisato. Gaikokudžin no tame no nihongo. Aratakešuppan, 1988, Tokio. s. 150. 
31  Ibid. 
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Kniha All About Particles rozlišuje následující významy partikule jo: 

 

1) Mluvčí urguje posluchače k nějaké činnosti. Následuje za hortativem (j)ó. 

P1.2.17もうだいぶ歩いたら、この辺でちょっと休もうよ。32 

 Už jsme se nachodili dost. Trochu si tady odpočiňme! 

 

2) Zdůrazňuje tvrzení mluvčího a indikuje, že by toto tvrzení měl mluvčí znát. 

P1.2.18 A:「恵子ちゃんは１２歳になりますね。」33 

    B:「いいえ、恵子は小学校を去年出ましたから、もう１３歳ですよ。」34 

  A: „Keiko bude 12 let, že?“ 

   B: „Ne, loni dokončila základní školu, takže je jí už 13.“ 

 

 3) Zdůrazňuje rozkaz či požadavek. 

P1.2.19この仕事はあなたしかできませんから、ぜひお願いしますよ。35 

 Tuhle práci nikdo jiný nezvládne, takže je to na tobě. 

 

1.2.5 Partikule wa 

 

Partikule wa je užívána pro vyjádření obdivu, nebo silného pocitu: 

P1.2.21今夜のオペラは、本当にすばらしかったわ。36 

Opera, na které jsme dnes večer byli, byla opravdu úchvatná. 

 

U partikule wa pozorujeme rozdíl ve větné intonaci v závislosti na pohlaví mluvčího. 

Je-li mluvčím žena, věta má stoupavou intonaci. Je-li mluvčím muž, pak má věta intonaci 

klesavou.37 

Chceme-li partikuli wa přeložit do češtiny, můžeme použít příslovce velice, vskutku, 

opravdu, zejména, obzvlášť, úžasně, apod., nebo intenzifikační prefixem pře- (např. překrásný).

  

                                                 
32  ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 112. 
33  Ibid, s. 113. 
34  Ibid. 
35  Ibid. 
36  ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 114. 
37  Kitagawa, Čisato. Gaikokudžin no tame no nihongo. Aratakešuppan, 1988, Tokio. s. 151. 
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1.2.6 Partikule na 

 

 Ohledně partikule na/ná existují v literatuře poměrně velké rozdíly v popisu. Kitagawa 

(1998) se o partikuli zmiňuje jen okrajově a navíc ji uvádí společně s partikulí ne.38 Ačkoli se 

významově na do určité míry opravdu kryje s ne (obě partikule mohou vyjádřit citové pohnutí), 

podstatný rozdíl je v tom, že na neočekává reakci posluchače. Může se tedy vyskytovat i 

v monologu, zatímco ne nikoli. Kitagawa rozlišuje pouze dvě diametrálně odlišné užití 

partikule na. 

 

1) Zdůraznění tvrzení mluvčího: 

P1.2.22僕はその意見には反対だな。39 

 S tím názorem já nesouhlasím. 

 

2) Vytvoření záporného imperativu připojením na adnominální tvar slovesa rentaikei (連

体形):  

P1.2.23危ないところへは一人で行くな。40 

Na nebezpečná místa sama nechoď! 

 

Jak vyplývá z vymezení pojmu „koncová partikule“, který jsme si uvedli výše, 

nemůžeme užití popsané v bodě 2 považovat za koncovou partikuli. V tomto případě se totiž 

na váže na sloveso iku, jehož způsob mění na rozkazovací. 

 I Čino Naoko se partikulí na zabývá stručně.  Rozlišuje ovšem pět případů užití na: 

vyjádření obdivu či úžasu (P1.2.24), očekávání posluchačovy reakce (P1.2.25), zjemnění 

tvrzení (P1.2.26) a zjemnění požadavku (P1.2.27): 

 

P1.2.24きれいな星だなぁ。41 

To je překrásná hvězda! 

                                                 
38   Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. s. 116. 
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 Obdobně jako u partikule wa můžeme partikuli na ve větě P1.2.24 převést do češtiny za 

pomoci intenzifikačních příslovcí či prefixu pře-. 

 

P1.2.25あそこは寒いな。42 

 Je tam zima, že? 

 Ve větě P1.2.25 je užití velice blízké partikuli ne. Mluvčí očekává kladnou reakci od 

posluchače. Stejně jako v případě partikule ne si v češtině vypomůžeme vsuvkami že, viď, není-

liž pravda. 

  

P1.2.26あの人はなかなか立派な人だと思うな。43 

 Řekl bych, že je to skvělý člověk. 

 

P1.2.27成田まで行ってくださいな。44 

 Chtěl bych na Naritu, prosím. 

 Pro zjemnění výpovědi či požadavku můžeme v českém překladu použít podmiňovací 

způsob: chtěl bych, řekl bych. 

 

1.2.7 Partikule sa 

 

 Jak Kitagawa, tak Čino se shodují v tom, že sa je užívána pro vyjádření silného důrazu. 

Mluvčí považuje zdůrazňované tvrzení za zřejmé. 

 

P1.2.28明日の高橋さんのパーティーには、もちろん行くさ。45 

 Zítra na tu párty u Takahašiho samozřejmě jdu! 

  

 

                                                 
42 Ibid. 
43 Ibid. S. 117. 
44 Ibid. 
45 Ibid. S. 118. 
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 Čino ještě poukazuje na další užití sa, kdy se mluvčí k výpovědi staví kriticky: 

P1.2.29あんな無能な社員を入れるから、会社が伸びないのさ。46 

 Kvůli tomu, že přijmeme tak neschopné zaměstnance, se firma nebude rozšiřovat! 

 

 Do češtiny partikuli můžeme přeložit příslovci právě, samozřejmě. 

 

1.2.8 Partikule zo a ze 

 

 Funkčně velice blízké partikule, obě jsou užívány jako silné zdůraznění tvrzení nebo 

rozkazu mluvčího. Partikule zomůže být užita pro vyžádání pozornosti:47 

 

P1.2.30そろそろでかけるぞ。48 

 Tak já jdu. 

 Partikule zo a ze se používají i ve větách, které vyjadřují mluvčího sílu a odhodlání 

k nějaké akci: 

 

P1.2.31頑張るぞ。49 

 Dám do toho úplně všechno! 

 

P1.2.32今度こそ成功するぞ。50 

 Tentokrát se mi to určitě podaří! 

 

 Věty P1.2.30 a P1.2.31 mohou být použity i jako samomluva. Při samomluvě se používá 

častěji zo než ze. Naopak ze je užíváno častěji než zo v Tokiu a okolí.51 

 Pro překlad do češtiny můžeme použít obdobných příslovcí jako v případě partikule jo 

                                                 
46 Ibid. 
47 Kitagawa, Čisato. Gaikokudžin no tame no nihongo. Aratakešuppan, 1988, Tokio. S. 151. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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(úplně, totálně, naprosto, určitě). 

 

1.2.9 Partikule kke 

 

Použitím koncové partikule kke dává mluvčí najevo, že si není jist informací, kterou se 

snaží si vybavit. Věta s partikulí kke může být buď samomluvou, kdy se mluvčí rozvzpomíná 

na minulost, nebo otázkou, kdy se mluvčí snaží tuto otázku položit posluchači nepřímo.52 

 

P1.2.33すみませんが、お名前は何でしたっけ。53 

Promiňte, jakže se jmenujete? 

 

P1.2.34この辺に学校があったっけ。54 

Nebyla tady v okolí škola? 

 

P1.2.35あの人とよく酒を飲んだっけ。55 

Nechodil jsem s ním často pít? 

 

 Věta P1.2.33 je otázka, zatímco P1.2.34 je vzpomínáním na minulost. P1.2.35 může 

vyjadřovat obojí a může být použita jak v dialogu, tak v monologu. 

 V českém překladu můžeme partikuli kke vyjádřit pomocí vztažných příslovcí jak, 

jakže, případně minulým časem sloves pro opakovaný děj: býval, chodíval. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Ibid. Str 152. 
53 ČINO, Naoko. All About Particles, Kodanša International Ltd., 1991, New York. S. 119. 
54 Ibid. 
55 Ibid. S. 120. 
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1.2.10 Partikule koto 

 

Koncová partikule koto má dvě užití:  jako emfatická partikule vyjadřuje citové pohnutí 

(P1.2.36), nebo pozvání (P1.2.37). 

 

P1.2.36おいしいお料理ですこと。56 

To je vynikající jídlo! 

P1.2.37どこかへお花見に行きませんこと。57 

Nepůjdeme se dívat na květy sakur? 

 

Obdobně jako v případě partikulí jo a wa můžeme partikuli koto užitou jako pocitovou 

partikuli přeložit do češtiny pomocí intenzifikačních příslovcí (velmi, velice, obzvlášť, úžasně, 

atd.). V případě, kdy je v překládané větě adjektivum, můžeme použít jeho silnější variantu, 

například vynikající, výborný, úžasný namísto dobrý; překrásný namísto krásný. 

 

1.2.11 Partikule mono 

 

Použito jako koncová partikule uvádí mono příčinu s několika různými subjektivními 

konotacemi – mluvčí může užitím této partikule vyjádřit výmluvu (P1.2.38), nespokojenost 

(P1.2.39), nebo touhu, aby bylo vyhověno jeho požadavku (P1.2.40). 

 

P1.2.38 A:「どうして食べないんだい。」58 

 B:「この料理きらいなんですもの。」59 

 A: „Proč nejíš?“ 

 B: „Protože tohle jídlo nesnáším.“ 

 

 

P1.2.39 竹内さんとは一緒に仕事をしたくないのよ。ちっとも働かないんだもの。60 

                                                 
56 Ibid. S. 118. 
57 Ibid. S. 119. 
58   Ibid. S. 121. 
59   Ibid. 
60 Ibid. 
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 Nechci pracovat s Takeučim! Ani trochu nepracuje. 

 

P1.2.40でかけましょうよ。たまには外で食事がしたいんですもの。61 

 Pojďme ven. Jednou za čas se chci najíst v restauraci. 

 

 V překladu do češtiny zachytíme hlavní význam partikule mono (důvod) pomocí 

souřadících spojek, které vyjadřují příčinu. Tedy např. proto, protože, neboť. Funkci požadavku 

(P1.2.40) můžeme vyjádřit přací větou. Ostatní konotace vyjádříme vhodnou stylistikou, 

případně intonací hlasu. 

 

1.2.12 Partikule ni 

 

Partikule ni použitá jako koncová partikule je významově blízká častěji užívané 

rozšířené partikuli noni, jejíž je také součástí. Vyjadřuje lítost nad výsledkem činnosti, která je 

již dokončená. Výsledek je již daný a nedá se napravit. Často se napojuje na sponu ve tvaru 

dešó /daró a na volitivní tvar sloves.62 

 

P1.2.41もう少し待っていたら、雨がやんだろうに。63 

Kdybychom ještě chvíli počkali, možná by přestalo pršet. 

 

P1.2.42ほかの人がやったら、もっと早くできたでしょうに。64 

Kdyby to udělal někdo jiný, možná by to bylo hotové dřív. 

 

 V obou větách je důležitý fakt, že se vyjadřují děje, které nastaly, jsou dokončeny, ale 

nevyvinuly se nebo nebyly provedeny dle představ mluvčích - v P1.2.41 mluvčí lituje faktu, že 

nepočkal, v P1.2.42 lituje, že práci neudělal někdo jiný. 

 

 

 

 

                                                 
61 Ibid. S. 122. 
62 Ibid. S. 124. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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2 Rozšířené a složené koncové partikule 
 

2.1 Charakteristika složených a rozšířených koncových partikulí 
 

 Jak již bylo řečeno v úvodu práce, v této části se budeme zabývat rozšířenými a 

složenými koncovými partikulemi, tedy těmi tvary, které jsou kombinací několika partikulí, 

nebo partikulí a jiného slovního druhu (nejčastěji podstatných jmen nebo sloves). Tyto tvary 

pak plní funkci jedné partikule. Složenými koncovými partikulemi (dále jen SKP) 

rozumíme ty partikule, které jsou kombinací nejméně dvou partikulí jednoduchých, tedy 

například kana, jone, apod.  

 Rozšířené koncové partikule (dále jen RKP) jsou ty partikule, které vzniknou kombinací 

alespoň jedné jednoduché partikule a alespoň jednoho tvaru jiného slovního druhu.  Původní 

význam tohoto tvaru je v rozšířené partikuli ve větší či menší míře zachován, což se pokoušíme 

ukázat v této části práce. Tento tvar také ustrne v jedné podobě a jako součást RKP se neohýbá 

ani nečasuje. 

 Obecnou motivací vzniku složených a rozšířených partikulí je potřeba mluvčích vyjádřit 

specifické pocity, nálady, či vztahy k posluchači, které není možné nebo je těžké vyjádřit jen 

jednoduchými partikulemi. 

 V této části práce ukazujeme, jaké složené a rozšířené koncové partikule se v korpusu 

vyskytují, jaký mají význam a v jakých situacích se používají. Pokud je to možné, vycházíme 

z dostupné literatury, konkrétně Martin, Samuel E.: A Reference Grammar of Japanese (1991), 

Sunakawa, Juriko: Fukugó džoši ni cuite (複合助詞について, 1987), Tomomacu, Ecuko a 

další autoři: Donna toki dó cukau nihongo hjógen bunkei džiten (どんな時どう使う日本語表

現文型辞典, 2007). Pokud nalezneme partikuli, která není popsána v literatuře, pokoušíme se 

její výklad doplnit na základě diskuze problému s rodilými mluvčími.  

  Jazykový materiál čerpáme z korpusu BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary 

Written Japanese, v originálě 少納言現代日本語書き言葉均衡コーパス ) za pomoci 

vyhledávače Šónagon 65 . Tento vyhledávací nástroj byl zvolen z toho důvodu, že dokáže 

vyhledávat přímo řetězce znaků66, čímž umožňuje snadno vyhledat věty obsahující koncové 

                                                 
65 Veřejně dostupný na webové adrese http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/. 
66 Např. řetězecかな。pro všechny výskyty tohoto řetězce znaků v korpusu BCCWJ. 
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partikule dle definice v této práci. Vyhledávací nástroj také Šónagon umožňuje hledání 

záznamů jak podle typu publikace – např. knihy, časopisy, diskuzní fórum yahoo.co.jp, atd. – 

tak podle data výskytu. Pro účely této práce používáme pouze data z 90. let minulého století 

nebo novější67. Vzhledem k rychlému vývoji japonského jazyka nepovažujeme starší výsledky 

za relevantní. 

 

2.2 Matice kombinací složených partikulí 
 

 Před analýzou konkrétních SKP a RKP si v této podkapitole uvedeme všechny 

kombinace SKP, které jsme v korpusu nalezli. Objasnit, jaké kombinace koncových partikulí 

se vyskytují je jedním z cílů této práce. Značnou překážkou po získání přesných výsledků byla 

homonymita japonštiny. Pro odstranění homonym využíváme metodu frekvenční analýzy. 

Z množiny výsledků vybereme k počátečních prvků – vět, poté každou větu analyzujeme, 

abychom zjistili, zda se jedná o hledanou koncovou partikuli. Získáme tak procentuální poměr 

relevenantích výsledků v prvních k větách. Čím je k větší, tím je tato metoda přesnější. Pro 

potřeby této práce volíme k rovno 100. Je-li počet výskytů dané partikule v korpusu menší než 

100, analyzujeme všechny věty. 

 Data pro čtvercovou matici všech kombinací SKP skládající se ze dvou partikulí 

získáme následujícím způsobem: 

1. Připravíme všechny možné kombinace všech jednoduchých koncových partikulí, 

popsaných v první části práce. Jedná se tedy o kombinace s opakováním 

(vybíráme 2 prvky z množiny). 

2. Připravené kombinace dáme vyhledat v korpusu. Každou kombinaci 

vyhledáváme s interpunkčními znaménky (tedy 。？！」 ). Kdybychom 

vyhledávali bez interpunkce, frekvence homonym by byla daleko vyšší a 

spolehlivost výsledků nižší. Počet výskytů v tomto kroce označme např. n. 

3. Poté analyzujeme prvních 100 výsledků ( k = 100 ). 

4. Vyhledáme kombinace, které jsou pouhými homonymy SKP. 68  Vypočítáme 

poměr p(k) homonym a SKP. Tento poměr zapíšeme jako p(k) = 1 - h / k, kde h 

                                                 
67 To odpovídá nastavení 1990s a 2000s na spodním panelu internetového rozhraní vyhledávače Šónagon. 
68 Například kombinace naka se sice v korpusu vyskytuje, ale pouze jako substantivum naka (střed, 中), 

případně jako příslovce nakanaka (poměrně, obzvlášť, なかなか). 



26 

 

je počet výskytů homonym. Výsledné p(k) je výskytů výskytů SKP v prvních 

100 větách. 

5. Spočítáme celkový výsledek, S = (n – k) * p(k). Toto je číslo, které vidíme 

v tabulce. 

 

V tabulce T2.1 uvádíme pouze relevantní kombinace složených koncových partikulí o 

dvou prvcích. Ty kombinace69, které nejsou uvedeny, v korpusu neexistují. Kombinace ka + ni 

existuje, ale z důvodu velmi malé četnosti je z tabulky vypuštěna. 

 

 

  か の な ね よ さ 

か - 29 13 570 4 331 365 - 

の 17 490 - 15 2 151 7 279 1 197 

よ - - 1 056 19 039 - - 

ぜ - - - - 51 - 

ぞ - - - 10 46 - 

わ - - 193 1 873 1 893 70 

っけ 20 - 6 17 - - 

もの 1 015 - 21 454 98 33 

T2.1 Tabulka možných kombinací SKP o dvou partikulích. 

 

 První sloupec tabulky T2.1 představuje partikuli vlevo, na první pozici. První řádek 

představuje partikuli vpravo, na druhé pozici. Pokud se tedy jako příklad podíváme na hodnotu 

v buňce na 3. řádku a ve 2. sloupci, jedná se o počet výskytů partikule noka. 

 Analýza počtu výskytů SKP skládajících se právě ze dvou partikulí přinesla různorodé 

výsledky. Nejčastěji se vyskytují partikule noka, kana a jone. Při čtení tabulky je nicméně třeba 

mít na paměti, že korpus obsahuje přes 105 milionů slov. Relativně k celému korpusu je tedy 

frekvence výskytu SKP  velice nízká.  

                                                 
69 Například: kombinace s partikulí sa, kde sa stojí vlevo, jakákoli kombinace s koncovou partikulí koto, atd. 
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 Na základě výsledků můžeme dle frekvence výskytu rozdělit SKP skládající se ze dvou 

partikulí do tří skupin. První skupinu tvoří partikule, které se vyskytují výrazně častěji, než 

jakékoli jiné, přesněji řečeno, které se vyskytují častěji, než je aritmetický průměr. Do této 

skupiny spadají partikule noka, kana, kane, nojo a jone. Do druhé skupiny můžeme zařadit ty 

SKP, které se vyskytují mnohem méně často, ale stále mají alespoň polovinu aritmetického 

průměru výskytu. Sem spadají none, nosa, wane a wajo. Třetí skupinu tvoří SKP, které se 

vyskytují jen velice zřídka, tedy všechny ostatní. 

 Některé partikule mají schopnost se vázat s jinou partikulí a vytvářet tak SKP jen a 

pouze pokud stojí na první pozici. Konkrétně jsou to partikule ze, zo, wa, kke a mono. Naopak 

ne, sa a ni se objevují pouze na druhé pozici. SKP obsahující ne, sa nebo ni už tedy nikdy 

nepřibírají další partikuli do pozice vpravo. Jedna jediná partikule netvoří žádné kombinace. Je 

to partikule koto. Rovněž neexistují zdvojené partikule, tedy žádná koncová partikule se 

nekombinuje sama se sebou. 

 Obdobným způsobem získáme matici kombinací SKP, které se skládají ze tří různých 

koncových partikulí. Tabulka T2.2 představuje tuto matici. 

 

 な ね よ 

のか 7 456 799 191 

のよ - 511 - 

わよ - 239 - 

T2.2 Tabulka možných kombinací SKP o třech partikulích. 

 

 První sloupec tabulky T2.2 představuje složenou koncovou partikuli na první pozici 

(vlevo). První řádek představuje jednoduché partikule, které se napojují na SKP vlevo. 

Například druhá buňka druhého sloupce představuje počet výskytů partikule nokana. Opět 

zobrazujeme jen ty partikule, které mají nenulový počet kombinací. 

 Relativně často se z kombinací tří partikulí vyskytuje pouze nokana (77,4% všech 

výskytů SKP složených ze tří partikulí). Ostatní kombinace najdeme v korpusu jen ojediněle. 
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 Podrobně analyzujeme složené partikule kana, jone a noka, protože se v korpusu 

vyskytují nejčastěji. Z rozšířených partikulí se zabýváme monoka a džanaika. 

 

 

2.2 Partikule kana 
 

2.3.1 Morfologická struktura partikule kana 

 

 Složená partikule kana je kombinací jednoduchých koncových partikulí ka a na. Její 

struktura je tedy partikule + partikule. 

 

2.3.2 Definicie partikule kana v literatuře 

 

Partikulí kana se zabývá jak kolektiv autorů Donna toki dó cukau nihongo bunkei džiten 

(2007), tak Martin (1991). V Donna toki dó cukau nihongo bunkei džiten je uvedena následující 

definice: 

 „Skládá se z ka, vyjadřující otázku, na kterou se napojuje na. Používá se na konci věty, 

značí pocit, že otázku pokládáme sami sobě. V samomluvě vyjadřuje pocit zvědavosti, pochyb 

apod., ale v případě, že je užita vůči posluchači, je reprezentací otázky, a tudíž i tím, co vzbuzuje 

dojem nepřímé žádosti o povolení, požadavku a podobně.“70 

 Martin ji uvádí společně s partikulí kane a poukazuje na to, že v samomluvě se 

vyskytuje převážně kana namísto kane. Partikule kane (viz níže) vyjadřuje dle Martina 

„jemnější způsob, jak položit otázku,“ zatímco partikule kana vyjadřuje otázku nepřímo, 

„samomluvou, ke které jsou přizváni posluchači.“71  

 Oba uvedené zdroje se shodují v tom, že partikule kana může být použita v samomluvě 

a vyjadřuje mluvčího pocit nejistoty nebo pochyb. Donna toki dó cukau nihongo bunkei džiten 

                                                 
70 Kolektiv autorů. Kjóši to gakušúša no tame no nihongo bunkei džiten. Kurošio šuppan, Tokio, 1998, ISBN4-

87424-154-9, s. 82. Vlastní překlad, původní znění: „疑問を表す「か」に「な」が付いたもので、文末

に用い、自分自身に問いかける気持ちを表す。ひとりごとで不思議に思う気持ちや疑問気持ちを

表すが、聞き手に向けられたときは疑問の表明で、そこから遠回しに許可を求めたり依頼したり

する気持ちを表すこともある。“ 
71 MARTIN, Samuel E. A reference grammar of Japanese. 3rd print. Rutland (Vermont), 1991, 1198 s. ISBN 0-

8048-1550-X, s. 934. 
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uvádí také funkci žádosti vůči posluchači. Všechny tyto významové okruhy – a i některé další 

– byly nalezeny v korpusu. 

 

2.3.3 Příkladové věty s partikulí kana 

 

P2.3.1 今度僕にかかってきたら、どこから個人情報を手に入れたのか聞いてみよう

 かな。72 

 Jestli mi ještě jednou zavolají, asi se zkusím zeptat, odkud mají moje osobní informace. 

 Mluvčí ve větě P2.3.1 hovoří o nevyžádaných telefonátech, které mu chodí do kanceláře 

na pracovní číslo. Osoba na druhé straně ho po telefonu oslovuje jménem. Je tímto faktem 

zaskočen, protože v kontextu uvedeném v korpusu je uvedeno, že jsou to teprve dva měsíce, co 

do práce nastoupil. Pravděpodobně si tedy myslí, že za tak krátkou dobu nikdo nemůže znát 

jeho novou pracovní pozici, číslo, a dokonce i jméno. Mluvčí se přirozeně chce dozvědět, jak 

druhá strana získala jeho osobní informace. Nápad, že se jich příště přímo zeptá, je vyjádřen 

s velkou mírou nejistoty. Partikule kana tedy v této větě vyjadřuje nejistotu ohledně mluvčího 

rozhodnutí. 

P2.3.2 A:「次期ＯＳ（ウインドウズ）の発売に合わせてパソコンを買い換えたいの

 ですが、いつですか？」73 

 B:「来年後半らしいけど、延びる可能性もあるかもね。だから２年くらい待

 つことになるかな。」74 

 A: „Chtěl bych si koupit nový počítač společně s vydáním nového operačního systému 

 (Windows). Nevíte, kdy budou?“ 

 B: „Vypadá to, že v druhé polovině příštího roku, ale je šance, že je ještě odloží. Takže 

 možná dojde k tomu, že budete zhruba dva roky čekat.“ 

 Mluvčí A v příkladu P2.3.2 plánuje zakoupení nového osobního počítače s operačním 

systémem Windows a ptá se, kdy bude vydána další verze. Mluvčí B ve své odpovědi ukazuje 

na nejistotu nad vývojem budoucích událostí. Tato nejistota je vyjádřena pomocí SKP kana. 

 

                                                 
72 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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P2.3.3 A:「もしバイクを止めるとしたら、代わりに何をしますか。」75 

 B:「波乗り。あと、バイク使っていたお金を貯金するかな。」76 

 A:  „Kdybyste přestal jezdit na motorce, co byste dělal místo toho?“ 

 B:  „Surfování. A peníze, co teď utrácím za motorku, bych si asi spořil.“ 

B v příkladu P2.3.3 reaguje na hypotetickou otázku A scénářem toho, čemu by se 

věnoval, kdyby nejezdil na motorce. Povšimněme si jistého rozhodnutí B ohledně činnosti 

(surfování), ale nejistoty, co se týče peněz. Tato nejistota je v tomto případě vyjádřena partikulí 

kana a pramení převážně z toho, že probíraná situace je hypotetická. 

P2.3.4 愛用中の定番クロックス「ケイマン」は３年目なので、次はどんなのを買お

うかな。ちょっと見てみようかな。77 

 Svoje oblíbené kroksy „Cayman“, které obvykle nosím, už mám třetí rok. Proto si 

možná koupím nějaké další, ale jaké? Asi se na nějaké podívám. 

Mluvčí hovoří o kroksách, které viděl v obchodě se sportovními potřebami. Věnuje se 

golfu a zmíněnou obuv si bere pokaždé, když hraje. Kroksy, které viděl, ho zaujaly a rozhoduje 

se, zda si je koupit, či ne. Jak je patrné z druhé věty, není ani zcela rozhodnutý, jestli se na ně 

má v obchodě podívat.  

P2.3.5 A:「少し少し大げさなような気がするが、それでもこちらは褒めてもらいた

 くて着て見せているので、悪い気分ではない。」78 

 B:「でも、ちょっとネクタイが曲がってるかな。直してあげるよ。」79 

 A: „Ten oblek je trošku přehnaný, ale přesto se v něm necítím špatně, beru si ho na to, 

 abych  udělal dobrý dojem.“ 

 B: „ Ale máš trochu nakřivo kravatu. Upravím ti ji.“ 

 Mluvčí A v příkladu P2.3.4 má jít v blízké budoucnosti na pohovor a zkouší si nový 

oblek. B upozorňuje A na skutečnost, že si špatně uvázal kravatu. B tuto skutečnost vidí, nelze 

o ni pochybovat. Partikule kana zde nevyjadřuje nejistotu, ale zjemňuje negativní výpověď B 

vůči A. O nejistotu či pochyby se v tomto případě nejedná. 

                                                 
75 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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P2.3.6「落札した場合は、必ず取引する」という決まりがあればいいのにね。ちょっ

 と無謀かな。 80 

 Kéž by tu bylo pravidlo „pokud vyhrajete aukci, musíte provést transakci.“ Toto je 

 trochu  bezohledné. 

 V příkladu P2.3.5 mluvčí negativně komentuje pravidla onlinové aukční síně. Mluvčí 

byl prodávajícím v aukci, od které kupující odstoupil po uzavření. Mluvčí poukazuje na to, že 

chování přihazujícího, který aukci vyhrál, mu uškodilo. Druhá věta tedy vyjadřuje kritiku vůči 

třetí osobě. Tato kritika je zjemněna použitím příslovce čotto (ačkoli to, k čemu došlo, mluvčí 

za drobnost rozhodně nepovažuje) a partikulí kana. 

P2.3.7 A: 「少し個人的な話をしたいんだけど、いいかな。」81 

 B: 「いいさ、もちろん。」82 

 A:  „Chtěl bych se tě zeptat na něco osobního, nevadilo by ti to?“ 

 B:  „Určitě ne, ptej se.“ 

 V příkladu P2.3.7 se mluvčí A se snaží posluchače B připravit na potenciálně 

nepříjemnou osobní otázku, proto je zde použita partikule kana, která z věty A dělá nepřímou 

otázku. 

P2.3.8 A: 「女房が医療過誤で寝たきりの状態になってしまったんで、裁判を起こそ

 うと思っているんだが、君にやってもらえないかな？」83 

 B: 「俺は医療提訴はやったことがないからな。」84 

 A:  „Moje žena skončila kvůli chybě lékařů upoutaná na lůžko a uvažuji o tom, že se 

 budu soudit.  Nevadilo by ti, kdybys mě zastupoval?“ 

 B:  „Ale já jsem žaloby ohledně zdravotní péče nikdy neřešil.“ 

 B v příkladu P2.3.8 je známý A a je právníkem. Problém A je velice vážný a jeho 

požadavek vůči B také. Mluvčí A zjemňuje svůj požadavek - potažmo nepříjemnosti, které 

tímto požadavkem posluchači způsobuje - pomocí partikule kana, která zde opět tvoří nepřímou 

otázku. 

                                                 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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P2.3.9 たくさん夢見てるのに朝になると忘れてしまうけど、夢は楽しい。楽しくな

 い夢は見たくない。今夜はどんな夢をみるかな。85 

 Mívám hodně snů, ale ráno je pokaždé zapomenu. Přesto jsou příjemné. Nechci mít 

 nepříjemné sny. Jsem zvědavý, jaké sny se mi dnes v noci budou zdát. 

 Mluvčí vyjadřuje v příkladu zvědavost. Tato zvědavost pramení z nejistoty budoucích 

událostí, které mluvčí nemůže ovlivnit. Obojí je v tomto příkladě vyjádřeno partikulí kana. 

P2.3.10 一孝さんのジキル＆ハイドが見たくなりました。やってくださらないかな。

86 

 Dostal jsem chuť podívat se na Kazutakova Jekylla a Hyda. Jsem zvědavý, jestli je pro 

 nás nenamluví. 

 Mluvčí v příkladu P2.3.10 hovoří o známém japonském dabérovi Išiim Kazutakovi. 

Touží po tom, aby Išii nadaboval americký muzikál Jekyll & Hyde. V tomto příkladu se jedná 

o samomluvu, kde partikule kana vyjadřuje přání mluvčího vidět muzikál v Kazutakově podání. 

Povšimněme si použití uctivého tvaru kudasaru.  Kdyby byla výpověď mluvčího směřována 

přímo na Išiiho, mohlo by se jednat i o žádost. 

P2.3.11 A:「オーナー様が、超かっこ良い人だそうだ。」87 

  B:「本当かな？」88 

  A:  „Pan majitel je prý velký fešák.“ 

  B:  „Vážně?“ 

 Mluvčí B v příkladu P2.3.11 neví, zda informace, kterou dostala od A, je správná. Tyto 

pochybnosti jsou vyjádřeny partikulí kana. 

 

 

 

 

                                                 
85 Ibid 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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P2.3.12私も学生生活を思い出しても大学の４年間が一番よかったかな。89 

  Když si vybavím svůj studentský život, tak i pro mě byly čtyři roky na univerzitě 

  nejspíš ta nejlepší léta. 

 Mluvčí vypráví o tom, jak se jeho dceři líbí studium na vysoké škole. V návaznosti na 

toto vyprávění pronáší větu P2.3.12, kde vzpomíná na vlastní studentská léta a uvádí, že i pro 

něj byla doba strávená na univerzitě nejlepší. Partikule kana dává tomuto tvrzení míru nejistoty. 

P2.3.13 ベビー用の１歳くらいまでのものはオークションで買いました。３千

円くらいだったかな。90 

 Výbavu pro miminko do 1 roku věku jsem koupil v aukci. Mám dojem, že to bylo asi 

za 3 tisíce jenů. 

 Mluvčí v příkladu P2.3.13 vzpomíná na něco, co se stalo v minulosti. Jelikož si přesně 

nepamatuje cenu výbavy, použitím partikule kana dává svou nejistotu najevo. 

 

2.3.4 Významy partikule kana 

 

Nejčastější významový okruh SKP kana, který se vyskytuje v korpusu, je vyjádření 

nejistoty či pochyb mluvčího (věty P2.3.1 až  P2.3.4 a P2.3.11 až P2.3.13). V závislosti na 

kontextu a větném obsahu můžeme rozlišit následující typy této nejistoty: 

1. Mluvčí váhá, zda v budoucnosti učiní nějakou akci, či nikoliv. Zda nastanou podmínky 

k provedení této akce, nebo ne, závisí na nějaké budoucí podmínce (věta P2.3.1 – „Jestli 

mi ještě jednou zavolají...“) nebo hypotetickém scénáři (věta P2.3.3 – „Co byste dělal, 

kdyby...“). 

2. Mluvčí váhá nad tím, zda v budoucnu něco učiní či ne, ale toto váhání nepramení 

z nejistých budoucích podmínek ale z informací, které mluvčí obdržel v minulosti – ve 

větě P2.3.2 se dozvěděl o možnosti odloženého vydání OS Windows, ve větě P2.3.4 se 

jedná o nejistotu pramenící z informace, kterou mluvčí obdržel těsně předtím (viděl boty 

v obchodě). 

3. Mluvčí pochybuje o informaci, kterou se dozvěděl od posluchače (věta P2.3.11). 

4. Mluvčí si není jistý informací, kterou předkládá on sám (P2.3.12, P2.3.13). 

                                                 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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Dalším významových okruhem SKP kana je zjemňování výpovědi mluvčího, pokud mluvčí 

nechce, aby zněl hrubě nebo posluchači způsobil nějaké nepříjemnosti (příklady P2.3.5 až 

P2.3.8). V tomto významu se v korpusu objevují věty především dvojího typu: 

1. Mluvčí vyjadřuje kritiku, nebo nějaký negativní fakt, ať už přímo o posluchači (P2.3.5) 

nebo obecně vůči nějaké organizaci či třetí osobě (P2.3.6). 

2. Mluvčí chce posluchače požádat o laskavost. Svůj požadavek zmírňuje pomocí nepřímé 

otázky tvořené partikulí kana (P2.3.7, P2.3.8). 

Posledním zjištěným významem je přemítání mluvčího nad určitým tématem (příklady 

P2.3.9 a P2.3.10). 

 

2.3.5 Překlady partikule kana 

 

 Vyjadřuje-li SKP kana nejistotu 1. nebo 2. typu, můžeme pro překlad do češtiny použít 

modální částice asi, možná  („asi to udělám“, „možná to udělám“). Za vhodných okolností, jako 

například u překladu hypotetických vět (viz P2.3.3), je můžeme doplnit kondicionálem – „asi 

bych to udělal.“ 

 V případě nejistoty 3. nebo 4. typu, kdy mluvčí pochybuje o informacích, které se 

dozvěděl, máme při překladu větší volnost. Jedná-li se o přímou řeč na něčí výpověď, jako 

v příkladě P2.3.11, můžeme použít příslovce vážně, opravdu, skutečně, apod. Pokud se nejedná 

o přímou reakci, nebo mluvčí pochybuje o správnosti vlastní výpovědi, můžeme si kromě částic 

nejistoty pomoci i opisem – „nejsem si jistý“, „nevím to jistě“, „mám dojem, že“, apod. 

 Chceme-li přeložit nepřímou otázku, můžeme ji vytvořit i v češtině pomocí konstrukcí 

jako „nevadilo by ti, kdyby“ (viz P2.3.8), „chtěl bych se zeptat“, „rád bych věděl“, apod. Pro 

překlad zmírnění kritiky bychom mohli použít obraty jako „nezlob se“ nebo „bez urážky“, ale 

je pravdou, že v češtině bychom mohli takto negativitu výpovědi i zvýšit a posluchače popudit. 

Záleží na konkrétní situaci a kontextu. 

 Pro překlad přemítání můžeme přeložit opisem jako „zajímalo by mě“, „uvažuji, jestli“, 

apod.; nebo tázacími částicemi jestlipak, zdalipak. 
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2.4 Partikule noka 
 

2.4.1 Morfologická struktura partikule noka 

 

 Partikule noka se skládá z partikulí no a ka. Jedná se tedy o složenou koncovou partikuli 

a její struktura je partikule + partikule. Napojuje se na podstatná jména a na-adjektiva pomocí 

partikule na, tvořící strukturu substantivum / na-adjektivum + na + noka. Na ostatní slovní 

druhy se napojuje přímo. 

 

2.4.2 Definicie partikule noka v literatuře 

 

 Mijazaki a spol. popisují noka jako „tázací partikuli s vysvětlovací modalitou“ a 

považují no a noka za dvě varianty jedné partikule.91 Přesněji řečeno, no je v tomto zdroji brána 

jako noka s vynechanou partikulí ka, tvar nodesuka uvádějí autoři jako zdvořilou variantu 

noka.92 

 Martin se složenou partikulí noka přímo nezabývá, pouze zmiňuje fakt, že tázací ka se 

může objevit v kombinaci s partikulí no.93 

 Donna toki dó cukau nihongo bunkei džiten rozebírá noka podrobněji a uvádí tři 

významové okruhy: 

1. Vyjadřuje překvapení mluvčího nad skutečností, že něco je jinak, než očekával. Tento 

význam se vyskytuje pouze s klesavou intonací.94 

2. Používá se jako otázka položená posluchači, nebo potvrzení předem slyšeného. Tento 

význam se vyskytuje pouze se stoupavou intonací.95 

3. Uvozuje vedlejší větu tázací.96 

Všechny definice se shodují v tom, že partikule noka uvozuje větu tázací. Nejvíce 

významových okruhů popisuje slovník Donna toki dó cukau nihongo bunkei džiten, který 

                                                 
91 MIJAZAKI, ADAČI, NODA, TAKANAŠI. Šin nihongo bunpó senšo 4: modariti. Kurošio šuppan, 2002, 325 

s. ISBN 978-4874242551, s. 32 - 34. 
92 Ibid. 
93 MARTIN, Samuel E. A reference grammar of Japanese. 3rd print. Rutland (Vermont), 1991, 1198 s. ISBN 0-

8048-1550-X, s. 923. 
94 Kolektiv autorů. Kjóši to gakušúša no tame no nihongo bunkei džiten. Kurošio šuppan, Tokio, 1998, ISBN4-

87424-154-9, s. 465 - 466. 
95 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
96 Ibid. 
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zahrnuje i nominalizační užití partikule. Tímto užitím se zde zabývat nebudeme, neboť noka 

v tomto případě neplní funkci složené koncové partikule. Povšimněme si, že slovník také 

poskytuje informaci o rozdílu významů mezi intonacemi. Korpus Šónagon neobsahuje záznamy 

o intonaci, případnou diferenciaci tedy musíme zjistit z kontextu. 

 

2.4.3 Příkladové věty s partikulí noka 

 

P2.4.1 学校ではどんな科目を勉強しているのか。97 

 Povíš mi, jaké předměty studuješ ve škole? 

 Věta P2.4.1 je otázkou položenou posluchači. Mluvčí na tuto otázku očekává širší 

odpověď – uvedení předmětů, které se posluchač učí ve škole. 

P2.4.2 A:「何か、あったのか？」98 

 B: 「うん、さっき連中から聞いたんだけど、あの子の自転車、また動かなく

なったらしいよ。」99 

 A:  „Stalo se něco?“ 

 B:  „Jo, slyšel jsem to od kamarádů, prý má zase rozbité kolo.“ 

 V příkladu P2.4.2 se mluvčí A zajímá o to, zda se B něco nestalo. Kvůli tomuto zájmu 

svou otázku modifikuje SKP noka. Mluvčí opět očekává podrobnější odpověď než pouhé 

„ano“ či „ne.“ 

P2.4.3 A: 「シンジのガールフレンド。一緒に来てたの。エリザベスっていうブラジ

ルの娘よ。」100 

 B: 「彼女と話したのか？」101 

 A: 「ボブとシンジが秘密の話をしている間、エリザベスとお友達になった

わ。」102 

 A:  „Šindžiho přítelkyně. Přišli spolu. Je to brazilská dívka jménem Elizabeth.“ 

 B:  „Mluvila jsi s ní?“ 

                                                 
97 Ibid. 
98 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
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 A:  „Zatímco Bob a Šindži měli svoji tajnou poradu, spřátelila jsem se s ní.“ 

 Příklad P2.4.3 je stejného typu jako předchozí dva. Mluvčí B vyjadřuje zájem dozvědět 

se více o výpovědi A, a očekává na svou otázku podrobnější odpověď. 

P2.4.4 A: 「連れ込まれたところが、どこかの地下室だったことは覚えています。」

103 

 B: 「地下室のようなところへほうり込まれ、そこで目隠し外してもらったの

か？」104 

 A: 「いいえ。目も見えなかったし、手足の自由も利かなかったんです。」105 

 A:  „Pamatuji si, že místo, kam mě přitáhli, bylo pod zemí.“ 

 B:  „Takže tě hodili do nějaké místnosti v podzemí, a tam ti sundali pásku z očí?“ 

 A:  „Ne. Neviděl jsem, ani jsem nemohl hýbat rukama a nohama.“ 

 Příklad P2.4.4 je rozhovor mezi policejním důstojníkem (mluvčí B) a zachráněnou obětí 

únosců, chlapce (mluvčí A). B usuzuje, že A sundali pásku z očí poté, co jej přitáhli do místnosti, 

kde byly oběti vězněny. Tato dedukce je založena na předchozích informacích od A. B pomocí 

otázky s noka vyjadřuje, že se chce dozvědět více a také chce tuto dedukci potvrdit, nebo 

vyvrátit. A odpovídá tvarem ndesu, značícím, že obsah jeho výpovědi něco vysvětluje. 

P2.4.5 うれしそうだな。成績あがったのか？106 

 Ty vypadáš nějak šťastně. Dostals dobrou známku? 

 Mluvčí v příkladě P2.4.5 chce od posluchače potvrzení svojí domněnky, že dotyčný 

dostal dobrou známku. Tuto domněnku zakládá na kontextu a výrazu posluchače. Oba jsou 

žáky ve škole, oba dostali výsledky testu. Posluchač má také spokojený výraz ve tváři. Na 

základě tohoto mluvčí usuzuje, že dostal dobrou známku, respektive, že dostal lepší známku – 

věta má závistivý podtón. 

 

 

 

                                                 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
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P2.4.6 A:「怖くて電話ができなかったの。」107 

 B:「自分から電話しなければ、あなたはしないつもりだったのか？あなたは、

それでいいのか。」108 

 A:「だって、怖くて...」109 

 A:  „Měl jsem strach a nemohl jsem ti zavolat.“ 

 B:  „Kdybych to neudělala já, tak bys mi nezavolal? Neměls to v úmyslu? A tobě to 

nevadí?“ 

 A:  „Ale já měl strach...“ 

 Příklad P2.4.6 zachycuje manželský rozhovor. Manžel je mluvčí A, manželka mluvčí B. 

A přišel domů pozdě, je opilý, a ani nezavolal, kde byl. Rozhořčená žena svoje negativní pocity 

vyjadřuje ve druhé větě rozhovoru větou anata wa sore de ii no ka. Partikule noka zde vyjadřuje 

výčitky vůči posluchači spíše než otázku. 

P2.4.7 もちろん、覚えている。でも、きみは覚えているのか？110 

 Já si to samozřejmě pamatuju. Ale co ty, pamatuješ si to? 

 V příkladu P2.4.7 se manžel obrací ke své ženě ohledně jejich společné zkušenosti z 

minulosti. Manžel předpokládá, že manželka danou věc zapomněla. Tímto způsobem dává 

v této větě mluvčí najevo povýšenost. 

P2.4.8 この店では客をほおっておくのか？111 

 V téhle restauraci ignorujete zákazníky? 

 Mluvčí v příkladu P2.4.8 si stěžuje na fakt, že již čeká dlouho a dosud nebyl obsloužen. 

Ve větě se mísí jeho kritika vůči podniku, zklamání a rozhořčení. 

P2.4.9 A:「逃がした小鳥が帰ってくると言うのか。」112 

 B:「そうです。帰ってくるのです。」113 

 A:  „Takže říkáš, že ptáček, který ulétl, se vrátil domů?“ 

 B:  „Ano, je to tak. Vrátil se.“ 

                                                 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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 A si potvrzuje informaci, kterou se dozvěděl od B (svého sluhy) v příkladu P2.4.9. SKP 

noka se zde vyskytuje v otázce, kterou se mluvčí ptá na informaci získanou v bezprostřední 

minulosti. B opět používá vysvětlovací no. 

P2.4.10 A:「ぼくは、出かけるよ。」114 

  B:「そうか、きみも行くのか。」115 

  A:  „Já jdu ven.“ 

  B:  „Aha, takže ty jdeš taky?“ 

 V příkladu P2.4.10 si mluvčí B potvrzuje to, co se právě dozvěděl, tedy že A odchází. 

SKP noka zde opět figuruje v otázce položené těsně poté, co mluvčí získal novou informaci. 

Mluvčí takto vyjadřuje i překvapení, protože nečekal, že A odchází. 

P2.4.11 A:「わざわざ迎えに来てくれたのか。」116 

  B:「今日は私も仕事休みだしな。」117 

  A:  „Tys mi přišel naproti?“ 

  B:  „Dnes mám dokonce i já dovolenou.“ 

 Mluvčí v příkladu P2.4.11 nečekal, že mu kamarád přijde naproti. Je překvapený tím, 

že došlo právě k opaku toho, co čekával. 

P2.4.12「まだおこってるのか。」118 

   „Ty se pořád ještě zlobíš?“ 

 Mluvčí - otec - je v příkladu P2.4.12 překvapený faktem, že se jeho syn stále zlobí. Toto 

užití noka odpovídá prvnímu významu uvedenému v definici výše. 

 

 

 

 

                                                 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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2.4.4 Významy partikule noka 

 Na základě dostupné literatury a studiem korpusu jsme dospěli k následujícím 

významovým okruhům SKP noka. 

1. Položení otázky posluchači. Mluvčí touto otázkou vyjadřuje hlubší zájem a očekává 

detailnější odpověď, než pouhé ano či ne (příklady P2.4.1, P2.4.2, P2.4.3). Tato funkce 

je stejná jako u koncové partikule no.  

2. Potvrzení vlastní domněnky na základě momentální situace (P2.4.5), nebo na základě 

předem slyšeného (viz P2.4.4, P2.4.9 a P2.4.10). 

3. Vyjádření kritiky posluchače otázkou, rozhořčení nad posluchačovým jednáním (viz 

P2.4.6, P2.4.7) nebo obecně nad jednáním cizích osob (P2.4.8). Věta tázací může být 

v tomto případě řečnickou otázkou, jako je tomu v případě P2.4.6. 

4. Vyjádření překvapení nad tím, že došlo k opaku toho, co mluvčí očekával (P2.4.11, 

P2.4.12). Příklad P2.4.10 významově splývá s bodem 2. 

   

2.4.5 Překlady partikule noka 

 V případě, že se jedná o první význam uvedený výše, je věta se SKP noka tázací. Pokud 

je to vhodné, můžeme v českém překladu vyjadřit nuanci partikule noka tak, že z celé věty 

uděláme vedlejší větu tázací. Ve větě hlavní pak použijeme vhodné formulace jako: „zajímalo 

by mě“ „povíš mi“ apod. Vznikne tedy souvětí „zajímalo by mě + VV tázací“, resp. „povíš mi 

+ VV tázací.“ 

 Jedná-li se o potvrzení (význam 2), můžeme postupovat obdobným způsobem, např. 

souvětí „bylo to tak + VV tázací“ nebo „říkáš tedy + VV tázací.“ Také můžeme použít částici 

„takže.“ Tuto částici lze za vhodných podmínek použít i pro překlad zbylých dvou významů, 

které jsou jinak lexikálními prostředky jen velmi těžko přeložitelné. 
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2.5 Partikule jone 

 

2.5.1 Morfologická struktura partikule jone 

 

 Partikule jone se skládá z partikulí jo a ne. Jedná se tedy o složenou koncovou partikuli 

a její struktura je partikule + partikule. Může se napojovat na libovolný slovní druh bez 

pomocných partikulí. Může ji předcházet spona a vytvářet tak tvary da + jo + ne, desu + jo + 

ne, apod. 

 

2.5.2 Definice partikule jone v literatuře 

 

 Složenou partikulí jone se ani Martin, ani autoři Nihongo bunkei džiten nezabývají. 

Martin jone zmiňuje okrajově v podkapitole pojednávající o koncové partikuli jo a přisuzuje ji 

podobné funkce jako jo. SKP jone považuje za pouhé složení jo a ne.119 V Nihongo bunkei 

džiten ji nenalezneme vůbec. 

 Partikule jone je podrobněji rozebírána v Šin nihongo bunpó senšo 4: modariti, kde 

autoři uvádějí dva hlavní významové okruhy: 

1. Mluvčí předpokládá, že posluchač ví totéž, co on, sdílí mluvčího pohled na věc. SKP 

jone je zde dle autorů použita, protože mluvčí u posluchače předpokládá stejnou 

zkušenost, počítá s tím, že se shodnou. 120  Rovněž uvádějí, že samotné jone je 

nepřirozené používat v případě, kdy mluvčí odpovídá na nějakou otázku. V takových 

případech se spíše vyskytuje kombinace no + jone, popř. no/n + desu + jone.121 

2. Mluvčí po posluchači požaduje potvrzení něčeho, co se posluchače přímo týká, anebo 

mluvčí předpokládá, že posluchač tuto informaci zcela určitě zná. 

Kromě těchto publikací se SKP jone zabývá několik článků dostupných online 

z akademických zdrojů. Např. Izuhara Eiko považuje jone za prostředek, kterým se mluvčí 

snaží zajistit, že oba – tj. mluvčí i posluchač – vědí totéž.122 Přesněji řečeno mluvčí u 

                                                 
119 MARTIN, Samuel E. A reference grammar of Japanese. 3rd print. Rutland (Vermont), 1991, 1198 s. ISBN 0-

8048-1550-X, s. 919. 
120 MIJAZAKI, ADAČI, NODA, TAKANAŠI. Šin nihongo bunpó senšo 4: modariti. Kurošio šuppan, 2002, 325 

s. ISBN 978-4874242551, s. 265-266. 
121 MIJAZAKI, ADAČI, NODA, TAKANAŠI. Šin nihongo bunpó senšo 4: modariti. Kurošio šuppan, 2002, 325 

s. ISBN 978-4874242551, s. 267. 
122 Šúdžoši "jo," "jone," "ne" saikó. CiNii [online]. 2003 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: 
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posluchače předpokládá znalost zmiňovaných informací. Tato definice se kryje s prvním 

významem uvedeným v Šin nihongo bunpó senšo 4: modariti. 

Oba významové okruhy byly nalezeny v korpusu. Kromě těchto byly zjištěny některé 

významové odstíny, které pomohly k zjištění dalších možných užití partikule jone. 

 

2.5.3 Příkladové věty s partikulí jone 

 

P2.5.1 学校行きたくないときもあるよね。123 

 Tobě se někdy také nechce do školy, že ne? 

 Mluvčí ve větě P2.5.1 je přesvědčen, že i posluchači se občas nechce do školy. Lépe 

řečeno, je přesvědčen o tom, že posluchač sdílí jeho názor o škole. Tato věta odpovídá 1. 

významovému okruhu ve výše uvedených definicích. 

P2.5.2 A:「こんな時間にお腹空きました。夕方４時頃、サンドイッチとスープを食

 してからお茶のみです。もうすぐ寝たいのに（すげー眠い）。ホットミルク

 ならいいかな？」 

 B: 「それだけじゃお腹空きますよね。」124 

 A:  „Takhle pozdě jsem dostal hlad. Je noc, okolo čtvrté, a protože jsem snědl sendvič 

 i polévku, zbyl tu jenom čaj. Zrovna když už chci jít spát (jsem hrozně unavený). 

 Možná bude stačit horké mléko?“ 

 B:  „Jenom mléko tě přece nezasytí, že ne.“ 

 A v rozhovoru P2.5.2 si myslí, že na zahnání hladu bude stačit jen horké mléko. Není si 

jistý a tuto nejistotu vidíme díky použití SKP kana (viz níže). B použitím jone nejen uvádí věci 

na pravou míru, ale i převádí svou jistotu na A. Z nejistoty A si B domýšlí, že A o svém 

předchozím výroku pochybuje. B dává najevo jednak to, že opak výroku A musí být pravda 

(tedy že jen mléko mu stačit nebude), a také to, aby si sám A uvědomil, že opak jeho původní 

výpovědi je pravdivý. B v podstatě říká: „Ty přece víš, že jen tohle tě nezasytí.“  

                                                 
http://ci.nii.ac.jp/naid/110004646500/ 

123 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
124 Ibid. 
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P2.5.3 A:「でも猫とかにはヒゲが重要ですよね。」125 

 B: 「そうですね。」 

 A:  „Ale pro kočky jsou vousy důležité, že ano?“ 

 B:  „Ano, to jsou.“ 

 V příkladě P2.5.3 se A a B baví o zvířatech. Mluvčí A požaduje po B potvrzení svého 

předpokladu, že hmatové vousy jsou pro kočky důležité. Spoléhá se na to, že B tuto informaci 

určitě ví. Tento příklad odpovídá významovému okruhu II uvedeném v Šin nihongo bunpó 

senšo 4: modariti. 

P2.5.4 このごろ秋葉原の事件をはじめとして考えられない犯罪が多くなっています

 よね。126 

 Víte, počínaje případem v Akihabaře, nemyslitelných zločinů v poslední době přibývá. 

 „Případem v Akihabaře“ ve větě P2.5.4 mluvčí myslí masovou vraždu, ke které došlo 8. 

června 2008. Útočník Kató Tomohiro vjel v dodávce mezi chodce a zabil nebo zranil 17 lidí.127 

Mluvčí zde zdůrazňuje novou informaci – zvýšení počtu zločinů – kterou předkládá posluchači. 

P2.5.5 知恵袋にときどき、悪徳出品者について警告する目的で、ＵＲＬつきの質問

 をしている人がいますよね。128 

 Víte, na Čiebukuro lidé občas posílají dotazy s URL, kterými nahlašují podvodné 

 prodávající. 

 Mluvčí začíná ve větě P2.5.5 nové téma o uživatelích internetového diskuzního fóra 

Čiebukuro (dosl. „pytlík moudrosti“), kteří používají systém podpory zákazníka k tomu, aby 

nahlašovali lidi, kteří porušují pravidla fóra tak, že na něm nabízejí zboží. Mluvčí poté 

pokračuje zmínkou o tom, že mnoho takových nahlášených zpráv je smazáno. Fakt, že někteří 

uživatelé tímto způsobem nahlašují nečestné chování, prezentuje mluvčí jako novou informaci. 

 

 

                                                 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Cuiseki: Akihabara tórima džiken. NHK supešaru [online]. 2008 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

https://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20080620 
128 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
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P2.5.6 離婚の理由をご存知の方っていらっしゃいますか？テレビ局のプロデューサ

 ーの方と結婚しましたよね。妊娠中の夫の態度に幻滅して、出産後すぐ離婚

 したって本人が語っていました。129 

 Víte, proč se rozvedli? Vzala televizního producenta, viďte? Ona sama řekla, že během 

těhotenství přišla o iluze ohledně svého vztahu, a rozvedla se hned po porodu. 

 Věty v příkladě P2.5.6 jsou výpovědí mluvčí v rámci diskuze o rozvodu producenta a 

herečky. Mluvčí zná důvod rozvodu a chce ho říct. Úvodní otázka je rétorická, mluvčí 

neočekává odpověď. Věta s partikulí jone uvádí kontext, který posluchač musí znát, jinak 

rozhovor nemůže pokračovat. Mluvčí tuto znalost u posluchače předpokládá. Snaží se 

posluchače uvést do stejné kontextové roviny. 

P2.5.7 一般的な乗用車を５・６年以上所有すると下取り価格は二束三文になります

 よね。その格安の車を購入する方法はありますか？また、そのような趣旨の

 サイトがありますか？130 

 Když mám obyčejné osobní auto pět, šest let nebo víc, jeho cena je při odkupu 

protihodnotou mizerná, viďte. Je nějaký způsob, jak takové levné auto koupit? Existuje 

k takovému účelu nějaká stránka? 

 Mluvčí v příkladu P2.5.7 se chce zeptat na prodej ojetého automobilu. V první větě 

předpokládá u posluchače stejnou zkušenost – tedy že starší vozy se neprodají za moc peněz.  

P2.5.8 A:「部活...サッカー部でしたよね。」131 

 B:「うん。」132 

 A:「部活は休んだんですか？」133 

 B:「うん。ズル休みました。」134 

 A:  „Ty chodíš do fotbalového kroužku, že jo?“ 

 B:  „Jo.“ 

 A:  „A nešel jsi tam?“ 

 B:  „Ne. Ulil jsem se.“ 

                                                 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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 Mluvčí A v příkladu P2.5.8 se utvrzuje v tom, že B chodí do fotbalového kroužku. Počítá 

s tím, že B odpoví kladně. Toto odpovídá významu 2 uvedeném v Šin nihongo bunpó senšo 4: 

modariti. 

P2.5.9 A:「ねえ、地球儀って回るよね。」135 

 B:「そうだよね。」136 

 A:  „Poslyš, Zeměkoule se otáčí, že ano?“ 

 B:  „Ano, otáčí.“ 

 Mluvčí A se v příkladu P2.5.9 ptá B na zřejmou věc (rotaci Země). A chce od B 

potvrzení tohoto faktu. A očekává, že B zcela jistě zná správnou odpověď. 

P2.5.10 A:「あの男の子、織田くんっていうのよね。」137 

  B:「うん。団地の近くにあるお医者さんちの子なんだって。」138 

  A:  „Tamten chlapec se jmenuje Orita, že ano?“ 

  B:  „Jo. Prý je to dítě doktora, který bydlí poblíž v bytovkách.“ 

 

 Mluvčí A v příkladu P2.5.10 použil tvar nojone, tedy složeninu no a jone, kterou zmiňují 

autoři Šin nihongo bunpó senšo 4: modariti. Mluvčí A si není zcela jistý, že se jedná o Oritu, a 

pomocí no posouvá větu blíže k otázce, než kdyby použil pouze jone. Tomu napovídá i fakt, že 

mluvčí B použil v odpovědi rovněž n, zkrácenou verzi no, ve tvaru nanda. 

P2.5.11 A:「もう、秘密にしなくていいんだよね。」139 

  B:「ああ、だれにでも大声で言ってやるさ！」140 

  A:  „Už to nemusíš brát jako tajemství, víš.“ 

  B:  „Ach, tak to já to půjdu někomu říct!“ 

 V příkladu P2.5.11 je opět použito vysvětlovací n / no. Mluvčí A sděluje novou 

informaci B. Okolnosti se změnily a B už nemusí jejich společné tajemství držet.  

 

                                                 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
140 Ibid. 
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2.5.4 Významy partikule jone 

 Na základě definici uvedených v literatuře a analýzy příkladových vět můžeme rozlišit 

čtyři významové okruhy SKP jone, které jsme v korpusu nalezli: 

1. Mluvčí očekává, že posluchač má stejný názor či zkušenost (příklady P2.5.1, P2.5.2, 

P2.5.7). 

2. Mluvčí prezentuje novou informaci. Zajišťuje si tak to, že posluchač ví, o čem se mluví, 

že zná stejný kontext, jako mluvčí (příklady P2.5.4, P2.5.5, P2.5.11). 

3. Mluvčí u posluchače očekává znalost určitého kontextu (příklad P2.5.6). 

4. Mluvčí požaduje od posluchače potvrzení informace. Tato informace se týká posluchače 

(P2.5.8), nebo je mluvčí přesvědčen, že jí posluchač bezpečně zná (příklady P2.5.3, 

P2.5.9 a P2.5.10). 

 Obecně se dá říci, že jone je tázací dovětek podobně jako ne. Na rozdíl od ne však 

zachovává určitou asertivitu partikule jo. 

 V případě složení s partikulí no, význam věty je posunut směrem k obvyklé funkci 

koncového no, tedy otázka či vysvětlení. Tázací no + jone snižuje jistotu mluvčí o obsahu 

výpovědi, což je nejlépe vidět v příkladu P2.5.10. Vysvětlovací no + jone přichází s nějakou 

novou informací (P2.5.11). 

 

2.5.5 Překlady partikule jone 

 Pokud uznáme za vhodné jone překládat, můžeme použít české tázací dovětky „že,“ „že 

ano,“ „viď,“ nebo „viďte“ pro překlad významů všech typů, případně můžeme užít i „nemám 

pravdu?“ / „pravda?“ (viz příklad P2.5.6). 

 Při překladu vět typu 2 – prezentování nové informace – můžeme kupříkladu dát na 

začátek věty „poslyš“ nebo „poslouchej.“ Obdobně můžeme postupovat, vyskytne-li se ve větě 

tvar no + jone. 
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2.6 Partikule monoka 

 

2.6.1 Morfologická struktua partikule monoka 

 Původně plnovýznamový tvar mono stojí vlevo, partikule ka vpravo. Vyskytuje se v 

podobách monoka a monka. Jedná se o rozšířenou koncovou partikuli. Často se vyskytuje 

v podobě monka. 

 

2.6.2 Definice partikule monoka v literatuře 

 Martin popisuje monoka jako koncový tvar, který tvoří řečnickou otázku. Tato otázka 

vyjadřuje stížnost nebo protest.141 Mluvčí většinou myslí opak toho, co říká, monoka tedy 

obrací význam, jako např. ve větě P2.6.1 níže. 

 Autoři výkladového slovníku Donna toki dó cukau nihongo bunkei džiten nahlíží na 

monoka také jako na řečnickou otázku, která vyjadřuje dojem mluvčího, že daná věc se nemůže 

stát. Mluvčí si myslí, že k situaci, obsažené ve větě s monoka nemůže dojít, nebo nemůže uvěřit 

tomu, že k ní došlo.142 Jako sekundární význam autoři uvádějí mluvčího oznámení neudělat 

akci popisovanou ve větě. 

 

2.6.3 Příkladové věty s partikulí monoka 

P2.6.1 こんなばかなことがあるもんか。143 

 Tak taková hloupost se určitě stane. 

 Věta P2.6.1 vyjadřuje uštěpačné konstatování, že daná věc se nemůže stát. Mluvčí je 

názoru přesně opačného, než je gramaticky vyjádřeno ve větě. Má tedy na mysli, že k takové 

věci nemůže dojít. Tato až pohrdavá jistota je ještě zdůrazněna použitím adjektivního bakana, 

kterým mluvčí vyjadřuje, že pro něj je záležitost nedůležitá, nehodná pozornosti. V korpusu 

sice není zaznamenán bližší kontext, např. o jakou záležitost se jedná, nicméně větu jsme 

vybrali jako zástupce jednoho z typických užití RKP monoka. 

                                                 
141 MARTIN, Samuel E. A reference grammar of Japanese. 3rd print. Rutland (Vermont), 1991, 1198 s. ISBN 0-

8048-1550-X, s. 923. 
142 Kolektiv autorů. Kjóši to gakušúša no tame no nihongo bunkei džiten. Kurošio šuppan, Tokio, 1998, ISBN4-

87424-154-9, s. 465 - 466. 
143 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
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P2.6.2 こんな状況で誰がにこやかに笑えるものか。144 

 Jak se v téhle situaci někdo může usmívat! 

 Ve větě P2.6.2 je mluvčí pohoršen tím, že se někdo usmívá v nevhodné situaci (na 

pohřbu). Svoje rozhořčení dává najevo RKP monoka. Toto pobouření můžeme vysvětlit pomocí 

významu uvedeného jak Martinem tak autory Donna toki dó cukau nihongo bunkei džiten, tedy 

že mluvčí nemůže uvěřit situaci, ke které došlo, je jí nemile překvapen. 

P2.6.3 A:「使いの者って、だれ？」145 

 B:「そんなこと、知るもんか。」146 

 A: „Ten posel, kdo to je?“ 

 B: „Jak to mám vědět?“ 

 Mluvčí B v příkladě P2.6.3 reaguje na otázku A větou, která vyjadřuje nejen to, že 

mluvčí neví, kdo je poslem, ale i to, že danou informaci vědět nemůže. Kdybychom odpověď 

B přeložili jako „to nevím“, ztratil by se sarkastický tón, který B používá. 

P2.6.4. 僕、こぶたなんて食べるものか。147 

 No já určitě budu jíst něco jako sele. 

 Mluvčí větou P2.6.4 kousavě oznamuje, že rozhodně nehodlá jíst selečí maso. Zároveň 

je dotčen tím, jak někdo vůbec může navrhnout, že by toto maso jedl. 

P2.6.5 A:「浮気しなかった？」148 

 B:「するものか。」149 

 A: „Nepodvedl jsi svou ženu?“ 

 B: „To určitě.“ 

 Mluvčí B v příkladu P2.6.5 svou odpovědí dává najevo nejen to, že svou ženu nepodvedl, 

ale i vlastní naprosté přesvědčení, že něco takového by neudělal, a rozhořčení nad tím, že A 

napadlo se na takovou věc zeptat. 

 

                                                 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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P2.6.6 あのちょび髭の男が、こんな男に信を置くはずなんてあるものか。150 

 Mám dát svou důvěru takovému muži, který ani nemá pořádný knír? 

 Mluvčí vyjadřuje větou P2.6.6 svoje rozhodnutí muži bez kníru nevěřit. 

P2.6.7 A:「彼は人気者になったそうだ。」151 

 B:「そんなことがあるもんか。何かの間違いだろう。」152 

 A: „Slyšela jsem, že je teď populární.“ 

 B: „Tak to určitě. To asi bude nějaký omyl.“ 

 Rozhovor v příkladě P2.6.7 vedou manželé o společném známém. Manžel (mluvčí B) 

nevěří oznámení, že tento společný známý je nyní populární. Má o něm zřejmě nízké mínění. 

Věta sonna koto ga aru monka je zlomyslnou poznámkou vyjadřující přesvědčení mluvčího B, 

že jeho známý populární být nemůže. 

P2.6.8 こんなこと僕は認めない。絶対に認めるもんか。153 

 Takovou věc nepřiznám. Jak bych to vůbec mohl přiznat? 

 Ačkoli věta P2.6.8 neobsahuje přísudek v záporu, mluvčí dává svou vůli nepřiznat se 

velmi silně najevo. Mluvčí vyjadřuje, že přiznat se nepřipadá vůbec v úvahu jako jedna z jeho 

možných budoucích akcí. 

P2.6.9 暑かったもんか。寒かったぐらいさ。154 

 Bylo horko? Byla pořádná zima! 

  Zajímavostí na příkladu P2.6.9 je fakt, že mluvčí po řečnické otázce s monoka pokračuje 

další větou, ve které vysvětluje skutečný stav věcí, tedy že byl pravý opak horka. 

P2.6.10 彼が一年生なものか。155 

 On snad nemůže být prvák! 

 Mluvčí ve větě P2.6.10 vyjadřuje svůj úžas nad tím, že student prvního ročníku zvládl 

velmi obtížný úkol. Mluvčího údiv je pozitivní, jedná se tedy o užití monoka v kladném smyslu. 

                                                 
150 Ibid. 
151 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 MARTIN, Samuel E. A reference grammar of Japanese. 3rd print. Rutland (Vermont), 1991, 1198 s. ISBN 0-

8048-1550-X, s. 926. 
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2.6.4 Významy partikule monoka 

 Po korelaci poznatků z literatury a analýzy vět z korpusu docházíme k závěru, že RKP 

monoka tvoří řečnickou otázku s následujícími funkcemi: 

1. Mluvčí na základě svých předchozích zkušeností považuje danou věc za absurdní 

(příklady P2.6.1, P2.6.5, P2.6.6, P2.6.7). Mluvčí je přesvědčen, že taková věc se nemůže 

stát, a pokud k ní již došlo, vyjadřuje svůj údiv nad tím, jak je to možné (např. P2.6.2 a 

P2.6.7). Martin ve své knize Reference Grammar of Japanese podotýká, že tento 

význam nemusí být za všech okolností negativní, proto pro pořádek uvádíme jeho 

ukázkovou větu (příklad P2.6.10), ačkoli věty s tímto užitím nebyly v korpusu nalezeny. 

Můžeme říct, že pozitivní konotace se ve větách s partikulí monoka vyskytuje velice 

zřídka. 

2. Mluvčí vyjadřuje pohoršení nad něčím nebo protest vůči něčemu (příklady P2.6.2 a 

P2.6.4). Úzce souvisí s ostatními funkcemi a často se s nimi prolíná, jako např. ve větě 

P2.6.4. 

3. Mluvčí dává najevo, že něco nemíní udělat (viz příklady P2.6.5, P2.6.6 a P2.6.8). 

 Větu s RKP monoka může následovat další, doplňující věta, která vyjadřuje to, co měl 

mluvčí ve skutečnosti na mysli – uvádí věci na pravou míru (P2.6.9). 

 Ve většině případů dává monoka větě kousavý, jízlivý tón, který konverzaci narušuje. 

 

2.6.5 Překlady partikule monoka 

 Partikule monoka nejčastěji odpovídá uštěpačným obratům jako „to zrovna“, „to určitě“, 

„samozřejmě“, apod., znamenajícím ve skutečnosti opak. Můžeme také použít potenciál: „jak 

bych/bys to mohl udělat“ (viz příklady P2.6.3 a P2.6.8). 
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2.7 Partikule džanaika 
 

2.7.1 Morfologická struktua partikule džanaika 

 Vlevo stojí ustrnulý zápor spony da, džanai. Vpravo stojí koncová partikule ka. 

Dohromady tvoří RKP džanaika. 

 V korpusu ji často ji nalézáme ve zkrácených podobách: džanai (s vypuštěnou partikulí 

ka) a také v nejkratší podobě, džan.  

 Jako mnoho dalších složených a rozšířených koncových partikulí, džanaika se může 

spojovat s koncovou partikulí no. Na rozdíl od většiny ostatních SKP a RKP, které mohou 

přibrat no pouze do levé pozice156, v případě džanaika může no vstoupit mezi oba prvky a vazbu 

tak částečně rozbít. V korpusu tak nalézáme nejen nodžanaika, ale i džanainoka. 

 

2.7.2 Definice partikule džanaika v literatuře 

 Dle Reference Grammar of Japanese od Samuela Martina vytvoříme přidáním džanaika 

na konec věty rétorickou otázku, která vyjadřuje přesvědčení mluvčího, že obsah věty je určitě 

pravdivý.157 V tomto smyslu je tedy džanaika opakem monoka. V obou případech mluvčí dává 

najevo, že si myslí, že opak výpovědi je pravdivý. V případě džanaika je rétorická otázka 

v záporu, a platí opak. V případě monoka je otázka kladná, ale významově se jedná o zápor. 

 Martin uvádí ještě jeden význam, a to výzvu ke společné akci. Mluvčí se takto snaží 

posluchače přimět ke společné aktivitě. Tento význam odpovídá spojení slovesného hortativu 

a džanaika (tedy např. tabemašó džanaika). Dle Martina je to výzva zjemněná, jemnější než 

samotný hortativ.158 

 Slovník Donna toki dó cukau nihongo bunkei džiten se RKP džanaika zabývá velmi 

podrobně. Autoři rozlišují celkem šest okruhu užití: 

1. Vyjadřuje překvapení nad objevem něčeho nového. V případě, že se jedná o něco 

očekávaného, má pozitivní konotaci. V případě nečekaného negativní.159 

                                                 
156 Tedy např. složením no a jone vznikne nojone, nikdy ne jonone nebo joneno. 
157 MARTIN, Samuel E. A reference grammar of Japanese. 3rd print. Rutland (Vermont), 1991, 1198 s. ISBN 0-

8048-1550-X, s. 947 – 948. 
158 Ibid, s. 948. 
159 Kolektiv autorů. Kjóši to gakušúša no tame no nihongo bunkei džiten. Kurošio šuppan, Tokio, 1998, ISBN4-



52 

 

2. Mluvčí kritizuje posluchače nebo jej z něčeho viní. Snaží se posluchače přimět, aby si 

svou vinu uvědomil.160 

3. Mluvčí chce, aby si posluchač vzpomněl na to, co mluvčí udělal nebo řekl, a tuto 

skutečnost mu potvrdil.161 

4. Stojí-li za hortativem, vyzývá posluchače ke společné akci. Jedná se o silnou výzvu, kde 

mluvčí prosazuje svoji vůli.162 

5. Pokud se jedná o otázku se stoupavou intonací, mluvčí si chce potvrdit, že posluchač 

sdílí jeho názor. V monologu značí mluvčího nejistotu.163 

6. Mluvčí nepřímo vyjadřuje svůj úsudek. Jistota mluvčího úsudku je nižší než např. 

v případě tvaru daró.164 Pokud má džanaika tuto funkci a stojí za i-adjektivem nebo 

slovesem, vždy přibírá no a tvoří nodžanaika.165 

 Prameny se shodují v tom, že tvary džanai a džan jsou zkrácené verze džanaika. Rovněž 

uvádějí tvary džaarimasenka a džanaidesuka166 coby uctivé verze džanaika. 

 Povšimněme si zásadního rozkolu mezi Martinovým výkladem a autory slovníku u 

vybízecího hortativu s džanaika. Dle Martina jde o výzvu jemnou, dle Donna toki dó cukau 

nihongo bunkei džiten přesně naopak. 

 

2.7.3 Příkladové věty s partikulí džanaika 

P2.7.1 いい本だ。しかし、あなたは自民族のことしか書いていないじゃないか。た

 とえば、アイヌ民族のことに触れていないのは残念です。167 

 Je to dobrá kniha. Ale nepíšeš o ničem jiném, než o LDP168, že ne? Je škoda, že jsi se 

 nedotkl třeba problematiky etnické skupiny Ainuů. 

                                                 
87424-154-9, s. 143. 

160 Ibid. 
161 Ibid, s. 144. 
162 Ibid, s. 267. 
163 Ibid, s. 144. 
164 Ibid, s. 267. 
165 Ibid. 
166 Zde opět dochází k včlenění dalšího tvaru mezi džanai a ka, v tomto případě spony. 
167 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
168 Liberálně-demokratická strana, jedna z předních politických stran v Japonsku. 
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 Příklad P2.7.1 je výňatek z dopisu, kde pisatel hodnotí knihu svého známého. Ve větě 

s partikulí džanaika kritizuje pisatel fakt, že autor knihy nepsal o ničem jiném kromě LDP. Dle 

pisatele se měl věnovat i jiným tématům. 

P2.7.2 正夫、お前のほうこそあいさつをしなければいかんのじゃないか。169 

 Masao, neměl bys pozdravit spíš ty? 

 Ve větě P2.7.2 plísní otec (mluvčí) syna za to, že opomněl pozdravit návštěvu. Dcera 

hostů pozdravila jako první. Mluvčího věta v sobě kombinuje několik funkcí. Jednak je to 

zejména kritika posluchače (syna), zároveň i vybízení k akci. Otec se snaží syna přimět, aby 

pozdravil. Partikule no která zde předchází džanaika zdůrazňuje tázací způsob věty. 

P2.7.3 A:「倒産屋だという説もあります。」170 

 B:「ばかばかしい。」171 

 C:「池谷君、もういいじゃないか。」172 

 A: „Objevují se i řeči, že jeho obchod zkrachoval.“ 

 B: „To je směšné.“ 

 C: „Ikejo, nestačí to už?“ 

 Příklad P2.7.3 zachycuje část jednání mezi bankéři (A a B) a ředitelem (C). Bankéř B 

půjčoval peníze svému známému bez ručitele, ten pak dluhy neplatil. Obchod, který zmiňuje A, 

patřil onomu známému. B (Ikeja) se snaží situaci zlehčit a problémy zapřít. C svou větou 

jednání B kritizuje a přerušuje – vyzývá jej, aby skončil. Věta C by se dala alternativně přeložit 

jako: „To už stačí, ne?“ 

P2.7.4 いくらなんでもまだ十月だというのに寒すぎるんじゃないか。173 

 Je jedno, jak se na to díváš, ale není moc zima na to, že je teprve říjen? 

 Mluvčí ve větě P2.7.4 mluví o počasí. Jednak usuzuje, že na říjen je příliš chladno, 

 jednak chce, aby mu posluchač tento úsudek potvrdil. 

                                                 
169 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
172 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
173 Ibid. 
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P2.7.5 だったら、現段階ということは調査できていないということじゃないですか。

174 

 Takže "současný stav" znamená, že vyšetřování nebylo dokončeno, není tomu tak? 

 Mluvčí ve větě P2.7.5 vyvozuje závěry z informací, které dostal bezprostředně předtím. 

Jedná se o vyšetřování zločinu. Mluvčí z toho, co ví, usuzuje, že vyšetřování ještě pokračuje, a 

také chce potvrzení, zda je tento úsudek pravdivý. 

P2.7.6 A:「なんで？昼間食べたじゃない、お蕎麦は。」175 

 B:「うるさいな。」176 

 A: „Cože? Neměl jsi k obědu nudle soba?“ 

 B: „Mlč.“ 

 V rozhovoru mezi manželi v příkladu P2.7.6 představuje mluvčí A manželku, mluvčí B 

jejího muže. Manžel nudle soba nedávno jedl, ale přesto se dožaduje dalšího jídla. Svoje nemilé 

překvapení nad touto žádostí vyjadřuje mluvčí A – manželka – použitím partikule džanaika 

(zde zkrácenou na džanai). 

P2.7.7 謙遜するなよ。君の英語はすばらしいじゃないか。177 

 Nebuď skromná. Tvoje angličtina je fantastická, že ano? 

 V příkladu P2.7.7 se jedná o pochvalu. Mluvčí je kladně překvapen úrovní angličtiny 

svojí známé. 

P2.7.8 ほんと、そんなつもりじゃなかったんだ。謝ったじゃないか。ほかにどうす

ればいいんだ？178 

 Opravdu jsem to tak nemyslel. Neomlouval jsem se ti přece? Co bych měl ještě dělat? 

 Příklad P2.7.8 je pronesen mluvčím po hádce se svou ženou. Mluvčí nabádá 

posluchačku, aby si vzpomněla, že se omlouval, a tento fakt potvrdila. 

 

 

                                                 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 Ibid. 
178 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
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P2.7.9 A:「日曜はどうしたんだって？」179 

 B:「遊園地さ。一緒行く約束だったじゃないか。」180 

 A: „Co mělo být v neděli?“ 

 B: „Zábavní park! Neslíbila jsi, že tam půjdeš se mnou?“ 

 B v příkladě P2.7.9 pozval A do zábavního parku. A na svůj slib zapomněla. Uvedený 

výňatek je část jejich telefonního rozhovoru. B nejen vyjadřuje svoje zklamání a rozhořčení nad 

tím, že A zapomněla přijít, ale také se snaží přimět ji, aby si vzpomněla, že s ním v neděli měla 

jít do parku. 

P2.7.10 眠い。ものすごく。欠伸ぐらい自然にしたい。でも、彼女がせっかく

楽しそうにしているのに、気分を壊したら悪いじゃないか。181 

 Chce se mi spát. Hrozně moc. Chci si alespoň normálně zívnout. Ale ona má tak dobrou 

náladu. Nebylo by ode mě špatné, kdybych jí tu náladu zkazil? 

 V příkladě P2.7.10 jdou mluvčí a jeho žena spolu na nádraží. Žena je v dobré náladě a 

prozpěvuje si. V příkladu vidíme mluvčího vnitřní monolog. Zápasí se svým nutkáním zívnout 

si, aby nenarušil momentální šťastnou chvilku svojí ženy. Mluvčí si myslí, že by zívnutím tento 

okamžik zkazil. Řečnickou otázkou džanaika vyjadřuje svou nejistotu – „nebylo by to ode mně 

špatné?“ 

P2.7.11 長らく行っていなかったこの店、久しぶりに入ってみようじゃない

か！182 

 V tomhle obchodě jsem dlouho nebyl, mohl bych se tam zase jednou podívat! 

 Příklad P2.7.11 ukazuje, že hortativ + RKP džanaika se nemusí vždy vyskytovat jen 

v rozhovoru. V tomto případě se opět jedná o vnitřní monolog mluvčího, který se přemýšlí, zda 

se podívat do obchodu, kde delší dobu nebyl. 

 

 

 

                                                 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
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P2.7.12 A:「正直いって、早く部屋に戻り、お風呂にでも入って、休みたい。」183 

  B:「まだ早いじゃないか。明日はお休みよ。」184 

  A: „Abych byl upřímný, chtěl bych rychle zpátky na pokoj, třeba si vlézt do vany, a 

odpočívat.“ 

  B: „Není na to ještě moc brzo? Zítra si odpočineš.“ 

 Rozhovor v příkladě P2.7.12 je pronesen v následující situaci: A a B sedí večer v baru. 

Na to, že A je unavený a rád by se vrátil a odpočíval v hotelu, místo pití v baru, B reaguje 

rétorickou otázkou mada hajai džanaika, čímž dává najevo, že si myslí, že na odpočinek bude 

mít A ještě dost času. Toto potvrzuje ve druhé větě. B nechce, aby A odešel, chce aby s ním 

zůstal a pil. 

P2.7.13 A:「さ、戻ろう。君のせきが...」185 

  B:「そんなもん、なんでもないって。」186 

  A:「さ、いこう。しかし、そのまえに、メドックをもう一本飲もうじゃない

  か。」187 

  A: „Tak pojďme. Tvůj kašel...“ 

  B: „Říkala jsem, že to nic není.“ 

  A: „Tak pojďme. Ale nedáme si před tím ještě jednu láhev Médocu188?“ 

 Příklad P2.7.13 zachycuje situaci, kdy jsou spolu A a B na večeři. A láká B ještě na 

jednu láhev vína, hortativ nomó modifikuje pomocí džanaika. Jedná se tedy o pobízení ke 

společné aktivitě.  

P2.7.14  江副氏は孤立無援だ。友田さん、だからこそあなたが言うべきじゃないか。

  それが江副さんのためだ。189 

  Pan Ezoe je sám, bez pomoci. Pane Tomodo, už proto musíte mluvit, není-liž pravda? 

  Pro pana Ezoeho. 

 Mluvčí ve větě P2.7.15 naléhá na Tomodu, který je klíčovým svědkem v případu, ve 

kterém Ezoemu hrozí křivé obvinění. Tomoda se bojí vypovídat, mluvčí jej urguje k akci. 

                                                 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Patrně se jedná o víno z oblasti Bordeaux. 
189 Šónagon gendai nihongo kakikotoba kinkó kópasu [online]. 
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V tomto případě se nejedná o výzvu ke společné akci, vypovídat bude jen Tomoda, nikoli 

mluvčí. 

P2.7.15 おれたちがつくったプログラムと同じじゃないか。190 

 Není to stejný program jako ten, který jsme udělali my? 

 V příkladě P2.7.15 upozorňuje mluvčí – programátor na možnost, že se konkurenční 

počítačový program, který analyzuje on a jeho kolegové, velmi podobá jejich vlastnímu 

programu. Věta představuje mluvčího úsudek založený na analýze programu. 

 

2.7.4 Významy partikule džanaika 

 Ačkoli má rozšířená partikule džanaika celou řadu významů v závislosti na kontextu, 

vždy tvoří negativní rétorickou otázku. V korpusu byly nalezeny všechny významové okruhy 

uvedené v literárních definicích, s několika mírnými odchylkami. Příkladové věty spojujeme 

s okruhy užití uvedenými výše takto: 

1. Překvapení (pozitivní i negativní) mluvčího. Do této kategorie spadají příklady P2.7.6 

zachycující negativní překvapení mluvčího, a P2.7.7, zachycující pozitivní. Můžeme se 

zařadit i P2.7.2 a P2.7.9 (v obou případech negativní), pokud jsou mluvčí v těchto 

příkladech situací překvapeni. 

2. Mluvčí kritizuje posluchače. Sem můžeme zařadit P2.7.1, P2.7.2, P2.7.6 a P2.7.9. 

3. Mluvčí chce posluchače přimět k tomu, aby si na danou skutečnost vzpomněl. Odpovídá 

příkladům P2.7.8, P2.7.9, také P2.7.5 a P2.7.15. 

4. Vybízení k akci (hortativ + džanaika). Do tohoto okruhu spadají příklady P2.7.12, 

P2.7.13, a rovněž P2.7.14. Ačkoli se v příkladu P2.7.14 hortativ nevyskytuje, jde také o 

urgování posluchače k akci. 

5. Potvrzení, že posluchač sdílí mluvčího názor, případně nejistota v monologu. Tento 

okruh se jeví jako nejlepší rozdělit do dvou. V příkladech P2.7.4, P2.7.5 a P2.7.15 

mluvčí chce potvrzení. Nejistotu v monologu můžeme najít u P2.7.10 a P2.7.11. 

6. Nejistý úsudek mluvčího. Sem spadají příklady P2.7.4, P2.7.5 a P2.7.11. Vidíme zde 

jasnou korelaci s předchozím významem. Mluvčí si u posluchače svůj úsudek rovnou 

ověřuje. 

                                                 
190 Ibid. 
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 Je třeba dodat, že hortativ doprovázený partikulí džanaika se může vyskytnout i 

v monologu. V tom případě plní funkci podobnou jako hortativ + ka v samomluvě – tedy váhání 

mluvčího, zda něco udělá (viz příklad P2.7.11). 

  

2.7.5 Překlady partikule džanaika 

 V češtině RKP džanaika odpovídají tázací dovětky, např. „není to tak“, „není-liž 

pravda“, „ne“, „že ne“, případně negativní rétorická otázka (viz P2.7.6: „neměl jsi k obědu 

nudle soba,“ i když si je mluvčí vědom opaku). Negativní otázka se jeví jako nejvhodnější 

zejména při překladu významů 2, 3 a 5. 

 Použité tázací dovětky nemusí být jen negativní, jako např. ve větě P2.7.7. Vzhledem 

k pozitivnímu ladění věty zde není vhodné překládat pomocí záporných tázacích dovětků. 

 

3 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat složené a rozšířené koncové partikule tak, 

jak se vyskytují v autentickém jazykovém materiálu, v tomto případě korpusu Šónagon. Na 

základě dat z tohoto korpusu bylo zjištěno, jaké kombinace složených a rozšířených koncových 

partikulí existují, a následně byl proveden hlubší rozbor několika zástupců obou kategorií, 

společně s vlastními překlady do češtiny. 

 Pro teoretický základ tohoto rozboru byly stěžejní publikace od Samuela Martina, 

kolektivů autorů výkladového slovníku Donna toki dó cukau nihongo bunkei džiten a Šin 

nihongo bunpó 4: modariti. V případě, že tato literatura neobsahovala žádné nebo pouze strohé 

informace, přistoupili jsme ke studiu japanologických akademických prací a vědeckých článků 

zabývajících se danou problematikou. 

 Nedostatek informací v pramenech byl jeden z hlavních problémů při vytváření práce. 

Velmi málo autorů se zabývá problematikou složených a rozšířených koncových partikulí 

komplexně. Klasifikace je rovněž nejednoznačná. Například Martin považuje složené partikule 

za partikule (obecně ovšem nerozlišuje mezi jednoduchou a složenou koncovou partikulí), ale 

džanaika považuje za jeden z „koncových tvarů“ a dále jej neklasifikuje. Tento fakt není 

překvapivý, neboť existuje několik úhlů pohledu, a o žádném se nedá říci, že by byl nesprávný. 
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Mijazaki se také vyhýbá důslednému rozdělování na jednoduché a složené partikule. V jeho 

pojetí je např. kana jednoduše koncová partikule vyjadřující pochybnosti. 

 Klasifikace použitá v této práci použito především pro svou praktičnost při hledání 

možných kombinací partikulí a zkoumání vzájemného spojení těchto partikulí. Z toho důvodu 

bylo také potřebné uvést v první části partikule jednoduché, které v tomto pojetí představují 

stavební kameny složených a rozšířených partikulí. Některé rozšířených partikulí (zde uvedená 

džanaika) tomuto pojetí neodpovídají zcela, jelikož vazba mezi jejich prvky není tak silná a 

může být narušena. Pro potřeby této práce je však možné zařadit je do této klasifikace, neboť 

jejich funkce odpovídá koncové partikuli a ne původním prvkům. 

 V použitém korpusu můžeme sledovat tendenci nabalovat další významy k složeným a 

rozšířeným partikulím, především pomocí koncového no, které k výslednému tvaru přidává 

tázací a tak celou větu významově posouvá k otázce. 

 Složené a rozšířené koncové partikule většinou nemají jasně ohraničené významy. Dá 

se říci, že spíše mají určitou množinu možných významů, které se vzájemně prolínají. Tato 

tendence je patrná z analýzy partikulí v druhé části a mohla by být námětem k dalšímu studiu, 

stejně jako snaha o komplexnější pojetí složených a rozšířených koncových partikulí 

v japonštině. 
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