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Abstrakt
Tématem této disertační práce je užívání slovesných časů ve vedlejších větách
obsahových v češtině. Zkoumáme zde užití relativních a absolutních časů a s tím
související rozdíly mezi vedlejšími větami obsahovými a doplňovacími. Naším cílem
bylo ověřit, nakolik platí hypotéza, že užití relativních a absolutních časů je v češtině
podmíněno druhem vedlejší věty – obsahové v případě relativních časů a doplňovací
v případě časů absolutních. Vycházeli jsme ze sekundární bohemistické literatury od 50.
let 20. století do současnosti. Na základě analýzy velkého množství dokladů, které jsme
získali z Českého národního korpusu, jsme dospěli k závěru, že některé názory uvedené
v české odborné literatuře zabývající se tímto tématem je třeba revidovat. Analýza
dokladů z Českého národního korpusu ukázala, že vedle předpokládaného užití časů
(relativních v obsahových větách, resp. absolutních ve větách doplňovacích) dochází
v užívání slovesných časů i k různým odchylkám. Interpretace těchto odchylek je v této
disertační práci prezentována jako nový příspěvek ke studiu vzájemného působení české
morfologie a syntaxe.

Abstract
The subject of this dissertation is an analysis of the use of verbal tenses in Czech
subordinate clauses. This analysis is based on the notions of relative and absolute tenses
and on the distinction between content and adjunct clauses. We test the hypothesis
about the connection of relative and absolute tense with the type of a subordinated
clause (content and adjunct) and propose a revised version of the views presented in
Czech grammars, monographs and articles based on a detailed analysis of the data from
the Czech National Corpus. The syntactic and semantic criteria for the classification of
dependent clauses into content and adjunct classes are studied together with the
conditions for the application of relative or absolute tense. The great amount of data
exploited from the Czech National Corpus support the idea that beside the expected
forms of tense (relative in content clauses, absolute in adjunct clauses) there exists some
shifting of the presupposed forms of verbal tenses. The explanation of these shifts is
presented in this dissertation as a new contribution to the study of the interplay between
Czech morphology and syntax.
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1 Úvod
V této disertační práci se budeme zabývat vedlejšími větami obsahovými v češtině.
Největší pozornost věnujeme užití relativních a absolutních časů v tomto typu
vedlejších vět.
Vedlejší věty obsahové jsou tradičně považovány za vlastní sféru uplatnění
relativních časů v češtině (srov. Panevová, 1971, s. 290). Bohemistická literatura se
proto větami obsahovými zabývala většinou právě s přihlédnutím k specifickému užití
slovesných časů. Téma užití relativních časů ve větách obsahových v češtině bylo
v české lingvistice zkoumáno zvláště v 60., 70. a 80. letech 20. století. Za všechny
jmenujme stať Souvětí s větami obsahovými J. Bauera (1965), práce J. Panevové z roku
1971, několik pasáží v Souvětí spisovné češtiny K. Svobody (1972), pojednání o větách
obsahových v různých vydáních Skladby spisovné češtiny (1980, 1986 atd.) nebo část
věnovanou vedlejším větám obsahovým v Mluvnici češtiny 3, zpracovanou J. Hrbáčkem
(1987).
V názoru na to, co všechno lze zahrnout pod pojem vedlejší věta obsahová, se
jednotliví autoři ne vždy zcela shodují. Zatímco K. Svoboda a J. Panevová pokládají ve
svých pracích ze 70. let za obsahové pouze vedlejší věty, v nichž se užívá relativních
časů, ostatní autoři kladou větší důraz na hledisko syntaktické, resp. valenční (jak uvádí
P. Karlík, věty obsahové jsou „vedlejší věty/klauze, kterými je ve valenční pozici
vyjadřován propoziční aktant implikovaný v sémantické struktuře nositele valence a
které tak sémanticky tento výraz kompletují“ (Encyklopedický slovník češtiny, heslo
Věta obsahová, 2002, s. 522)). Autoři jako J. Bauer, P. Karlík či J. Hrbáček tak za věty
obsahové považují i vedlejší věty, ve kterých se relativních časů neužívá, které ale
splňují dané valenční kritérium.
Tohoto „valenčního“ hlediska se v naší disertační práci držíme i my, a za věty
obsahové považujeme proto i některé vedlejší věty s absolutním časem, které jsou
nutným valenčním doplněním svých řídících predikátů. Možnost užití relativního času
však považujeme za druhé, neméně důležité kritérium, které při posuzování, zda se
jedná o větu obsahovou, aplikujeme. Průnik obou kritérií představuje v našem pojetí
jádro vedlejších vět obsahových. Oblasti, ve kterých je uplatněno jen jedno z kritérií,
pak považujeme za jejich periferii.
Od 90. let 20. stol. do současnosti již vedlejší věty obsahové stojí spíše na okraji
lingvistického zájmu. Přitom teprve v poslední době, kdy jsou k dispozici velké
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elektronické korpusy, máme dostatek materiálu, na kterém můžeme věty obsahové a
časy v nich užívané zkoumat. Této možnosti hojně využíváme i v této disertační práci,
která je založena hlavně na analýze dokladů z Českého národního korpusu (ČNK)1.
Díky mnohonásobně bohatšímu materiálu, než měli lingvisté k dispozici dříve, tak
můžeme závěry našich předchůdců lépe ilustrovat, a jak ukazujeme několikrát v této
disertační práci, některé jejich závěry je třeba poněkud přehodnotit.
To, že hranice mezi užitím relativního a absolutního času nevede striktně mezi
větami obsahovými na jedné a větami doplňovacími na druhé straně, ukázala ve svých
pracích ze 70. let již J. Panevová a kol. Autorka na příkladech demonstruje, že relativní
čas se neužívá jen ve větách obsahových, ale i ve všech větách vedlejších
(doplňovacích), které na větě obsahové závisejí. B. Ilek (1951) a J. Bauer (1965) zase
upozorňují, že v některých případech je ve větě obsahové možné, či dokonce nutné užití
nedokonavého préterita (tj. absolutního času) pro vyjádření současnosti s uvozujícím
predikátem v minulém čase. V této práci na tyto poznatky našich předchůdců
navazujeme a díky bohatému korpusovému materiálu je doplňujeme a rozšiřujeme
(ukazujeme např., že spektrum predikátů, po nichž lze, či je dokonce nutné v závislé
větě obsahové užít absolutního času, je mnohem širší, než bylo předtím v odborné
literatuře popsáno). Zcela nové je pak naše zdůvodnění možnosti užít relativní čas i
v některých vedlejších větách příslovečných časových či ve větách doplňovacích
vztažných nezávislých explicitně na větě obsahové (viz kapitolu 6).

Pracovali jsme převážně s korpusem SYN (naposledy verze 5), zahrnujícím všechny dostupné
synchronní korpusy psané češtiny. Pokud byl objem dat příliš velký, omezili jsme vyhledávání pouze na
dílčí korpusy SYN2010 či SYN2015. Jako příklad dotazů, které jsme do korpusových vyhledavačů
Bonito a KonText zadávali, můžeme uvést dotaz, jehož pomocí jsme z korpusu SYN2010 získali vedlejší
věty s nedokonavým predikátem v préteritu závislé na slovese v minulém čase:
[tag="........R.*"] []{0,1} [word="\,"] [(word="že") | (word="jak") | (word="zda") |
(word="jestli")] []{0,3} [tag="........R......I"], kde R na 9. pozici = minulý čas a I na 16. pozici
= imperfektum (nedokonavé sloveso).
Pomocí negativního filtru jsme vyřadili všechny kondicionálové tvary (by, bych.*, aby.* atd.). Ze
získaných dokladů jsme pak většinu použili k vytvoření souboru vedlejších vět obsahových, na nichž
jsme mohli zkoumat, kdy dané nedokonavé préteritum vyjadřuje předčasnost a kdy současnost vzhledem
k ději věty řídící. I přes všechna provedená omezení a filtrování nám zůstalo přes 33 000 dokladů, které
bylo třeba projít a vyhodnotit. Zadali jsme požadavek, aby nám korpusový manažer nalezené doklady
seřadil podle abecedy. Tím jsme získali i obsáhlý soubor uvozujících predikátů, který jsme poté využili
v kapitole 4 „Predikáty uvozující vedlejší věty obsahové“. Soubor predikátů získaných z korpusu jsme
dále doplňovali a rozšiřovali o predikáty uvedené v odborné literatuře (např. Svoboda, 1970;
Macháčková, 1983; Grepl–Karlík, 1989, Grepl–Karlík, 1998, atd.) či z různých dalších zdrojů.
1
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Naše disertační práce je členěna do pěti hlavních kapitol. Po obecném úvodu se v druhé
kapitole zabýváme vymezením pojmů relativní a absolutní čas, uvádíme zde přehled
zpracování tématu relativního času v odborné literatuře a vlastní reflexi názorů
uvedených v těchto lingvistických pracích.
Ve třetí kapitole zkoumáme z různých hledisek vedlejší věty obsahové. Na
začátku uvádíme přehled bohemistických prací, které se větami obsahovými zabývaly.
Poté se zaměřujeme na charakteristiku vedlejších vět obsahových, a to 1) z hlediska
syntaktického (valenční kritérium, dělení vět obsahových podle postojové modality,
spojovací prostředky uvozující věty obsahové, větněčlenská platnost vět obsahových,
místo vedlejších vět obsahových mezi ostatními druhy vět a shody a rozdíly mezi
větami obsahovými a doplňovacími vztažnými), 2) z hlediska morfologického (užití
slovesného času a způsobu ve vedlejších větách obsahových) a 3) z hlediska
sémanticko-pragmatického (sémantika predikátů uvozujících věty obsahové, role
predikátů faktových a nefaktových a oddíl uvádějící do problematiky původců sdělení
v souvětích s větami obsahovými – tzv. prvotního konatele a mluvčího, jejichž
perspektiva hraje ve větách obsahových důležitou roli při volbě slovesného času,
částečně i slovesného způsobu). Kapitolu uzavíráme velkým shrnujícím přehledem
dělení vedlejších vět obsahových, kombinujícím různá syntaktická i sémantická kritéria.
Nejobsáhlejší kapitolou naší práce je kapitola čtvrtá, v níž se zabýváme
sémantickými třídami predikátů uvozujících vedlejší věty obsahové a jednotlivými
predikáty náležejícími do těchto tříd. Krátce se zde u každé třídy zmiňujeme i o užití
slovesného času ve větách obsahových, které jsou na daných predikátech závislé.
Užití slovesného času je nicméně ústředním tématem až dvou kapitol
následujících. V páté kapitole se věnujeme analýze případů s užitím absolutního času ve
vedlejších větách obsahových. Pomocí korpusových dokladů zde ilustrujeme možnosti
užití absolutního času (zejména nedokonavého préterita vyjadřujícího současnost
v minulosti) ve větách obsahových, ve kterých se jinak běžně užívá relativní čas.
V šesté kapitole obrátíme pozornost k několika specifickým případům užití
relativního času ve větách obsahových. Zajímat nás bude také užití slovesných časů
v souvětích s větami obsahovými se složitější stavbou (tj. takových, kde na větě
obsahové závisí alespoň jedna věta doplňovací).
Zejména tyto dvě poslední kapitoly přinášejí podle našeho názoru nové,
v odborné literatuře dosud nezohledněné poznatky.
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V citacích a odkazech se řídíme českou státní normou Bibliografické citace, ČSN ISO
690: 2011.
Příkladové věty jsou z Českého národního korpusu, korpusu SYN. Několik
vlastních příkladů, které v této disertační práci uvádíme, označujeme zkratkou „vlast.“
v závorce za příkladem.
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2 Relativní čas – přehled názorů
2.1 Vymezení pojmů absolutní a relativní čas
Čeština patří k jazykům s poměrně jednoduchým systémem slovesných časů – obsahuje
tři sady forem, které primárně vyjadřují vztah slovesného děje či stavu k okamžiku
promluvy. Zahrnuje-li slovesný děj/stav okamžik promluvy, jedná se o přítomnost a
vyjadřuje se prézentem (časem přítomným) nedokonavých sloves (dělám). Děje a stavy
předcházející okamžiku promluvy vyjadřují minulost a užívá se pro ně préterita (času
minulého) sloves nedokonavých i dokonavých (dělal jsem, udělal jsem). Děje a stavy
následující po okamžiku promluvy vyjadřují budoucnost a jsou pro ně určeny
analytické formy futura (času budoucího) sloves nedokonavých (budu dělat) nebo
prézentní formy sloves dokonavých (udělám).
Časové formy, pokud jde o jejich význam, mohou vyjadřovat buď čas absolutní,
nebo čas relativní. O čase absolutním (neboli základním) mluvíme tehdy, když časová
forma svým významem vyjadřuje vztah k okamžiku promluvy, tj. minulost, přítomnost
nebo budoucnost2. O čas relativní jde, pokud časová forma svým významem
nevyjadřuje vztah k okamžiku promluvy, ale vyjadřuje časový vztah k nějakému jinému
ději/stavu, tj. vyjadřuje předčasnost, současnost či následnost vzhledem k jinému
ději/stavu. V češtině neexistují pro relativní časy speciální formy – týchž časových tvarů
sloves (tj. prézentu, préterita a futura) se užívá jak v platnosti časů absolutních, tak
v platnosti časů relativních.
V jiných jazycích takové formy jsou, např. v němčině se užívá plusquamperfektum – čas
předminulý, nebo futurum II – čas předbudoucí. Jak ale upozorňují E. Hajičová a P. Sgall (1971/72, s.
316), i v jazycích s bohatou časovou soustavou, jako je němčina, angličtina nebo románské jazyky, se pro
vyjádření časové relativnosti vedle speciálních forem pro relativní časy užívají i morfologické tvary času
přítomného, budoucího a minulého, tzn. stejné formy jako pro vyjádření časů absolutních.

V české lingvistice se setkáváme s trojím pojetím relativních časů.
1) Relativní časy ve vedlejších větách obsahových
Nejčastěji se o relativních časech v češtině hovoří v souvislosti s vedlejšími větami
obsahovými. Jak uvádí J. Panevová, „hranice mezi vedlejšími větami obsahovými a
doplňovacími se v češtině jeví jako důležitá vzhledem k užití časových forem, tedy
k užití času základního a relativního“ (Panevová, 1971b, s. 290). S tímto pojetím se
2

Výjimkou může být tzv. sekundární užití slovesných časů, kam patří např. historický prézens.
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v české jazykovědě setkáváme nejčastěji (najdeme ho u Šmilauera, částečně u
Trávníčka, dále u Bauera, Panevové, ve všech vydáních Skladby (spisovné) češtiny,
v akademické Mluvnici češtiny atd.).
Jak ve svých pracích upozorňuje J. Bauer, v souvětích s vedlejšími větami
obsahovými dochází ke střetnutí dvou časových plánů – věty řídící a věty vedlejší. Pro
celé souvětí je rozhodující časový plán věty řídící. Vzhledem k okamžiku, kdy je věta
řídící pronesena, má souvětí po řadě platnost minulou, přítomnou nebo budoucí, např.
Viděl / vidí / uvidí, že někdo jde po ulici. Věta obsahová vyjadřuje děj, který měl
v prvotní situaci také svou samostatnou časovou platnost: Někdo jde po ulici. Jako věta
vedlejší se však podřizuje své větě řídící – časové tvary jejího přísudkového slovesa už
nevyjadřují absolutní časové zařazení vzhledem k okamžiku promluvy, ale relativní
časovou platnost vzhledem k času hlavního děje: jde-li o děj současný (tj. probíhající
v době, do níž spadá děj věty řídící), užije se v obsahové větě prézentu, např. Věděl, že
tu někdo je; jde-li o děj předčasný (tj. o děj, který proběhl před dějem věty řídící), užije
se v obsahové větě préterita, např. Věděl, že tu někdo byl; jde-li o děj následný (tj. o děj,
který proběhne až po ději věty řídící), užije se futura, např. Věděl, že tu někdo bude.
Užití času ve větě obsahové nezávisí – kromě výjimek, kterými se budeme zabývat dále
– na tom, jaký čas je ve větě řídící; rozhodující je relativní časová platnost. (Bauer–
Grepl, 1980, s. 264–266.)
Podle S. Čmejrkové mají případy relativního užití slovesných časů mnoho
společného s jejich užitím přeneseným3: Vešel jsem do pokoje a vidím: sedí u stolu a
čte. Autorka si všímá, že v obou případech mluvčí při ztvárnění děje rezignuje na
perspektivu své přítomnosti a uchyluje se k hledisku bezprostředního účastníka
modelové události. (Čmejrková, 1986, s. 195)
2) Relativní časy ve vedlejších větách doplňovacích
Další pojetí relativních časů, které zde zmiňujeme, je časté v německé lingvistice, u nás
se s ním můžeme setkat v hesle Slovesný čas (autor F. Štícha) v Encyklopedickém
slovníku češtiny (2002, 2017). Jako relativní časy jsou zde označovány „slovesné tvary
pro vyjadřování vzájemného časového vztahu současně probíhajících různých dějů
nebo dvou bezprostředně po sobě následujících dějů doby minulé nebo doby budoucí:
Když jsem odcházela, ještě spal (souč.) × Když jsem odešel z Plzně, kontakt s rodiči
jsem ztratil (nesouč.)“ (NESČ, heslo Slovesný čas, s. 1670). Jedná se tedy o vzájemný
3

Tj. s jistým typem tzv. historického prézentu, pozn. MK.
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vztah slovesných časů ve vedlejších větách příslovečných časových a jejich větách
řídících.
I zde je sice pomocí slovesných časů a také kategorie vidu vyjadřována
současnost, předčasnost či následnost, nejedná se však o relativní časy v pravém slova
smyslu, protože se zde vždy užívá času vzhledem k okamžiku promluvy, nikoli
vzhledem k ději věty řídící, srov.:
1. Dozvěděla se to, když byl Jan na chatě. (vlast.) Jedná se o dva současné děje,
přesto je současnost vyjádřena préteritem (absolutním časem), nikoli prézentem
(relativním časem).
1a) * Dozvěděla se to, když je Jan na chatě. (Ve vedlejší větě příslovečné
časové nelze užít prézentu, dva současné děje se vyjadřují préteritem, tj.
absolutním časem.)
X
2. Dozvěděla se, že je Jan na chatě. (vlast.) (Ve vedlejší větě obsahové se pro
vyjádření současnosti dvou minulých dějů užívá prézentního tvaru, tj.
relativního času.)
Zvláštním případem užití relativních časů jsou přechodníky, které jsou již v současné
češtině považovány za knižní až archaické. Přechodník pro současnost (dříve nazýván
přechodník přítomný) vyjadřuje současnost s dějem věty řídící, přechodník pro
předčasnost (dříve nazýván přechodník minulý) vyjadřuje předčasnost vzhledem k ději
věty řídící.
3. Tiše si zpívaje metl Julda Serafin svým rýžovým koštětem šerou podlahu.
(přechodník pro současnost)
4. Ukončiv vyučování ve škole jednoročních dobrovolníků, vyšel si nadporučík
Lukáš na procházku s Maxem. (přechodník pro předčasnost)
3) Relativní časy v beletrii
Třetí pojetí najdeme opět u S. Čmejrkové, která kromě výše zmíněného poznatku o
příbuznosti relativního a přeneseného užití časů ve své stati Kategorie času v jazykovém
odrazu hovoří o tzv. primárním („absolutním“) a sekundárním („relativním“) užití
slovesných časů. O absolutní užití jde podle autorky tam, kde mají časové formy vztah
k okamžiku promluvy, jímž je ego, hic et nunc mluvčího. O relativní užití jde tehdy,
když se časové formy vztahují k imaginárnímu okamžiku promluvy, např. v dílech
13

krásné literatury: „Relativně užité slovesné časy, tj. časy užité vzhledem k časovému
proudu zobrazovaných dějů, jsou jedním z prostředků, kterými se dá vyvolat dojem
časové bezprostřednosti děje. Zobrazované děje jsou slovesnými časy promítnuty na
časovou osu, kterou lze – vzhledem k nejednoznačnosti jejího vztahu k reálnému
časovému proudu, v němž se nachází ego, hic et nunc mluvčího, nazvat osou
imaginární. Děje jsou tu ztvárněny z hlediska pomyslného teď, jehož volba závisí na
záměru mluvčího. Odtud vyplývá závažný rozdíl mezi absolutním fungováním
slovesných časů v běžné komunikaci, diktovaným reálným vztahem děje k přítomnosti
mluvčího, a užitím relativním, při němž volba slovesných časů závisí na autorské
strategii: mluvčí může pomyslné teď umístit před děj, za děj, anebo do jeho průběhu.“
(Čmejrková, 1986, s. 207)
V této disertační práci se zabýváme užitím relativních časů ve vedlejších větách
obsahových, tzn. budeme se věnovat hlavně prvnímu ze zmíněných pojetí relativních
časů4.

2.2 Zpracování tématu v odborné literatuře a jeho reflexe
V. Šmilauer: Slovesný čas. (Naše řeč, 1943); V. Šmilauer: Slovesný čas. (In: Druhé
hovory o jazyku, 1947); V. Šmilauer: Novočeská skladba (1966)
Vladimír Šmilauer rozlišuje prvotné (primární) stupně časové („prvotné stupně“ je
podle autora vhodnější označení než „absolutní“, protože i prvotné stupně jsou podle něj
jen relativní), mimočasovost a druhotné stupně časové, které se vyskytují ve vedlejších
větách substantivních, tj. podmětných a předmětných (autor tedy nepracuje s pojmem
„věta obsahová“ a také nebere v úvahu fakt, že druhotné stupně časové (tj. relativní
časy) se mohou vyskytovat i ve větách přívlastkových). Ve své Novočeské skladbě
(1966) Šmilauer pozměnil terminologii a používá již místo označení „druhotné stupně
časové“ termínu „relativní časy“.

Jak ukazujeme v odd. 6.3 a 6.4, relativní časy v tomto pojetí se někdy vyskytují i ve větách
doplňovacích, ty však vždy alespoň implicitně závisejí na větě obsahové.
4
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F. Trávníček: Mluvnice spisovné češtiny (1951)
Podle F. Trávníčka „o poměrný (relativní) čas jde tenkrát, máme-li na mysli časový
poměr nějakého děje k ději jinému, časově základnímu“ (Trávníček, 1951, s. 1377). Na
rozdíl od Šmilauera je Trávníček toho názoru, že k poměrnému času se přihlíží nejen ve
vedlejších větách obsahových, ale i ve vedlejších větách doplňovacích a zřídka ve
větách hlavních (Trávníček, 1951, s. 1378).
Ve vedlejších větách doplňovacích se podle Trávníčka přihlíží valnou většinou k času
základnímu, nikoli poměrnému. Autor uvádí tyto příklady: když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají
(přítomnost = současnost s přítomností); zasluhuješ pochvaly, protožes to dobře udělal (minulost =
předčasnost k přítomnosti); nepřišel jsem, poněvadž pršelo (minulost = předčasnost k minulosti5). Leckdy
se však podle Trávníčka základní čas neshoduje s poměrným, ale vyjadřuje se jako základní; např.: když
jsem šel domů, potkal jsem známého; děj vedlejší věty je minulý a současný s minulým dějem věty hlavní.
Podle poměrnosti by se vyjádřil prézentem, nikoli préteritem šel jsem (Trávníček, 1951, s. 1384).

Autor

zde tedy evidentně směšuje první dvě zmíněná pojetí relativních časů – užití ve větách
obsahových a užití ve větách doplňovacích.
U vedlejších vět obsahových Trávníček podrobně rozebírá případy shody a
neshody se základním časem. Ve většině případů se podle něj poměrný čas shoduje se
základním (ze stanoviska mluvčího, projevu) a vyjadřuje se také většinou jako čas
základní. Je tomu tak, jde-li a) o současnost s přítomností, b) o předčasnost
k přítomnosti, minulosti nebo budoucnosti, c) o následnost k přítomnosti, k budoucnosti
nebo k minulosti.6 Neshoda se základním časem nastává, jde-li a) o současnost
s minulostí nebo s budoucností, b) o předčasnost v budoucnosti a c) o následnost
v minulosti.
I v případech, které Trávníček klasifikuje jako neshodu se základním časem, se
však může, např. v případě současnosti v minulosti, čas věty obsahové se základním
časem shodovat. Autor v těchto případech mluví o „dvojí časové platnosti“, jednak
základní, jednak poměrné. Např.:
a) Vyprávěl mi, jak se mu daří. = Dařilo se mu tak a tak a vyprávěl mi o tom. (MK:
tzn. pouze současnost v minulosti, nikoli platnost i v okamžiku promluvy)
b) Říkal mi jeho bratr, že leží v nemocnici. = Leží v nemocnici a jeho bratr mi to
řekl. (MK: tzn. platnost i v okamžiku promluvy, tj. přítomnost, za předpokladu,
že bratr ještě leží v nemocnici)

Ve skutečnosti jde o současnost. Pozn. MK.
Že zde shoda se základním časem může být jen zdánlivá, ukazují J. Panevová a P. Sgall v článku
Relativní čas (viz dále).
5
6
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Jak ukazují Trávníčkovy příklady, informaci, o jakou časovou platnost jde, lze většinou
získat pouze z kontextu, popř. z celkového smyslu souvětí. Domníváme se však, že
v češtině izolované souvětí většinou informaci o tom, zda se jedná pouze o relativní čas,
či o shodu s absolutním časem, neposkytuje (výjimkou je např. gnómický prézens, u
nějž je jasné, že se vždy shoduje s časem absolutním). V některých cizích jazycích je
však možné užitím rozdílné časové formy vyjádřit, zda je informace vyjádřená ve větě
obsahové platná i v okamžiku promluvy, či zda se jedná pouze o relativní platnost.
Srov. překlad českého souvětí Věděla, že je těhotná do němčiny: Sie wusste, dass sie
schwanger war (préteritální forma war vyjadřuje, že se jedná pouze o současnost
v minulosti, tj. už není těhotná) x Sie wusste, dass sie schwanger ist (prézentní forma ist
naznačuje platnost i v okamžiku promluvy).7 V češtině pouze Věděla, že je těhotná
(nevíme, zda je stále ještě těhotná).
J. Panevová: Relativní čas a rekurzívní vlastnosti významu času (1971)
Z hlediska generativní gramatiky zkoumali v 70. letech věty obsahové a časy v nich
užívané P. Sgall, E. Hajičová a zvláště J. Panevová.
Ve statích The Meaning of Tense and its Recursive Properties (Hajičová–
Panevová–Sgall, 1971) a Relativní čas a rekurzívní vlastnosti významu času (Panevová,
1971a) pracují autoři s rozlišováním tří bodů na časové ose, které přejímají z rozboru
anglických časových forem logika H. Reichenbacha, který rozlišuje vedle okamžiku
promluvy a okamžiku děje ještě referenční bod, tj. bod, k němuž je děj orientován.
Základní neboli absolutní čas vysvětlují autoři takto: slovesný čas českých
sloves vyjadřuje primárně vztah slovesného děje k okamžiku promluvy (autoři jej
označují S – point of speech); slovesný děj (E – point of event) je s ním současný (a
vyjadřuje se primárně prézentem), nebo je k němu předčasný (a je primárně vyjádřen
préteritem), popř. je následný (a je vyjadřován zpravidla futurálním tvarem).
U predikátů v souvětích podřadných je situace zčásti jiná, jak však autoři
upozorňují, není tak jednoduchá, jak se běžně tvrdí v českých mluvnicích. V mluvnicích
a dalších pracích věnovaných této problematice je v podstatě shoda v tom, že je rozdíl
O této problematice pojednává článek M. Koutové Indikativische Tempora in Inhaltssätzen im
Deutschen (Indikativní časy v obsahových větách v němčině), KGA, 2012. Článek obsahuje analýzu
korpusových dokladů vedlejších vět dass sie schwanger ist, resp. dass sie schwanger war, závislých na
uvozujícím výrazu v minulém čase. Tato korpusová analýza ukázala, že ani v němčině zmíněné pravidlo
neplatí stoprocentně: v některých případech bylo préteritního tvaru war užito i pro platnost v přítomnosti,
jindy naopak prézentní tvar ist vyjadřoval pouhou současnost v minulosti, ale nikoli již platnost i
v okamžiku promluvy.
7
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mezi vedlejšími větami doplňovacími a obsahovými: zatímco v prvních z nich se užívá
časů absolutních, v druhých časů relativních. Panevová a kol. však ukazuje, že
v souvětích se složitější stavbou toto rozdělení zcela neplatí. Srov.:
5. Slíbil, že nám celý postup objasní, protože se s ním na instruktáži seznámí. (JP)
Aby tyto složitější vztahy objasnili, zavedli autoři ve shodě s Reichenbachem vedle
bodů S a E pojem referenčního bodu R (point of reference). Je to bod, k němuž je děj
klauze orientován, a je jím buď S, nebo E nějakého jiného děje.
V souvětích s vedlejšími větami obsahovými s sebou uvozovací věta přináší
jinou časovou orientaci pro děje, které jsou součástí nepřímé výpovědi. Autoři ovšem
upozorňují, že to platí, i pokud jsou součástí nepřímé výpovědi další vedlejší věty na
uvozovací větě závislé nepřímo. Není tedy pravda, že relativní čas je v češtině vyjádřen
jen ve vedlejších větách obsahových ani že ve vedlejších větách doplňovacích je vždy
vyjádřen čas absolutní. Pro souvětí s libovolnou stavbou tedy autoři stanovili 3 pravidla
(i)-(iii), která mají rekurzívní povahu:
(i)

Rhl = S

(ii)

Rdopl = Rříd

(iii)

Robs = Eříd

(Rhl = referenční bod pro větu hlavní, Robs = referenční bod pro větu obsahovou, Rdopl = referenční bod
pro větu doplňovací, Rříd = referenční bod věty řídící, Eříd = okamžik děje věty řídící.)

Fungování těchto pravidel Panevová a kol. demonstruje na příkladech (6), (6a), (6b):
6. Napsala, že mi přiveze zajímavý dárek, který koupí přímo od výrobce. (JP)
6a) Včera napsala, že mi o Vánocích přiveze zajímavý dárek, který koupí příští
měsíc přímo od výrobce.
6b) Před měsícem napsala, že mi o Vánocích přiveze zajímavý dárek, který hned
následující den koupí přímo od výrobce.
Určení času v hlavní větě ukazuje, že ve třetí větě (doplňovací přívlastkové) nejde o
vztah k S (z hlediska vztahu k S tento děj ve větě (6a) ještě nenastal, ve větě (6b) už měl
nastat), ale není v ní ani vztah k její řídící větě (druhé vedlejší větě, tj. větě obsahové).
Podle pravidla (ii) a rekurzívně podle pravidla (iii) je referenčním bodem okamžik, kdy
to napsala, třetí děj je k němu následný (ať již proběhl, nebo ne). Autoři tak potvrzují
svou hypotézu, že relativní čas je vyjádřen časem každého slovesa zahrnutého ve větě
obsahové (včetně vět na ní závislých nebo jí – i nepřímo – podřízených); slovesa, která
nejsou zahrnuta do obsahové věty, pak vyjadřují čas základní.
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Panevová a kol. však upozorňuje i na případy složitější nepřímé výpovědi, kdy
je vztah k novému referenčnímu bodu vnesenému okamžikem výpovědi uvozovací věty
narušen a vrací se k původnímu referenčnímu bodu výpovědi, totiž k S. Srov.:
7. Pozoroval, že bude nucen vejít v diskusi, jež se mu nejasně příčila. (JP)
Ve třetí větě v souvětí (7) by jako vyjádření současnosti s řídící větou byl podle
pravidel (ii) a (iii) namístě prézens. Třetí větu však podle autorů lze chápat nikoli jako
součást nepřímé výpovědi, ale jako komentář autora nepřímé výpovědi v duchu (7a):
7a) Pozoroval, že bude nucen vejít v diskusi. Ta se mu nejasně příčila.
Z toho vyplývá, že je-li třetí klauze součástí nepřímé výpovědi, uvedený rekurzívní
princip zůstává v platnosti. Je-li však součástí komentáře mluvčího, rekurzívní princip
neplatí. V těchto případech je třetí klauze závislá jen svou formou, podle Panevové a
kol. jde vlastně o tzv. nepravé věty vztažné.
J. Panevová – P. Sgall: Relativní čas (Slovo a slovesnost, 1971)
Poté, co autoři poukázali na problematiku užití slovesných časů ve složitějších
souvětích s větami obsahovými, obrací v článku Relativní čas (Panevová–Sgall, 1971)
pozornost k dvoučlenným spojením věty řídící a věty obsahové a na základě analýzy
těchto jednoduchých souvětí si kladou otázku zdánlivě již vyřešenou: jak vést hranici
mezi tím, co chceme nazývat základním časem a co relativním časem? 8
J. Panevová a P. Sgall tu poukazují na to, že z tradičních formulací v českých
mluvnicích by plynulo, že o základní čas jde všude tam, kde časová forma přísudkového
slovesa vyjadřuje vztah k okamžiku promluvy (S). Pak by ovšem podle Panevové a
Sgalla čas ve vedlejších větách
a) Říká, že čte tu knihu s velkým zájmem.
b) Říká, že četl tu knihu s velkým zájmem.
c) Říká, že bude číst tu knihu s velkým zájmem.
bylo třeba hodnotit jako čas základní, přestože jde o vedlejší věty obsahové. Avšak také
ve větách
d) Řekl, že četl tu knihu s velkým zájmem.
e) Řekne, že bude číst tu knihu s velkým zájmem.

Autoři zde vlastně z jiného úhlu pohledu řeší tutéž problematiku, jakou se zabýval již F. Trávníček
v případech shody, resp. neshody času relativního a základního ve větách obsahových a tzv. dvojí časové
platnosti.
8
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by na základě takto vymezeného pojetí základního času šlo o čas základní, kdežto
teprve ve větách
f) Řekl, že čte tu knihu s velkým zájmem.
g) Řekne, že čte tu knihu s velkým zájmem.
h) Potom řekne, že četl velmi zajímavou knihu.
i) Řekl, že bude číst velmi zajímavou knihu.
by šlo o čas relativní.9
Nehledě na nepraktičnost takovéhoto vedení hranice mezi absolutním a
relativním časem nacházejí autoři další důvod, proč by nebylo možné toto pojetí
akceptovat: v příkladech typu (d), (e) nelze tvrdit, že tvary četl, bude číst mají význam
minulosti a budoucnosti; mají zřejmě význam užší, neboť příklad (d) lze obměnit třeba
na (d‘), ale nikoli na (d‘‘):
d‘) Včera řekl, že minulý týden četl tu knihu.
d‘‘) Před týdnem řekl, že včera četl tu knihu.
Je tedy jasné, že je třeba rozlišovat mezi významem minulosti (základní čas) a
předčasnosti před minulostí (relativní čas) a stejně tak v příkladech jako (e) mezi
významem budoucnosti a následnosti po budoucnosti. Podle autorů je však i
předčasnost, následnost a současnost s přítomností třeba chápat jako čas relativní.
Pokud se totiž souvětí doplní o novou řídící větu, ukáže se, že nestačí znát časy dvou
sloves, nýbrž celé jejich řady, bez určitého omezení:
a‘) Věděli jsme, že říká, že čte tu knihu...
b‘) Budeme vědět, že říká, že četl tu knihu...
g‘) Věděli jsme, že řekne, že čte tu knihu...
Tato nutnost zjišťovat časovou platnost nadřazených sloves pro rozlišení základního a
relativního času závislého slovesa by podle autorů vznikala ve všech případech,
kdybychom v příkladech (a)–(g) viděli základní čas. Je tedy podle nich vhodnější
přijmout zcela přirozené pojmy jako „současnost s přítomností“ a vidět relativní čas ve
všech uvedených příkladech (a)–(i).
Z toho Panevová a Sgall vyvozují definici základního času jako času, jehož
významem je přímý vztah okamžiku děje k okamžiku promluvy; tam, kde je tento vztah
zprostředkován okamžikem jiného děje, jde už o čas relativní.

I když, jak ukazuje Trávníček, i tyto případy mohou mít dvojí časovou platnost, tzn. i v těchto případech
se může čas věty obsahové shodovat se základním časem.
9
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J. V. Bečka: O relativních a subjektivních časech v češtině (Naše řeč, 1975)10
Se zajímavým pojetím relativních časů přichází J. V. Bečka. Podle Bečky se o
relativnosti slovesných tvarů určitých v češtině hovoří jen ve větách, jež vyjadřují
slovně nějak navozené sdělení o niterném stavu, tedy nikoliv stavů vnější skutečnosti.11
Autor uvádí tyto čtyři případy:
a) Navozující výraz má význam říkání, oznamování: Ochotně přisvědčil, že učiní
po jeho přání.
b) Navozující výraz vyjadřuje citový stav, citové hnutí: Těší ho, že byl tak
srdečně přijat.
c) Navozující výraz vyjadřuje myšlení, uvažování a vůbec jakýkoli myšlenkový
pochod: Ještě uvážím, mám-li tam jet.
d) Navozující výraz vyjadřuje smyslové vnímání: Všiml si, že jeho soused je
nápadně neklidný.
Relativní čas podle Bečky vyjadřuje přímý vztah mezi navozujícím výrazem a větným
vyjádřením niterného stavu. Týká-li se však navozující výraz jiné osoby než vyjádření
niterného stavu, relativní čas podle autora není namístě, např.: Znal, co jiní neznali, ale
neznal, co jiní znali.
Podle Bečky tu jde o komplexní, v zásadě dvoudílné vyjádření niterného stavu.
Navozující výraz uvádí toto vyjádření do kontextu, tedy do celkové souvislosti:
vyjadřuje povšechně kvalitu niterného stavu a způsob, jak se vyjevuje navenek. Je
vyjádřen v čase faktickém. Obsah niterného stavu, vyslovený ve větě navozené, je
vyjádřen buď jako přítomný vzhledem k významu navozujícího výrazu, nebo jako
budoucí, nebo jako minulý. Jde tu tedy podle Bečky o posunutí časové roviny toho
druhu, jaké je v přímé řeči: časové měřítko je zpřítomněno, tj. vztaženo k okamžiku,
kdy osoba obsah svého niterného stavu přímo říká, nebo si jej jen myslí, popř. pociťuje,
„říká sama pro sebe“ anebo si uvědomuje jeho vznik smyslovým vnímáním. Podle
autora tu tedy nejde o vyjádření časové relativnosti, nýbrž o vyjádření času vzhledem
„k individuální časové pozici“ osoby. Bečka se proto domnívá, že by bylo záhodno
uvažovat o jiném termínu pro tzv. relativní časy v češtině, a navrhuje termín

Stejným tématem se autor zabývá i ve svých statích Poznámky k relativnosti slovesných časů (1972) a
Sloveso v překladě (1981).
11
Autor záměrně nespojuje pojem relativní čas s větami obsahovými, a to proto, že relativní časy se podle
jeho názoru vyskytují i ve větách doplňovacích (za ty však oproti jiným autorům považuje i vedlejší věty
obsahové závislé na substantivech, tj. věty přívlastkové), a lze podle něj najít dokonce i větu
příslovečnou: Úzkostlivě na něho čekala, až se vrátí. (Bečka, 1975, s. 188–189.)
10
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„subjektivní časy“. Tento termín podle autora naznačuje, že platnost slovesného času je
vztažena vzhledem k osobě, o jejímž niterném stavu se mluví. (Bečka, 1975, s. 193)
S tímto Bečkovým pojetím lze souhlasit, ovšem s jistými výhradami. Příklad,
který autor uvádí pro ilustraci své hypotézy (Znal, co jiní neznali, ale neznal, co jiní
znali), je zavádějící, protože se nejedná o vedlejší větu obsahovou, ale o větu
doplňovací vztažnou (nezávislou na větě obsahové), proto se v ní musí užít času
absolutního. Srov. následující příklady:
8. Jan nevěděl, co ostatní věděli. (vlast.) (věta doplňovací vztažná – absolutní čas)
X
9. Jan nevěděl, že ostatní vědí o skrytém pokladu. (vlast.) (věta obsahová –
relativní čas)
10. Jan už věděl, co ostatní vědí – vědí o skrytém pokladu! (vlast.) (věta obsahová –
relativní čas)
Z Bečkova příkladu Znal, co jiní neznali, ale neznal, co jiní znali zdánlivě vyplývá, že
agentem věty obsahové musí být agens věty řídící, jinak se již bude jednat o niterné
stavy dvou osob. Že tomu tak není, ukazují příklady 9 a 10 – jedná se o „niterný stav“
(abychom užili Bečkovy terminologie) jedné osoby, v našem případě Jana, i když
agenty věty řídící a příslušné věty obsahové jsou rozdílné. Bečka si zřejmě sám
nebezpečí chybné interpretace uvědomuje, proto uvádí následující příklad: Matka viděla
(cítila, tušila, prozradila otci, byla rozmrzena), že se dcera nemůže rozhodnout ani pro
jednoho z nápadníků. Autor zdůrazňuje, že tu „nejde o oddělené vyjádření niterného
stavu dvou různých osob, uvedené ve vztah syntaktický, nýbrž o vyjádření niterného
stavu jedné osoby. Matka pozoruje, cítí, tuší, sděluje, co se děje s dcerou: vyjádření
niterného matčina stavu je navozeno větou řídící, kdežto věta závislá vyjadřuje obsah
matčina niterného stavu. Proto je tu užito relativního času.“ (Bečka, 1975, s. 192)
Nevhodné je však podle nás i Bečkovo označování obsahu vedlejší věty
obsahové jako „niterný stav“. Toto označení by snad bylo akceptovatelné ve větě jako
11. Petr cítil, že je mu špatně (vlast.), ale nikoliv již ve větě 12. Petr řekl, že Pavel dnes
přijde na návštěvu (vlast.) či 13. Petr viděl, že je venku hezky (vlast.).
Souhlasíme však s Bečkovým názorem, že v případě relativních časů se jedná o
„vyjádření času vzhledem k individuální časové pozici osoby“. Z toho důvodu by i
eventuální označení „subjektivní časy“ bylo pro nás přijatelné. Toto označení se však
každopádně neujalo, a pokud je nám známo, na Bečkův článek již nikdo nenavázal
(souhlasně ani polemicky).
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3 Vymezení vedlejších vět obsahových
3.1 Zpracování tématu v odborné literatuře
Vyčleňování vět obsahových jako zvláštního typu vedlejších vět má v české lingvistice
již více než stoletou tradici. Jako samostatný typ vedlejších vět je vymezuje V. Vondrák
ve své německy psané Srovnávací slovanské mluvnici (Vergleichende slavische
Grammatik II, Göttingen 1908, s. 495–496); nenazývá je zde však ještě větami
obsahovými, ale označuje je jako „abhängige Aussagesätze, Fragesätze und
Heischesätze“ (závislé věty oznamovací, tázací a žádací). Termín

„věta

obsahová“

použil u nás poprvé zřejmě V. Ertl ve svém zpracování Gebauerovy Mluvnice české pro
školy střední a ústavy učitelské (5. vyd., 1914, s. 87−90). Větu obsahovou definuje jako
větu vedlejší, která doplňuje nebo vykládá obsah věty řídící12 (Ertl, 1914, s. 87).
Za jeden ze základních typů vedlejších vět považuje věty obsahové i F.
Trávníček (Mluvnice spisovné češtiny II, 2. vyd., 1951), který třídí věty „podle
myšlenkového obsahu“ na obsahové a doplňovací. B. Havránek a A. Jedlička ve své
České mluvnici (2. vyd., 1963) rozlišují vedlejší věty obsahové a doplňovací (určovací)
„podle toho, v jakém poměru je obsah věty vedlejší k obsahu věty řídící“.
J. Bauer se vedlejšími větami obsahovými zabývá nejprve z diachronního
hlediska ve své práci Vývoj českého souvětí (1960) a poté se jim velmi obsáhle a
detailně věnuje ve vynikající studii Souvětí s větami obsahovými (1965), kterou lze i
dnes považovat za základní literaturu o větách obsahových. Bauer vymezuje tři základní
typy vedlejších vět: 1. věty obsahové, 2. věty doplňovací vztažné, 3. věty příslovečně
určovací13. Ve své studii se autor poprvé detailně zabývá extenzí i intenzí pojmu „věta
obsahová“, velký prostor věnuje též rozdílu mezi vedlejšími větami obsahovými a
doplňovacími vztažnými.
Z hlediska generativní gramatiky zkoumali v 70. letech vedlejší věty obsahové a
časy v nich užívané P. Sgall, E. Hajičová a zvláště J. Panevová. Jedná se např. o práce
The Meaning of Tense and its Recursive Properties (Hajičová–Panevová–Sgall, 1971),
Relativní čas a rekurzívní vlastnosti významu času (Panevová, 1971a), Relativní čas
(Panevová–Sgall, 1971) a zejména Vedlejší věty obsahové (Panevová, 1971b);
Podle Ertla bývají věty vedlejší obsahové zejména „po výrazech obsahem chudých“. Podle sémantiky
těchto uvozujících výrazů je dělí do pěti skupin: 1. konání a dění, 2. pozorování a jevení se, 3. pravení a
myšlení, 4. chtění, 5. radosti a žalu. (Ertl, 1914, s. 88)
13
Jak jsme již uvedli výše, věty doplňovací vztažné a příslovečně určovací bývají v odborné literatuře
označovány souhrnně termínem věty doplňovací (takto je ve svých pracích označuje např. i J. Panevová
a kol.).
12
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společným cílem těchto prací bylo přeformulovat uplatňování časových forem při
hlubokém zanoření vedlejších vět.14
Větami obsahovými se ve své monografii Souvětí spisovné češtiny (1970, 1972)
zabývá i K. Svoboda. Věty obsahové jsou podle něj nepříslovečné vedlejší věty
podmětné, předmětné a přívlastkové uvozené určitými spojovacími prostředky
(spojkami15 že, zda, jak aj. a autosémantickými spojovacími prostředky), závisející na
výrazech znamenajících ‚sdělovat, vnímat, myslit, ptát se, přát si‘, ve kterých se užívá
relativních časů nebo kondicionálu (Svoboda, 1972, s. 62).
Z Bauerova článku Souvětí s větami obsahovými vycházejí pojednání o větách
obsahových ve Skladbě spisovné češtiny J. Bauera – M. Grepla (1972, 1975 a 1980).
O klasifikaci obsahových vět založenou na valenční teorii usilují ve vydání
Skladby spisovné češtiny z roku 1986 a později ve Skladbě češtiny16 (1999) M. Grepl a
P. Karlík. Autoři se zde více zaměřují na charakteristiku sémantických tříd predikátů
uvozujících věty obsahové. Jak jinde upozorňuje P. Karlík, „neliší se zásadně od
Bauera, pokud jde o klasifikaci, k níž na základě valenční analýzy dospívají; hlavní
rozdíl je v tom, že klasifikaci obsahových vět už neopírají o bauerovskou její „původní
platnost“ jako věty samostatné, ale o vlastnosti struktury s obsahovou větou samé“
(NESČ, heslo Obsahová věta, 2017, s. 1222).
Na Bauerovu koncepci navazuje též akademická Mluvnice češtiny (1987), která
z hlediska valenční syntaxe popisuje jednotlivé základové souvětné struktury s větami
obsahovými a dále vedlejší věty obsahové zkoumá na základě rozdělení do pěti tříd
podle sémantiky uvozujícího predikátu.
Z perspektivy valenční syntaxe je na věty obsahové nahlíženo i v monografii
Slovanské souvětí H. Běličové a J. Sedláčka (1990).
Zatímco v brněnské Příruční mluvnici češtiny (1996) nenajdeme o větách
obsahových zmínku, v Encyklopedickém slovníku češtiny (2002) téhož autorského
kolektivu jsou vedlejší věty obsahové zmíněny několikrát a je jim věnováno i
samostatné heslo „Věta obsahová (v. kompletivní)“, zpracované P. Karlíkem (s. 522–
523). P. Karlík je rovněž autorem rozšířeného hesla „Obsahová věta (kompletivní
věta)“ v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (2017, s. 1222–1225).
Autoři se k tomuto tématu průběžně vracejí i v novějších pracích, jako např. Panevová–Sgall: The
Relative Meaning of Tense (1995), Panevová: Absolutní a relativní čas v souvětí a vazbách
přechodníkových (2011), Panevová et al.: Mluvnice současné češtiny 2 (2014).
15
Svoboda je nazývá částicemi.
16
Ve Skladbě češtiny (1998) je místo termínu „věta obsahová“ užíván termín „věta kompletivní“.
14
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V Akademické gramatice spisovné češtiny F. Štíchy a kol. (2013) se rozlišují tři
základní formálně-významové vztahy klauzí v rámci souvětí: kompletace (doplňování),
determinace (určování) a koordinace (přiřazování). S termínem „věta obsahová“ se zde
nesetkáme.17 Užívá se zde termínu „věta kompletivní“, tím jsou ovšem bez dalšího
terminologického rozlišení označovány jak věty obsahové, tak věty doplňovací vztažné.
Oba typy vět jsou uváděny jako příklady souvětné kompletace. (Štícha, 2013, s. 792–
793)

3.2 Charakteristika vět obsahových
3.2.1 Definice vět obsahových
J. Bauer definuje vedlejší věty obsahové takto: „Obsahové věty vyjadřují vlastní obsah
toho, co je ve větě řídící jen obecně nazváno, označeno (nejčastěji slovesem nebo
dějovým jménem) nebo co se v ní hodnotí (různými predikativními adjektivy nebo
příslovci). Na slovech, jejichž obsah konkretizují, jsou bezprostředně závislé, jsou jejich
nutným doplněním; přitom si toto slovo přímo žádá jistý druh obsahové věty, takže jde
o obdobu vazby (rekce). … Obsahové věty vyjadřují nejčastěji obsah sdělení, myšlenky
nebo smyslového vjemu, a informují tedy o nějaké události, která byla předmětem
sdělení, myšlení, vnímání.“ (Bauer, 1965, s. 55−56)
V Mluvnici češtiny se uvádí, že věta obsahová je podřazená věta, která
„vyjadřuje vlastní obsah souvětného spojení, zatímco dominující predikát ji jen rámuje.
Propozice obsahových vět jsou nutnou obsahovou specifikací predikátů nadřazených
vět.“ (Mluvnice češtiny 3, 1987, s. 503)
Ve Skladbě spisovné češtiny P. Karlíka a M. Grepla se uvádí definice zakotvená
již ve valenční teorii: „Některé predikáty ... vyžadují svým významem takové
sémantické doplnění, které má primárně formu větnou. Takové věty nazýváme
obsahové; specifikují obsahy, které splňují požadavek sémantického nasycení
zmíněných predikátových výrazů nebo jejich nominalizovaných podob a jsou skrze tyto

17

Termín „věta kompletivní“ (užívaný P. Karlíkem v jiných pracích jako synonymum termínu „věta
obsahová“) je zde uváděn jako synonymní termínu „věta doplňovací“ a ilustrován příkladem Kdo nic
neriskuje ve svém vývoji, nic se nenaučí, který je okomentován takto: „Ve větě (12) se vztažná věta,
uvozená vztažným zájmenem kdo, vztahuje k přísudku věty řídící (nenaučí se), a to tak, že tento přísudek
významově i formálně doplňuje o jeho podmět, a tím činí větu formálně i obsahově úplnou, neboli
kompletuje ji (odsud termín ‚kompletivní‘).“ (Štícha, 2013, s. 793)
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výrazy jako jejich tzv. propoziční participanty zapojeny do sémantické struktury jiné
věty.“ (Grepl–Karlík, 1989, s. 420)
Podle H. Běličové a J. Sedláčka „se struktury s obsahovými vedlejšími větami
interpretují v rovině sémantické jako predikátové struktury, jejichž predikát váže na
sebe jako jeden z participantů jinou propozici primárně vyjadřovanou formou vedlejší
věty nebo v nominalizované podobě infinitivem, popř. slovesným jménem. Souvětí
s obsahovými vedlejšími větami představuje tak komplexní strukturu se začleněnou
(inkorporovanou) propozicí ve funkci participantu.“ (Běličová–Sedláček, 1990, s. 54)
P. Karlík v Encyklopedickém slovníku češtiny definuje věty obsahové takto:
„Jsou to vedlejší věty/klauze, kterými je ve valenční pozici vyjadřován propoziční
aktant implikovaný v sémantické struktuře nositele valence a které tak sémanticky tento
výraz kompletují“ (ESČ, 2002, s. 522). V Novém encyklopedickém slovníku češtiny je
tato definice lehce modifikována: „Jsou to vedlejší věty/klauze, kterými je ve valenční
pozici vyžadované slovesným kmenem vyjadřován propoziční participant // aktant, tj.
událost. Obsahové věty tedy „saturují“ valenční požadavky nositele valence, a tak
sémanticky tento výraz kompletují (proto se označují taky termínem kompletivní věta)“
(NESČ, 2017, s. 1223).

3.2.2 Dělení vět obsahových podle postojové modality
Vlastní jádro vedlejších vět obsahových tvoří tzv. nepřímá řeč, tj. věty, které lze
transformovat v samostatné věty oznamovací, tázací a žádací. Toto rozlišení trojí
postojové modality se přenáší na všechny věty obsahové, tedy i takové, které nepřímou
řečí nejsou. Vedlejší věty obsahové se tak tradičně dělí na obsahové věty oznamovací
(tj. závislé věty oznamovací, př. 1), obsahové věty tázací, které zahrnují závislé otázky
zjišťovací (př. 2) a závislé otázky doplňovací (př. 3), a obsahové věty žádací, které
zahrnují závislé věty rozkazovací (př. 4) a závislé věty přací (př. 5)18.
1. Lékařka řekla (věděla, byla ráda...), že je statečná holka.
2. Ptal se (přemýšlel, bylo mu jedno...), zda si přejeme koňak, nebo raději
armagnac.
3. Ptal se (nevěděl, divil se...), co ji to napadlo.
4. Opozice žádá, aby byla vyšetřena všechna nařčení z volebních podvodů.
5. Přála si, aby už období polétavého pylu pominulo.

18

Alternativní možnosti predikátů v závorkách byly doplněny MK, jinak se jedná o doklady z ČNK.
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3.2.3 Dělení vět obsahových podle sémantiky uvozujícího predikátu
Po sémantické stránce lze věty obsahové rozdělit do několika skupin, např. Mluvnice
češtiny 3 (1987, s. 510) je podle významu uvozujícího predikátu dělí takto:
1) nadřazený predikát s významem komunikování;
2) nadřazený predikát s významem vnímání;
3) nadřazený predikát s významem vědění a poznání;
4) nadřazený predikát s významem hodnotící kvalifikace;
5) nadřazený predikát s významem jistotní a voluntativní modality.
Naše třídění vět obsahových vychází z dělení uváděného v Mluvnici češtiny, není však
zcela totožné, srov.:
1) nadřazený predikát s významem komunikování;
2) nadřazený predikát s významem smyslového vnímání;
3) nadřazený predikát s významem myšlení;
4) nadřazený predikát s významem hodnocení a citových stavů;
5) nadřazený predikát s významem volní činnosti;
6) nadřazený predikát s významem existence nebo změny;
7) nadřazený predikát s významem čekání.

3.2.4 Spojovací prostředky uvozující věty obsahové
Hlavním prostředkem vyjadřování syntaktické závislosti obsahové věty na predikátech,
které ji jako své sémantické doplnění vyžadují, jsou podřadicí spojky. Spojovací
prostředky uvozující věty obsahové tvoří uzavřenou množinu – není jich tak mnoho a
nejsou tak rozmanité jako spojovací prostředky ve větách příslovečně určovacích. Jsou
to spojky a) že, b) zda, zda-li, -li, jestli, c) aby, d) jak, e) když, (jestliže, pokud, -li),
kdyby, jako by, f) tázací/neurčitá zájmena (kdo, co, který, jaký, čí), příslovce (kde, kam,
kudy, odkud, kdy, odkdy, dokdy, jak, jak dlouho, jak často, proč) a číslovky (kolik,
kolikrát), souhrnně označované jako k-slova19.

V Mluvnici češtiny 3 (1987) jsou tyto výrazy pojímány nikoli jako tázací, ale jako vztažné. My
rozlišujeme, zda jsou tato zájmena a příslovce užita ve větách obsahových, či ve větách doplňovacích
vztažných. Ve větách doplňovacích vztažných je klasifikujeme jako relativa (vztažná zájmena a
příslovce). Ve větách obsahových je situace poněkud složitější. P. Karlík a R. Meyer klasifikují tyto
výrazy jako interogativa (tázací zájmena a příslovce), jedná-li se o nepřímé otázky, a jako indefinita
(neurčitá zájmena a příslovce) s funkcí tzv. náměstky (Danešův termín), jedná-li se o nepřímé oznámení
či nepřímý rozkaz (Karlík–Meyer, NESČ, heslo Tázací zájmeno, 2017, s. 1818–1821). V NESČ se
setkáme také se souhrnným označením těchto výrazů jako tzv. k-slova. S tímto označením pracujeme i
v této disertační práci.
19
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Základními spojkami uvozujícími vedlejší věty obsahové jsou že, zda (zdali, -li,
jestli), aby a k-slova. Jak upozorňují autoři Skladby spisovné češtiny, spojek jak, když,
jestliže, pokud, kdyby, jako by se užívá po některých sémanticky vyhraněných
skupinách predikátů, a to jako prostředků příznakově signalizujících nějaký speciální
významový odstín. Většinou mohou být nahrazeny některou z nepříznakových spojek
základních, ale pak se daný významový odstín ztrácí. (Grepl–Karlík, 1989, s. 425)
Např. po slovesech s významem „smyslového vnímání“ může být obsahová věta
uvozena spojkou jak, která vyjadřuje soustředění vnímatele na průběh děje:
6. Díval se, jak jejich šikovné prsty upravují její vlasy i nehty.
Obsahové věty závisející na predikátech s významem „hodnocení a citových stavů“
mohou být zase uvozeny spojkami když nebo jestliže, pokud, -li, které příznakově
signalizují neaktuálnost nebo všeobecnou platnost děje věty obsahové.
7. Největší radost mu dělalo, když mohl rodině přinést plný košík hřibů.
8. Ve středověku mělo slovo kopie či napodobenina zcela jiný význam než dnes.
Tehdy postačovalo, jestliže byly velmi abstraktním způsobem dodrženy určité
rysy originální předlohy.
9. Nikdo se nedivil, pokud panovník vnímal celé ghetto jako svůj majetek.
Spojka jako by se užívá po predikátech zdát se, mít dojem, mít pocit apod. Její funkcí je
podtrhnout zdánlivost či neskutečnost děje (stavu) vyjádřeného predikátem obsahové
věty:
10. Tento poslanec řekl, že někdy má pocit, jako by Maďar byl druhořadým
občanem SR.
Pokud vedlejší věta obsahová závisí na výrazu, který se jinak pojí s nepřímým pádem,
zejména s pádem předložkovým, je nutné ve větě řídící užít odkazovací zájmeno
(korelát) to v příslušném pádě: přišel na to, že..., přemýšlel o tom, že..., zabýval se tím,
že..., došlo k tomu, že... apod. (srov. Bauer, 1965, s. 58).
11. Obžalovaný stále mluvil o tom, že se pokusí o sebevraždu.
12. Nemusel jste být génius, abyste přišel na to, co se tady děje.
13. Celý život se věnoval tomu, že fotografoval město i události v něm.
Korelativní zájmeno to může být někdy fakultativně (viz př. 14), někdy obligatorně (viz
př. 15) užito i u predikátů pojících se s přímým pádem:
14. Třeba řekl to, že dosud Němcům nevěří.
15. Náš poťouchlý zloděj dělal to, že dojil mrtvé účty.
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Tvary zájmena to jsou u vět obsahových korelativní, kdežto u vět doplňovacích
vztažných jsou tvary zájmena to anaforické (viz odd. 3.2.12 „Shody a rozdíly mezi
větami obsahovými a doplňovacími vztažnými“). Srov. příklady vět doplňovacích
vztažných:
16. Král kutilů i na smrtelné posteli mluvil o tom, co mu bylo nejbližší, a to
zahradničení.
17. Postupně jsem přišel na to, co jsem vlastně věděl už jako závodník, totiž že při
samotném závodě střelce už moc neovlivním.

3.2.5 Slovesný čas ve větách obsahových
Souvětí s vedlejší větou obsahovou je komplexním vyjádřením větného obsahu
sestávajícím ze dvou částí:
1) z uvozujícího predikátu, který uvádí tento obsah do celkové souvislosti a
časového zařazení vzhledem k okamžiku promluvy, a vyjadřuje tedy
absolutní čas;
2) z věty obsahové, ve které zpravidla (ale ne vždy) dochází k posunutí časové
roviny stejně jako v nepřímé řeči, a vyjadřuje tedy zpravidla relativní čas.20
Nepřímá řeč si v češtině21 uchovává stejný slovesný čas, jaký (by) měla původní řeč
přímá, srov.:
18. Petr včera řekl: „Venku je hezky.“ → 18a) Petr včera řekl, že venku je hezky.
(vlast.)
19. Petr vždycky říká: „Já jsem to tušil.“ → 19a) Petr vždycky říká, že to tušil.
(vlast.)
20. Petr určitě řekne: „Tady je ale hrozný nepořádek!“ → 20a) Petr určitě řekne, že
je tady hrozný nepořádek. (vlast.)
Autora původní přímé řeči, tj. v našem případě Petra, označíme termínem „prvotní
konatel mluvního aktu“, autora nepřímé výpovědi, tj. celého souvětí, označíme

Je-li věta obsahová uvozená spojkami aby, kdyby nebo jako by, užívá se v ní kondicionálu a relativní
časy se zde neuplatňují (o relativních časech mluvíme pouze v případě užití indikativu).
21
V tom se čeština liší např. od angličtiny, latiny a dalších germánských a románských jazyků, ve kterých
se uplatňuje tzv. časová souslednost (lat. consecutio temporum), což znamená, že zde volba času ve
vedlejších větách obsahových závisí na čase jejich věty řídící. Pokud je tedy řídící věta v minulém čase,
musí se čas věty vedlejší posunout do minulosti, tzn. přítomný čas se mění na minulý, minulý čas se mění
na předminulý atd.
20
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termínem „mluvčí“. Slovesné časy v nepřímé řeči jsou užívány stejně jako v přímé řeči
z perspektivy prvotního konatele.
Ve většině souvětí s větami obsahovými se slovesné časy užívají na stejném
principu jako v nepřímé řeči, srov.: 18b) Petr viděl / věděl / byl rád, že venku je hezky.
(vlast.) I v těchto případech budeme dané původce sdělení označovat jako prvotního
konatele a mluvčího (podrobněji o tom viz následující oddíl 3.2.6 „Prvotní konatel a
mluvčí – původci sdělení v souvětích s větami obsahovými“).
Časové formy přísudku většiny vedlejších vět obsahových tedy nevyjadřují
absolutní čas, ale čas relativní vzhledem k času věty řídící: prézens vyjadřuje současnost
(příklad 21), préteritum předčasnost (příklad 22) a futurum (resp. prézens sloves
dokonavých) následnost vzhledem k ději věty řídící (příklad 23) (viz též kapitolu 2
„Relativní čas – přehled názorů“).
21. Otevřel byt a hned věděl, že cosi není v pořádku, nebylo z něho slyšet žádné
známé zvuky.
22. To už Kroc věděl, že s podezřelou ženou byly v domě jen samé problémy.
23. Moc dobře věděl, že budeme hledat jiné dodavatele plynu, ale do poslední chvíle
proti tomu bojoval.
V souvětích s jinými větami vedlejšími takový dvojí plán není, jejich časová platnost je
určována jen z hlediska okamžiku promluvy jejich autora, např. kdo se bál, zůstal doma
(př. JB) (Bauer, 1965, s. 56). Srov. též další příklady:
24. Ti, kdo byli nemocní, se museli léčit. (vlast.) (věta doplňovací vztažná)
25. Věděl, kdo je nemocný. (vlast.) (věta obsahová)
26. Zatímco on pracoval, ona se na něj dívala. (vlast.) (věta příslovečná časová)
27. Dívala se na něj, jak pracuje. (vlast.) (věta obsahová)
Výjimkou jsou vedlejší věty doplňovací vztažné a příslovečně určovací závislé na
větách obsahových. Jak totiž ve svých pracích ze 70. let ukázali J. Panevová, E.
Hajičová a P. Sgall, nelze se spokojit s tvrzením, že sloveso vedlejší věty obsahové
vyjadřuje čas relativní, zatímco sloveso všech jiných vět vedlejších vyjadřuje čas
absolutní, stejně jako sloveso hlavní věty, protože v souvětích se složitější stavbou toto
rozdělení zcela neplatí: Věděli jsme, že se budeme muset spokojit s málem, protože není
z čeho rozdávat (př. JP). V tomto příkladu je vedlejší věta se spojkou protože časem
svého slovesa zařazena jako současná s větou hlavní. Z toho tedy vyplývá, že i věta
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příslovečně určovací (v tomto případě věta příčinná) může vyjadřovat čas relativní,
pokud rozvíjí větu obsahovou (viz odd. 6.4).
Existují však i věty obsahové, ve kterých se relativních časů neužívá, jediné možné je
zde užití časů z hlediska mluvčího, tj. časů absolutních. Jsou to jednak vedlejší věty
uvozené spojkou když, jednak vedlejší věty závislé na predikátech s významem
„existence nebo změny“ (stalo se, došlo k tomu; způsobil, dokázal apod.) či na
predikátech vyjadřujících hodnocení z hlediska mluvčího (zachránilo ho, ublížilo mu,
bylo čestné apod.) (viz následující oddíl 3.2.6 „Prvotní konatel a mluvčí – původci
sdělení v souvětích s větami obsahovými“ a kapitolu 4 „Predikáty uvozující vedlejší
věty obsahové“). Tyto věty považujeme rovněž za obsahové proto, že splňují kritérium
nutného valenčního doplnění (sémantického nasycení) svého řídícího predikátu (viz
definice vět obsahových uvedené v odd. 3.2.1) a mají i stejnou vnější strukturu jako
věty obsahové s relativním časem. Skutečnost, že se v nich neužívají relativní časy, je
však odsouvá na periferii vedlejších vět obsahových (viz odd. 3.2.9 „Jádro a periferie
vedlejších vět obsahových“).
Srov. následující příklady, kde je ve větě obsahové současnost s minulým dějem
věty řídící vyjádřena absolutním časem – préteritem (relativní čas, tj. prézens, zde není
možný):
28. Nejvíce se mi ale líbilo, když jsme chodili do Volar na plavečák.
29. Došlo k tomu, že se na různých místech slavilo v jiný čas.
30. Průmyslová revoluce totiž způsobila, že stále víc těžkých manuálních a tělesných
prací zvládaly stroje.
31. Dost mu ublížilo, že na něj lidi na stadionu pokřikovali nesmysly.
Absolutní čas někdy proniká i do vět obsahových, ve kterých se jinak běžně užívají
relativní časy (časté je to např. po predikátech smyslového vnímání a citových stavů:
Dobře viděl, že soupeř byl značně oslabený. Sama jsem byla překvapená, jak pěkně bylo
všechno vidět.). O této problematice pojednává kapitola 5 „Analýza případů s užitím
absolutního času ve větách obsahových“.
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3.2.6 Prvotní konatel a mluvčí – původci sdělení v souvětích s větami
obsahovými
Považovali jsme za důležité zavést stručné, výstižné a jednoznačné termíny pro původce
sdělení v souvětích s větami obsahovými, protože, jak uvádíme dále v naší práci, při
užívání slovesných časů ve větách obsahových hraje důležitou roli, z čí perspektivy je
slovesný čas volen – zda z perspektivy autora původní přímé řeči (resp. konatele
smyslového vjemu, hodnocení apod.), či z perspektivy autora celého souvětí s větou
obsahovou. Prvního z nich jsme nazvali prvotním konatelem, pro druhého z nich, tj.
pro autora celého souvětí, užíváme zavedený termín mluvčí.22
Označení „prvotní konatel“ se nevztahuje jen na autora původní přímé řeči, tj.
v tomto případě konatele mluvního aktu (ve větách uvozených predikáty řekl, upřesnil,
stěžoval si...). Může to být rovněž konatel smyslového vjemu (viděl, slyšel, cítil...),
mentální činnosti (myslel, věděl, tušil...), citového stavu (bylo mu líto, vadilo mu, zlobil
se...), hodnocení (byl vděčný, cenil si, zdálo se mu zajímavé...) či volní činnosti (žádal,
prosadil, přál si...).
J. Bauer činnost prvotního konatele23 ukazuje na hypotetické původní samostatné větě, která byla
předobrazem dané věty obsahové: „Tak např. v souvětí Slyšel, že někdo přichází je obsahová věta jistou
reprodukcí vjemu, který by jeho nositel vyjádřil samostatnou větou oznamovací: Někdo přichází. Nebo
v souvětí Nevěděl, kdo přijde se říká, že v mysli dotyčné osoby byla otázka: Kdo přijde?“ (Bauer–Grepl,
1980, s. 268). Ve valenčních syntaxích se vedlejší věty obsahové již nezkoumají z hlediska jejich původní
platnosti jako věty samostatné, ale analyzují se struktury s větou obsahovou jako celek. Tohoto pojetí se
v této práci držíme též, tzn. naší snahou nebude převádět (někdy poněkud násilně) danou obsahovou větu

V české odborné literatuře jsou původci sdělení v souvětích s větami obsahovými označováni různě,
často však poněkud nesystematicky a ne vždy je zcela jasné, o koho se jedná. J. Bauer (1965) pracuje
s výrazy „prvotní činitel“, „prvotní autor nebo nositel projevu, myšlenky nebo vjemu“ vs. „mluvčí, který
projev, myšlenku nebo vjem reprodukuje“. Tato Bauerova pojmenování jsou sice výstižná, avšak pro
svou délku poněkud nepraktická a sám autor je neužívá důsledně, nýbrž pouze ad hoc. K. Svoboda (1971,
1972) užívá termínů „konatel hodnocení“ vs. „mluvčí“. Nevýhodou termínu „konatel hodnocení“ je, že
platí pouze pro vedlejší věty vyjadřující hodnocení a navíc není dostatečně výstižný, protože konatelem
hodnocení může být i mluvčí (tj. autor celého souvětí). S termínem „mluvčí“ označujícím autora celého
souvětí pracují i J. Panevová (1971) a autoři akademické Mluvnice češtiny (1987), nenajdeme však u nich
žádné označení pro prvotního konatele.
V německé odborné literatuře zabývající se nepřímou řečí v němčině se setkáváme s termíny
„mluvčí 1“ a „mluvčí 2“. S těmito termíny pracuje např. G. Kaufmann ve své monografii Die indirekte
Rede und mit ihr konkurrierende Formen der Redeerwähnung (1976). Autor zde uvádí, že indikativní
tvary mohou být v nepřímé řeči voleny jak z pozice mluvčího 1 (autora přímé řeči), tak z pozice mluvčího
2 (autora nepřímé výpovědi), pro kterého je obsah původní přímé řeči již minulostí. Jedná se tedy o dvojí
možnost užití indikativních časů v nepřímé řeči v němčině: 1) z hlediska autora přímé řeči, 2) z hlediska
autora celého souvětí s nepřímou řečí. Nevýhodou Kaufmannova pojetí je, že se tyto termíny dají
používat jen pro nepřímou řeč (byť autor pojímá nepřímou řeč poměrně široce – zahrnuje do ní i
nevyslovenou „vnitřní řeč“ (innere Rede), tj. obsah myšlení apod.)
23
Bauer termín „prvotní konatel“ neužívá, ale najdeme u něj jiná různá označení pro tuto osobu (viz
předchozí poznámku).
22
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na její hypotetickou původní větu samostatnou. To nám však nebrání, abychom pracovali s pojmem
prvotního konatele24 a jeho perspektivou.

Ve většině vět obsahových jsou časy voleny z perspektivy prvotního konatele,
jedná se tedy o relativní časy. Srov. vyjádření současnosti s minulým dějem pomocí
prézentu, tj. relativního času:
32. Prohlásil / viděl / myslel / divil se / bylo (mu) příjemné, že tam je otec s ním.
(vlast.)
Některé druhy predikátů uvozujících vedlejší věty obsahové však nevyjadřují hledisko
prvotního konatele, ale hledisko mluvčího (např. některé predikáty vyjadřující
hodnocení, predikáty s významem „existence nebo změny“ atd. – viz příklady 29–31,
uvedené v předchozím odd. 3.2.5). Vedlejší věty závislé na těchto predikátech vlastně
žádného prvotního konatele nemají, reflektuje se v nich pouze perspektiva mluvčího.
Proto jsou i časy v nich užité voleny z perspektivy mluvčího a jeho okamžiku promluvy,
tzn. nejedná se tu o časy relativní, nýbrž o časy absolutní. Srov. vyjádření současnosti
s minulým dějem pomocí préterita, tj. absolutního času, ve větách obsahových závislých
na predikátech vyjadřujících hledisko mluvčího:
33. Jednou se stalo / pomohlo mu / bylo šlechetné / někdo zajistil, že tam byl otec
s ním. (vlast.)
Pokud je uvozující predikát v první osobě (nebo pokud je v neosobních konstrukcích
typu bylo mi příjemné, vadilo mi, štvalo mě apod. proživatel vyjádřen pomocí dativu či
akuzativu zájmena já), je mluvčí totožný s prvotním konatelem (tzn. mluvčí a prvotní
konatel jsou jedna osoba). Srov.:
34. Prohlásil jsem / viděl jsem / myslel jsem / divil jsem se / bylo (mi) příjemné, že
tam je otec se mnou. (vlast.)
U vět obsahových, které závisejí na predikátech vyjadřujících hledisko mluvčího,
dativní či akuzativní tvar nevyjadřuje prvotního konatele, nýbrž osobu, o které mluvčí
referuje (v tomto případě recipienta či beneficienta děje). Pokud je tento recipient či
beneficient vyjádřen dativem či akuzativem zájmena já (tj. mi/mně/mě), je totožný
s mluvčím. Srov.:
35. Jednou se mi/mu/Petrovi stalo // mně/Petrovi pomohlo // mě/Petra zachránilo,
že tam byl otec se mnou / s ním. (vlast.)
Označení „prvotní konatel“ užíváme v případě vět obsahových závislých na predikátu v minulém či
přítomném čase. V případě uvozujícího predikátu ve futuru či dokonavém prézentu je pro původce
sdělení věty obsahové namístě označení „konatel“, protože prvotním původcem sdělení je zde naopak
mluvčí. Srov.: Elizabeth bude šťastná, že tě vidí – nejprve mluvčí pronesl toto souvětí a až poté bude
konatel, v tomto případě Elizabeth, prožívat svůj citový stav.
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V literární teorii se u prozaických děl krásné literatury rozlišuje pásmo vypravěče a
pásmo postav. Vypravěč bývá často ekvivalentem našeho mluvčího, postava/postavy
jsou pak ekvivalentem prvotního konatele. O užití slovesných časů v beletrii se krátce
zmíníme v kapitole „Analýza případů s užitím absolutního času ve větách obsahových“,
kde se budeme zabývat i pojmy „perspektiva postavy“ vs. „perspektiva vypravěče“,
mimo tuto sféru však budeme pracovat pouze s termíny „prvotní konatel“ a „mluvčí“.

3.2.7 Slovesný způsob ve větách obsahových
Ve vedlejších větách obsahových se užívá indikativu nebo kondicionálu. Kondicionálu
se užívá v případě, že je věta obsahová uvozena spojkami aby, kdyby nebo jako by.
Imperativ původní přímé řeči se při převedení do řeči nepřímé mění na
kondicionál:
36. Volal na mě: „Pospěš si!“ → Volal na mě, abych si pospíšil. (vlast.)
Po predikátech negovaných nebo záporných svým smyslem se ve větách obsahových
uvozených spojkou že často užívá kondicionálu25. Mluvčí tímto kondicionálem
zpravidla signalizuje, že pouze reprodukuje výrok či postoj prvotního konatele, za jehož
pravdivost nenese žádnou zodpovědnost. Tento kondicionál „cizího mínění“ je většinou
nahraditelný indikativem. Srov.:
37. Ředitelka brněnského nakladatelství Atlantis Jitka Uhdeová popřela, že by došlo
k nějakému pohybu ve vzájemných vztazích s Milanem Kunderou.
38. Obžalovaná včera řekla, že se necítí být vinna, a odmítla rovněž, že by měla
cokoli společného s trestnou činností související s domem v Čechově ulici.
39. V České televizi nám sice nevyvrátili, že premiér v jednom případě ze studia
před vysíláním odešel, ale nepotvrdili, že by byl dotyčný redaktor v souvislosti
s tím propuštěn.
40. Nikdo nenapsal, že by byl s lékaři nespokojen.
Srov. ekvivalentní příklady s indikativem:
41. Jedenatřicetiletá literátka sice vehementně popřela, že tato slova pronesla, a
obvinila indickou novinářku z překroucení svých slov, mechanismus nenávistné
kampaně a rozsudku smrti však byl uveden do chodu.
25

O tomto užití kondicionálu pojednává článek P. Karlíka Má čeština konjunktiv?, 1982.
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42. Mluvčí mladoboleslavské automobilky Milan Smutný zároveň popřel, že se
felicie začnou v zahraničí prodávat dříve.
Jelikož užití kondicionálu „cizího mínění“ není v češtině závazné, není zpravidla možné
ekvivalentní příklady s indikativem interpretovat tak, že mluvčí chtěl užitím indikativu
vyjádřit pravdivost obsahu vedlejší věty. Je ovšem pravda, že pokud je ve větě obsahové
vyjádřena nějaká nesporně pravdivá skutečnost, mluvčí užije k jejímu vyjádření spíše
indikativ než kondicionál. Srov.:
43. V minulosti popřel, že Adolf Hitler použil k vyhlazování židů plynové komory.
V některých případech (zvláště je-li uvozující predikát součástí původní přímé řeči a
jedná-li se o predikát faktový26) však mluvčí užitím kondicionálu jasně vyjadřuje
záporné stanovisko k obsahu vedlejší věty, a nahrazení indikativem by vedlo ke změně
významu (mluvčí by naopak proklamoval, že věta obsahová vyjadřuje objektivní fakt).
Srov.:
44. Nevím, že by o tomto bodu komise jednala. = Jsem přesvědčen, že o tomto bodu
komise nejednala.
44a) Nevím, že o tomto bodu komise jednala. = Komise o tomto bodu
jednala, ale já o tom nevím.
45. Dosud jsem neslyšel, že by se tam něco stalo. = Jsem přesvědčen, že se tam nic
nestalo.
45a) Dosud jsem neslyšel, že se tam něco stalo. = Něco se tam stalo, ale já
jsem o tom dosud neslyšel.
46. Obžalovaný zdůraznil, že si není vědom, že by se dopustil trestného činu
zpronevěry. = Obžalovaný zdůraznil, že je přesvědčen, že se nedopustil trestného
činu zpronevěry.
46a) Obžalovaný zdůraznil, že si není vědom, že se dopustil trestného činu
zpronevěry. = Obžalovaný se dopustil trestného činu zpronevěry, ale
zdůraznil, že si toho není vědom.
47. Nikdy však neslyšel, že by strahovští premonstráti ve 30. letech prodali tolik
nemovitostí, k jejichž vlastnictví se M. Chadimová přihlásila. = Je přesvědčen,
že strahovští premonstráti neprodali tolik nemovitostí...
47a) Nikdy však neslyšel, že strahovští premonstráti ve 30. letech prodali
tolik nemovitostí... = Strahovští premonstráti ve 30. letech prodali tolik

26

O faktových a nefaktových predikátech viz následující oddíl 3.2.8.
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nemovitostí..., ale on o tom nikdy neslyšel.
48. Ani jeden prý neviděl ani neslyšel, že by někdo z pracovníků věznice vězně týral.
= Jsou přesvědčeni, že nikdo z pracovníků věznice vězně netýral.
48a) Ani jeden prý neviděl ani neslyšel, že někdo z pracovníků věznice vězně
týral. = Někdo z pracovníků věznice vězně týral, ale nikdo to neviděl ani
neslyšel.
49. Ale jinak si nepamatuji, že bych marodil a byl za posledních dvacet nebo třicet
let na neschopence. = Jsem přesvědčen, že jsem nemarodil a nebyl na
neschopence.
49a) Ale jinak si nepamatuji, že jsem marodil a byl za posledních dvacet
nebo třicet let na neschopence. = Marodil jsem a byl jsem na neschopence,
ale nepamatuji si to.
Jinak je užití kondicionálu ve vedlejších větách obsahových motivováno stejně jako ve
větách syntakticky nezávislých – vyjadřuje děj podmíněný nebo možný:
50. Řekl: „Chtěl bych jít domů.“ → Řekl, že by chtěl jít domů. (vlast.)

3.2.8 Predikáty faktové a nefaktové
Teorii o faktových a nefaktových predikátech poprvé publikovali P. a C. Kiparští ve
stati Fact z roku 1970. Faktový predikát je predikát „spouštějící presupozici, že
propozice vyjadřovaná vedlejší větou ... v pozici jeho komplementu je pravdivá/fakt27“
(NESČ, 2016, s. 474). Kiparští ukazují, co z této skutečnosti vyplývá28: je-li pravdivá
věta (a), je pravdivá rovněž věta (c), která je její presupozicí; při negaci (příklad (b))
není presupozice, tj. věta (c) dotčena. Srov.:
a) I regret that it is raining. (př. PK–CK)

Je mi líto, že prší.

b) I don’t regret that it is raining.

Není mi líto, že prší.

c) It is raining.

Prší.

Jak upozorňuje Z. Hlavsa (1979), charakteristiku „pravdivý“ je třeba chápat ve smyslu „empiricky
ověřený nebo pravděpodobný“, nikoli ve smyslu přísně logickém – proto za „pravdivou“ musíme
považovat i informaci vyjádřenou vedlejší větou v souvětí Jan ví, že Pavel se vrátí až zítra (Hlavsa, 1979,
s. 107; podrobně probíráno také v Daneš–Hlavsa, 1987).
28
cit. podle Hajičová, 1972, s. 236−237
27
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U nefaktových sloves tomu tak není: popírá-li se věta (a), pak se zároveň popírá to, co
je vyjádřeno doplněním slovesa, tj. věta (c); věta (c) tedy není presupozicí věty (a), ale
je to součást tvrzení této věty.
a) It is true that John is ill. (př. PK–CK)

Je pravda, že John je nemocný.

b) It is not true that John is ill.

Není pravda, že John je nemocný.

c) John is ill.

John je nemocný.

Tomuto „testu negace“ můžeme podrobit všechny predikáty, u nichž si nejsme jistí, zda
jsou faktové, či nefaktové.
Některé predikáty mohou být užity faktově i nefaktově, tzn. mají faktovou i nefaktovou
variantu29. Jsou to např. verba dicendi udat, nahlásit, zveřejnit, oznámit, informovat,
vytknout, přiznat (se), a dokonce i říci, mluvit o tom apod. Srov.:
Faktové užití – věta (c) je presupozicí věty (a):
a) Řekl nám, že má něco se zády. (vlast.)
b) Neřekl nám, že má něco se zády.
c) Má něco se zády.
Nefaktové užití – věta (c) není presupozicí věty (a):
a) Řekl nám, že má něco se zády. (vlast.)
b) Neřekl nám, že má něco se zády, ale že má něco s páteří.
c) Má něco se zády.
Pokud na faktovém predikátu závisí vedlejší věta obsahová uvozená k-slovy či tázacími
spojkami zda(-li), -li, jestli, presupozice faktovosti se ruší. Srov. následující trojice
příkladů, které jasně ukazují, že se nejedná o faktovost (presupozice příjezdu není
naplněna):
a) Chtěl vědět, zda Petr přijede. (vlast.)
b) Nechtěl vědět, zda Petr přijede.
c) Petr přijede.
a) Nevěděl / nebyl si jistý, zda Petr přijede. (vlast.)
b) Věděl / byl si jistý, zda Petr přijede.
c) Petr přijede.
Na existenci faktové a nefaktové varianty některých německých sloves upozorňuje P. Eisenberg ve své
mluvnici němčiny Grundriss der deutschen Grammatik (1986). Pro češtinu to platí též. Autoři Skladby
češtiny hovoří o faktovém a nefaktovém užití některých predikátů (Grepl–Karlík, 1998, s. 102–105).
29
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Autoři Skladby češtiny (Grepl–Karlík, 1998, s. 72) upozorňují, že presupozici
pravdivosti propozice vyjadřované obsahovou větou lze zrušit také spojkami typu
jestliže, -li, když. Srov.: Je správné, že děti ctí své rodiče. → Je správné, jestliže/když
děti ctí své rodiče. (př. MG–PK)
Jak si ukážeme v kapitole 5, to, zda daná věta obsahová závisí na faktovém, či
nefaktovém predikátu, hraje důležitou roli mimo jiné v užívání relativních a absolutních
časů ve větách obsahových.

3.2.9 Jádro a periferie vedlejších vět obsahových
V názoru na to, co všechno lze zahrnout pod pojem vedlejší věta obsahová, se lingvisté
zabývající se větami obsahovými rozcházejí. Zatímco K. Svoboda a J. Panevová
pokládají ve svých pracích ze 70. let za obsahové pouze vedlejší věty, v nichž se užívá
relativních časů (srov. Svoboda, 1970, 1972; Panevová, 1971a, 1971b), jiní autoři
kladou větší důraz na hledisko syntaktické. Podle tohoto kritéria musí daná věta vedlejší
splňovat požadavek nutného valenčního doplnění svého řídícího predikátu, další
podmínkou pak je, že toto valenční doplnění má mít primárně větnou formu (viz
definice vět obsahových v odd. 3.2.1). Autoři jako J. Bauer, P. Karlík či J. Hrbáček tak
za věty obsahové považují i vedlejší věty, ve kterých se relativních časů neužívá, které
ale splňují daná syntaktická kritéria (srov. Bauer, 1965; Grepl–Karlík, 1989; Mluvnice
češtiny 3, 1987). K tomuto pojetí se v této disertační práci přikláníme též, kritérium
užívání relativního času však považujeme za neméně důležité. Při posuzování, které
vedlejší věty lze zařadit mezi věty obsahové, jsme proto zohledňovali obě zmíněná
kritéria:
1) syntaktické, resp. valenční kritérium, podle kterého musí daná věta vedlejší
splňovat požadavek nutného valenčního doplnění svého řídícího predikátu,30 kde
toto doplnění musí mít primárně formu větnou31,
Nutné valenční doplnění však nesmíme zaměňovat za sdělnou úplnost. I věty doplňovací vztažné jsou
často nedílnou součástí daného souvětí, důvodem však není valence predikátu věty řídící. Srov. př. věty
doplňovací vztažné: Zopakoval, co jsme všichni věděli. (vlast.) Předmětná věta co jsme všichni věděli je
nutná ke sdělné úplnosti daného souvětí, není však nutným valenčním doplněním slovesa zopakovat.
Valenční požadavek slovesa zopakovat by zde saturovala (nevyjádřená) věta obsahová: Zopakoval, co
jsme všichni věděli, totiž že nesmíme přijít pozdě. (vlast.) (Srov. též odd. 3.2.12 „Shody a rozdíly mezi
větami obsahovými a doplňovacími vztažnými“.)
30
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2) v dané větě vedlejší se musí užívat relativní časy, resp. musí zde být alespoň
možnost užití relativního času.
Vedlejší věty, které splňují obě daná kritéria, v našem pojetí tvoří jádro vět obsahových,
věty, které splňují jen jedno z kritérií, tvoří jejich periferii. Vlastním či „vnitřním“
jádrem vedlejších vět obsahových je přitom nepřímá řeč (viz odd. 6.1).
Obsahové věty splňující pouze první z obou zmíněných kritérií, tj. kritérium
syntaktické, resp. valenční, zastupují již zmíněné případy vedlejších vět závislých na
predikátech s významem „hodnocení a citových stavů“ uvozených spojkou když,
vedlejších vět vyjadřujících hodnocení mluvčího či vět závislých na predikátech
s významem „existence nebo změny“ (viz př. 28–31 v odd. 3.2.5 a dále odd. 4.4.1,
4.4.2.2.2 a 4.6).
V případě vět obsahových splňujících pouze druhé kritérium, tj. kritérium
možnosti užívání relativních časů, dominující predikát váže na sebe tuto větu
obsahovou jako jeden z participantů, ale toto valenční doplnění není obligatorní, daný
řídící predikát je možné užít i bez této obsahové věty. Patří sem zejména věty
předmětné blízké větám příslovečným příčinným32, závislé nejčastěji na predikátech
s významem „hodnocení a citových stavů“ (zlobil se, plakal, byl překvapený, posmíval
se někomu, chválil někoho apod.), ale můžeme sem zařadit i obsahové věty závislé na
některých predikátech s významem „komunikování“ (udal někoho, kritizoval někoho,
hájil se, přiznal se, lhal apod.). Vedlejší větu obsahovou lze vynechat, řídící predikát ji
nevyžaduje jako své nutné valenční doplnění (s vynecháním věty obsahové daná řídící
věta nicméně přijde o důležité doplnění sémantické). Srov.:
51. Tvářil se nevzrušeně, ale ve skutečnosti byl naštvaný, že se letošní olympiáda
koná právě v Číně. → 51a) Tvářil se nevzrušeně, ale ve skutečnosti byl naštvaný.
52. Když jsem přinesl kolo domů, manželka se dala do pláče, že táhnu další krám.
→ 52a) Když jsem přinesl kolo domů, manželka se dala do pláče.
53. Trenér brankářů mě sice pořád chválil, že v tréninku vypadám dobře, ale hlavní
kouč Ramos se mnou vůbec nekomunikoval. → 53a) Trenér brankářů mě sice
pořád chválil, ale hlavní kouč Ramos se mnou vůbec nekomunikoval.
Obligatorní valenční doplnění predikátu řídící věty představují i podmětné věty doplňovací vztažné,
jako např. Kdo přišel pozdě, musel stát (vlast.) (podmět, vyjádřený zde vedlejší větou, je obligatorním
valenčním doplněním přísudku). Valenčním doplněním predikátu jejich řídící věty však není primárně
vedlejší věta, nýbrž nominální skupina – podstatné jméno, popř. zájmeno (v tomto případě např.
substantivum opozdilec – Opozdilci museli stát.). (Další důvody, proč nelze všechny podmětné věty
považovat za obsahové, uvádíme v odd. 3.2.12 „Shody a rozdíly mezi větami obsahovými a doplňovacími
vztažnými“.)
32
K. Svoboda tyto věty nazývá příčinně předmětové (Svoboda, 1972, s. 131) – viz odd. 3.2.11.
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54. Dědečka nakonec zatkli, někdo ho udal, že chodí bez žluté hvězdy. → 54a)
Dědečka nakonec zatkli, někdo ho udal.
55. Clinton se dopustil trestného jednání tím, že lhal, že s Lewinskou nic neměl. →
55a) Clinton se dopustil trestného jednání tím, že lhal.
Z uvedeného vyplývá, že ani ono syntaktické, resp. valenční kritérium, ani kritérium
možnosti užití relativního času nejsou konstitutivním rysem vedlejších vět obsahových.
K tomu, aby vedlejší věta mohla být považována za obsahovou, stačí pouze jedno ze
zmíněných kritérií. Jak již ale bylo řečeno výše, jádro vět obsahových tvoří vedlejší
věty, které splňují obě zmíněná kritéria.

3.2.10 Místo vedlejších vět obsahových mezi ostatními druhy vět
V české lingvistice má největší tradici klasifikace vedlejších vět založená na
sémantických vztazích mezi větnými propozicemi. Průkopníkem tohoto třídění
vedlejších vět byl u nás J. Bauer, který, jak jsme již uvedli výše, vedlejší věty rozdělil
do tří základních skupin: 1. věty obsahové, 2. věty doplňovací vztažné, 3. věty
příslovečně určovací (Bauer, 1960, s. 15–16; Bauer, 1965, s. 55).
Ve Skladbě spisovné češtiny (1972, 1975, 1980) J. Bauer a M. Grepl zachovávají
toto Bauerovo dělení vedlejších vět. Dané třídění je pak modifikováno ve Skladbě
spisovné češtiny M. Grepla a P. Karlíka (1986), kteří rozlišují struktury založené na
spojování a zapojování větných propozic. Ke strukturám založeným na spojování
větných propozic řadí struktury s propozicemi sémanticky nezávislými (tj. souvětí
souřadná) a struktury s propozicemi sémanticky závislými (ekvivalent vět příslovečně
určovacích u Bauera). Struktury založené na zapojování větné propozice do jiné
propozice zahrnují věty obsahové a věty determinující (ekvivalent vět doplňovacích
vztažných u Bauera).
Podrobnější dělení uvádí Mluvnice češtiny 3 (1987, s. 443), jejíž autoři do své
klasifikace stejně jako M. Grepl a P. Karlík (1986) zahrnují i souvětí souřadná. Podle
autorů Mluvnice češtiny 3 mohou mezi větnými propozicemi uvnitř souvětí existovat
tyto vzájemné vztahy33:

Tučně jsme vyznačili typy, které v našem pojetí mohou zahrnovat vedlejší věty obsahové. V této
disertační práci řadíme k větám obsahovým nejen typ (2a), ale i některé věty patřící k typu (3) a (6) – viz
dále.
33
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1) mezipropoziční vztahy externí:
a) sémantická (obsahová) paralelnost propozic (souvětí souřadné)
b) mezipropoziční sémantická (obsahová) závislost – vztahy rázu okolnostního:
temporální, kauzální, způsobové
2) inkorporace jedné propozice do pozice participantu propozice jiné:
a) základové souvětné struktury s větami obsahovými
b) propozice popisně jmenovací (Kdo se bojí, nesmí do lesa.)34
3) křížení propozic (Viděl Karla, jak vchází / vcházet / vcházejícího ← Viděl Karla + Karel (právě)
vcházel. MČ 3, s. 521)35

4) splývání propozic (Karel se vrátil nemocen ← Karel se vrátil + Karel byl nemocen.)
5) propozice ve vztahu k obsahu výrazu nominálního (propozice determinující): Člověk,
který nekouří, hodně ušetří.36

6) analytická (souvětná) forma jedné propozice – představuje opačnou situaci, kdy je
dvěma větami vyjádřena propozice jediná (analytickou formou jedné propozice je větné spojení
s vedlejší větou přísudkovou).

Paralelně vznikla další koncepce popisu souvětí, založená na klasifikaci podle
spojovacích výrazů. Jejím hlavním představitelem byl K. Svoboda (Souvětí spisovné
češtiny, 1970, 1972), později na tuto koncepci navázal J. Štěpán (Souvětí současné
češtiny, 2013). Oba autoři pod pojmem věta obsahová rozumějí vedlejší věty uvozené
určitými spojovacími prostředky (spojkami (v jejich terminologii částicemi) že, zda, jak aj. a
autosémantickými spojovacími prostředky), ve kterých se užívá relativních časů.
(Svoboda, 1972, s. 62; Štěpán se ve zmíněné práci užitím časů zabývá jen okrajově.)

= věty doplňovací vztažné u Bauera, pozn. MK
= vedlejší věty doplňkové, které mohou být rovněž obsahové, pozn. MK
36
= věty doplňovací vztažné u Bauera, pozn. MK
34
35
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3.2.11 Větněčlenská platnost vět obsahových
V odborné literatuře se zpravidla uvádí, že z hlediska větněčlenské platnosti jsou věty
obsahové větami podmětnými, předmětnými a přívlastkovými (srov. např. ESČ,
s. 522)37. Bauer si všímá, že větami obsahovými mohou být rovněž vedlejší věty
doplňkové a přísudkové (Bauer, 1965, s. 55). Z našeho výzkumu vyplynulo, že větami
obsahovými mohou být dokonce i některé věty příslovečné způsobové a prostředkové,
snad i příčinné (viz dále).
Autoři Mluvnice češtiny (1987) upozorňují, že větná realizace vět obsahových je
formou základní, nikoli substitucí nevětného členu; z tohoto důvodu se obě věty
příslušných souvětných spojení chápou jako dále neredukovatelné členy základové
větné struktury a tvoří spolu základovou strukturu souvětnou (Mluvnice češtiny 3, 1987,
s. 503).
A) Předmětné věty jsou uvozeny
a) výrazy komunikování (řekl, že/kdo; ptal se, zda/kdo; doporučil mu,
aby/ať/kam)
56.

Řekl, že nic nebrání těsnější spolupráci ČSSD se Svobodnými demokraty.

57.

Jeden čas jsem vás pravidelně informoval, kdo zajímavý nás navštívil.

58.

Zeptali jsme se ho, zda si už vybral vhodnou lokalitu.

59.

Některé hráčky se mě ptaly, co je s turnajem.

60.

Baníkovským fotbalistům jejich šéfové nařídili, aby se zapojili do
preventivní akce.

61.

Rodičům předškoláka třeba doporučím, ať dítě nechají ještě rok doma.

62.

Lékař doporučil ruku nenamáhat a poradil, kam se má obrátit o pomoc.

V hesle Obsahová věta v NESČ se též uvádí, že může jít o věty podmětné (Vojákům bylo slíbeno, že
dostanou mimořádné volno), předmětné (Slíbili vojákům, že dostanou mimořádné volno) a přívlastkové
(Vojáci dostali slib, že dostanou mimořádné volno) (NESČ, 2017, s. 1222). Na jiném místě téhož hesla
však autor tvrdí, že obsahové věty jsou objekty/komplementy. „Pro unifikační komplementovou analýzu
o.v. mluví zvl. to, že (a) všechny o.v. jsou v bezpříznakových strukturách v pozici za slovesem, tedy
v pozici komplementu, (b) ve větách s pasivní morfologií tranzitivního slovesa nemusí o.v. pozici
komplementu opustit a přemístit se do pozice subjektu auxiliáru, protože – na rozdíl od nominálních
výrazů – věty nemusejí získat pád, aby mohly být vyjádřeny (viz pasivum), (c) kdyby o.v. ve struktuře
(i) Stalo se, aby celý červenec nepršelo? byla subjektová, musela by – podle standardních analýz –
u infinitivu maticového slovesa být její povrchová realizace zakázaná, a struktura (ii) by tedy měla být
s *, ale není: (ii) Je možné stát se, aby celý červen nepršelo?“ (NESČ, heslo Věta obsahová, 2017, s.
1223). Podle našeho názoru však věty Je možné stát se, aby celý červen nepršelo? či např. Je možné vadit,
že prší? přijatelné nejsou.
37
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b) výrazy smyslového vnímání (viděl, že/jak/kdo; poslouchal, jak/zda/kdo;
dohlížel, aby)
63.

Pachatel při odchodu z prodejny procházel okolo policisty, který slyšel,
že mu v bundě cinkají odcizené lahve.

64.

Jednou jsem viděl, jak si jeden muž koupil nafukovací matraci.

65.

Děti přímo uvidí, komu ten dopis posílají.

66.

Pak jsme poslouchali, jak bubnuje déšť, a jedli hrozny.

67.

Po očku sledoval, zda se k němu blíží výborní Italové Manzi a Gaiardo.

68.

Pořád byl někdo u mě a díval se, co dělám.

69.

Rodiče přivádějí děti a dohlížejí, aby se převlékly a přezuly.

c) výrazy vyjadřujícími mentální činnost (věděl, že/kdo; myslel, že; vybavil si,
že/jak/kdo; přemýšlel, zda/kdo; pokládal za vyloučené, aby)
70.

Vždy jsme věděli, že válka bude trvat dlouho.

71.

Netuším, kdo oznámení podal.

72.

Odborníci si myslí, že by bylo lepší se takových dovozů vyvarovat.

73.

Odhalení soch připomnělo, že lázně Aurora jsou v provozu už 25 let.

74.

Později si nedokázal vybavit, jak dlouho tam postával.

75.

V témže okamžiku jsem si vzpomněl, komu se Mara podobala.

76.

Až do poslední chvíle přemýšlel, jestli do Atén vůbec pojede.

77.

I proto přemítali, kdo by si zasloužil titul mezi sportovkyněmi.

78.

Pokládáte za vyloučené, aby nevidomý člověk jezdil na kole?

d) výrazy vyjadřujícími hodnocení a citové stavy (zlobil se, že/když/jak; divil se,
že/kdo/když/pokud/jestliže; těšil se, až; bál se, že/zda/kdo/aby)
79.

Maminka se zlobila, že to je zaměstnání po nocích a není vhodné pro
rodinný život.

80.

Nakonec jsem byl rád, když jsem z něho vymámil alespoň tisícovku.

81.

Vládní koalice mě zklamala, jak se chovala k problémům s bydlením.

82.

Na vernisáži jsem byl docela překvapený, co tam bylo lidí.

83.

Nebudu se divit, pokud někomu budou připravená opatření připadat
zbytečně rozsáhlá a nákladná.

84.

Pak se nemůže divit, jestliže vláda zvolí tu nejúspornější variantu.

85.

Už se těšila, až bude zase doma.
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86.

Policie se bojí, zda bude mít lidi na vyhánění prostitutek.

87.

Nechtěl ustupovat teroristům, ale zároveň se musel obávat, kdo bude
jejich další obětí.

88.

Máme strach, aby nás nevystěhovali.

Jak upozorňuje K. Svoboda, u vět předmětných vyjadřujících citový stav nebo
citový děj je třeba mít na zřeteli, že věta s že vyjadřuje nejen to, čeho se citové
hodnocení týká, ale i jeho příčinu (Svoboda, 1972, s. 131). Proto jsou tyto
předmětné věty velmi blízké větám příslovečným příčinným (Svoboda je
označuje termínem „příčinně předmětové“), což v některých případech
umožňuje i nahrazení spojky že spojkou protože:
89.

Trenér se zlobil, že jste nebyl nachystaný. → 89a) Trenér se zlobil,
protože jste nebyl nachystaný.

Přesto budeme tyto věty obsahové i nadále pojímat jako věty předmětné. Vede
nás k tomu několik důvodů:
i.

Věta se spojkou že je primárně výpovědí o tom, čeho se týká citový vztah
či hodnocení vyjádřené ve větě řídící, vyjádření příčiny je zde druhotné.

ii.

Je zde analogie s jinými větami předmětnými uvozenými spojkou že:
90.

Byl naštvaný, že na trati byly kameny. ≈ Věděl/viděl/řekl, že na
trati byly kameny. (vlast.)

iii.

Ve větách se spojkou že lze užít relativního času, stejně jako v jiných
větách předmětných obsahových (ve větách příčinných se spojkou
protože tato možnost není).38 Srov.:
91.

věta obsahová: Emil byl naštvaný, že nemůže/nemohl pokračovat
v tréninku.(vlast.)

92.

věta příslovečná příčinná se spojkou protože: Emil byl naštvaný,
protože nemohl pokračovat v tréninku. (vlast.)
92a) * Emil byl naštvaný, protože nemůže pokračovat v tréninku.

iv.

Po většině predikátů je substituce že → protože sice možná, ale často zde
dochází k významovému posunu: věta s protože vyjadřuje příčinu daného
citového stavu, která je v tomto případě brána jako fakt. Věta s že však

Pokud je však věta příčinná uvozena např. výrazem kvůli tomu, že, je relativní čas ve výjimečných
případech možný: Protože jsem byl naštvaný kvůli tomu, že musím hlídat malého, řekl jsem jí, že
pospíchám na oběd.
38
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nemusí vyjadřovat objektivní fakt, ale pouze subjektivní pocit prvotního
konatele:
93.

Dědeček se zlobil, že má vnučka v hlavě jen kluky a kouření.

94.

V první chvíli jsem byla naštvaná, že jde o další nápad velkého
ješity, který si chce zabezpečit další propagaci svého jména.

Po predikátech s obligatorní valencí, jako litoval, obával se, těžce nesl

v.

apod., není substituce že → protože možná vůbec:
95.

Už mnohokrát Štěpánka litovala, že k hraní nedělala ještě něco
jiného.

95a)

* Už mnohokrát Štěpánka litovala, protože k hraní nedělala ještě
něco jiného.

96.

Obávali se, že by lípa mohla kostel při pádu vážně poškodit.

96a)

* Obávali se, protože by lípa mohla kostel při pádu vážně
poškodit.

e) výrazy vyjadřujícími volní činnost (umožnil mu, aby; chtěl, aby; přál si,
aby/ať)
97.

Rok 1989 mu umožnil, aby se dostal jako profesor k výuce kompozice.

98.

Nechci, aby se lidé nechali zbytečně napálit.

99.

Moc jsem si přála, ať tam už jsme.

f) výrazy vyjadřujícími kauzální vztah k ději věty závislé (způsobil, že)
100.

Válečná léta způsobila, že nebylo třeba žádných krejčovských úprav.

g) výrazy s významem „čekání“ (čekal, až/dokud)
101.

Stála u silnice a čekala, až se s autem otočí.

102.

Opatrně strhla obal z příboru a počkala si, dokud jídlo nevychladne.

h) výrazy s významem „věnovat se něčemu“ (zabýval se tím, zaměstnával se tím,
bavil se tím, věnoval se tomu, dělal to, že...)
103.

Už několik týdnů se zabýval tím, že si kreslil její tvar, rozměry a umístění.

104.

Celý život se věnoval tomu, že fotografoval město i události v něm.

105.

Náš poťouchlý zloděj dělal to, že dojil mrtvé účty.
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B) Podmětné věty jsou uvozeny
a) výrazy komunikování (bylo řečeno, že/kdo; otázkou bylo, zda/kdo; bylo mu
doporučeno, aby/ať/kam/že)
106.

Na setkání s novináři zaznělo, že se chystá 55 mítinků.

107.

Jen bylo řečeno, kdo bude stavět a kdo ne.

108.

Jedinou otázkou bylo, jakým rozdílem domácí zvítězí.

109.

Je otázka, jestli o tom zastupitelstvo vědělo.

110.

Všem vyškoleným bylo důrazně doporučeno, aby se o prožitém týdnu
nešířili.

111.

Dostal jsem zapečetěnou aktovku a bylo mi řečeno, kam mám jet.

b) výrazy smyslového vnímání (bylo vidět, že/jak/kdo)
112.

Bylo vidět, že má trošku problémy s bruslením.

113.

Bylo slyšet, jak mu praskalo v páteři.

114.

Pak se to za nimi na hřišti táhne, je cítit, kudy běžely.

c) výrazy vyjadřujícími mentální činnost (došlo mu, že/kdo; zdálo se mu, že /
jako by; zajímalo ho, zda/kdo; napadlo ho, aby/ať)
115.

Pak nám najednou došlo, kdo to je.

116.

Proč nám připadá, že se Malý vůz otočí jednou denně kolem Severky?

117.

Nejprve se zdálo, jako by se čas rozběhl pozpátku.

118.

Vůbec mě nezajímá, jestli dětem vyváříte, nebo si necháte jídlo dovézt.

119.

Pořád mu vrtalo hlavou, co se stane, jestli ho policajti dopadnou.

120.

Milenu napadlo, abychom Stáňovi zazpívaly.

d) slovesy vyjadřujícími hodnocení a citové stavy (nelíbilo se nám,
že/jak/když/kolik; bude mu vadit, až/pokud/jestliže; nejlepší by bylo, kdyby)
121.

Otci dívky se nelíbilo, že se s ním dcera nechce příliš stýkat.

122.

Určitě ho těšilo, jak se může vysmát někdejšímu císařství a jeho symbolu.

123.

Taky se mi líbí, když má umělec ve jménu písmeno X.

124.

Nejvíc mě fascinovalo, kolik bylo všude lidí.

125.

Aspoň mu nebude vadit, až na něj při sprchování řádně nacákáte.

126.

Ochráncům by vadilo, pokud by se odebírala voda z nedalekého
Veseckého údolí.
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127.

Ideální by bylo, kdyby přišlo osmaosmdesát procent lidí.

e) adjektivy, příslovci, popř. substantivy vyjadřujícími hodnocení či jistotní
modalitu (adjektiva je dobré, že; příslovce a substantiva škoda, štěstí, že;
adjektiva je možné, jisté, že; není možné, aby)
128.

I proto je dobré, že EU dává hlas malým státům.

129.

Je to škoda, že od modelingu přešla k moderování.

130.

Bylo štěstí, že v protisměru nejelo auto.

131.

Je možné, že se v Jihlavě dočkáme i umělé trávy čtvrté generace.

132.

Bylo jisté, že síly samotných hasičů v potopou zasažených místech
nestačí.

133.

Zřejmě nebude možné, aby vedl vládu až k řádným volbám.

f) dalšími substantivy v instrumentálu ve spojení se slovesem být: argumentem /
důvodem / důsledkem / faktem / faktorem / chybou / ideou / ironií / myšlenkou /
náhodou / následkem / nevýhodou / paradoxem / podmínkou / praxí / pravdou /
problémem / předností / překážkou / příčinou / přínosem / rysem / rozdílem /
skutečností / slabinou / součástí / štěstím / událostí / věcí / výhodou / výsledkem /
vysvětlením / záminkou / zásadou / zážitkem / znakem / zprávou / zvláštností / ... /
bylo, že… (Pozn.: Nominativ patří k vedlejším větám přísudkovým, např. důvod byl, že…
apod.

Tyto uvozující predikáty se užívají většinou v pořadí Sinstr + bylo, řidčeji i

v opačném pořadí (nebylo náhodou, bylo zvykem apod.)
134.

Při širokém úsměvu cenil bílé zuby, ale Melanie jeho úšklebku ani na
vteřinu neuvěřila. Jejím prvním dojmem bylo, že tenhle muž je liška.

135.

Na Píkovi měla eminentní zájem sovětská strana. Prioritou bylo, že se
nesmí dostat na Západ, protože příliš věděl o sovětské zpravodajské
službě.

136.

Podle jeho slov bylo nutné během všech prací dodržet náročné podmínky
památkářů. „Hlavním kritériem bylo, že musíme využít 30 procent dřeva
z původní budovy.“

137.

Nepomohly ani žádosti u vlády, prezidenta a dalších institucí. Jediným
výsledkem bylo, že objekt má nechat vyčistit okresní úřad. Než to udělal,
zanikl.

138.

Právě v NDR totiž bylo zvykem, že stát zaručuje péči o dítě už od jeslí.
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g) výrazy vyjadřujícími volní činnost (bylo mu umožněno, aby; jeho přáním bylo,
aby)
139.

Policii bylo umožněno, aby tu vykonala domovní prohlídku bez povolení.

140.

Mým přáním je, aby zápas skončil remízou.

h) výrazy konstatujícími „existenci“ (stalo se, že; nestalo se, že by / aby)
141.

Stalo se, že byl občas i terčem posměšků.

142.

Nestalo se, aby někdo něco slíbil a pak to nesplnil.

143.

Nestává se, že bychom během slev vyprodali všechny zásoby.

i) Dále sem řadíme věty typu To, že studuje, je jeho plus.
Větu To, že studuje, je jeho plus uvádí J. Štěpán jako příklad věty podmětné obsahové (Štěpán,
2013, s. 49). J. Bauer naproti tomu tvrdí, že podmětná věta se spojkou že stojící po odkazovacím
zájmenu to bývá významově nezávislá na predikátu věty řídící – nevyjadřuje už jeho obsah a
podle Bauera se vymyká z obsahových vět v pravém slova smyslu: To, že jsi odešel bez dovolení,
mohlo způsobit velké neštěstí // svědčí o tvé nespolehlivosti x mne překvapilo. (Bauer, 1965,
s. 58)

V této práci považujeme tento typ vět s korelátem to za obsahové, protože
jednak splňují kritérium nutného valenčního doplnění svého nadřazeného
predikátu, jednak se v nich nezřídka užívají relativní časy. Srov.:
144.

To, že v třípodlažní budově hoří, zjistila kolem sedmé hodiny ráno
pracovnice zoo, která právě přicházela do práce.

145.

To, že se stěhujeme, jsme dali příslušnému odboru na vědomí včas.

146.

To, že jí nemoc AIDS nehrozí, bylo zřejmé až z výsledků testů, které
ovšem bylo možné provést až po třech měsících od nehody.

147.

To, že ve výkonech přituhuje, určitě poznaly dosud vedoucí Bříšťany.

148.

To, že odbočuji, jsem dal všem motoristům včas a jasně najevo zapnutím
blinkru a nadjetím ke středu křižovatky.

149.

To, že se něco děje, nikdo ze stavebníků netušil.

150.

To, že dětem ubližuje, prý nevnímala.

151.

To, že se Brabcovi daří, se dalo vyčíst už z kvalifikace.

152.

To, že samy nezávodí, štvalo i pořadatelky Šárku Zimmertovou a Ivetu
Trochovou.
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Za obsahové ale považujeme kvůli valenčnímu kritériu i věty, jejichž řídící
predikáty vyjadřují hledisko mluvčího, a užití relativních časů tedy neumožňují:
153.

To, že jsem rád maloval, jsem využil i na vojně.

154.

To, že se s námi soudil, byl jen trik.

155.

To, že plyn hořel, bylo podle mluvčího hasičů Víta Pernici daleko
bezpečnější, než kdyby hasiči oheň hned uhasili.

156.

To, že jsem mlčel, byl vlastně projev mé loajality, který bohužel ale nikdo
neocenil.

157.

To, že jsme přístroj neměli, snižovalo kredibilitu našeho zařízení.

C) Přívlastkové věty závisejí na substantivech znamenajících
a) komunikování (tvrzení, že/kdo; otázka, zda/kdo; rozkaz, aby/ať/co)
158.

Jiří Hrabovský zpochybnil tvrzení, že Škoda zneužívá monopolní pozici
na čs. trhu.

159.

Vláda nemá žádnou oficiální informaci, kdo tam ministerstvo zastupuje.

160.

Na otázku, zda je audit hotov, neodpověděl.

161.

Na dotaz, kdo tu dovolenou platil, reagoval podrážděně.

162.

Pak vydal rozkaz, aby se vojsko utábořilo.

163.

To skončí pokutou a nařízením, ať si majitel pozemek uklidí.

164.

Ze záchranky nám dávali po mobilu instrukce, co máme dělat.

b) smyslové vnímání (pocit, že)
165.

Vážně nemáte pocit, že se stal průšvih a že jste vyhodil peníze oknem?

c) mentální činnost (názor, že; podezření, že/kdo; dojem, že / jako by;
pochybnosti, zda/kdo; důvod, aby)
166.

Zásadně nesouhlasím s názorem, že bychom měli zůstat bez stíhaček.

167.

Zatím nemáme podezření, kdo mohl škodu způsobit.

168.

Měl pokaždé dojem, jako by na sobě cítil jejich oči.

169.

Vyvstávají pochybnosti, zda zákon může vést k omezení kriminality.

170.

Máme pochyby, čí zájmy v tomto případě pan Jansta vůbec hájí.

171.

Italská kuchyně je chuťově velmi atraktivní a existuje mnoho důvodů,
abyste se jí při hubnutí inspirovali.
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d) hodnocení a citové vztahy (radost, že)
172.

Naplnilo mne to zvláštní radostí, že naše krásné staré zvyky dosud
z našeho lidu nevymizely.

e) volní činnost (přání, aby/ať)
173.

Obrozenci měli touhu, abychom mohli slavně žít.

174.

Ráno po snídani se všichni rozloučili s přáním, ať na horách napadne
brzy sníh.

f) velmi obecný význam, který nutně vyžaduje přívlastkové rozvití (fakt, že)
Skupina (f) oproti skupinám (a)–(e) zahrnuje substantiva sémanticky chudá
(fakt, skutečnost). Čas vedlejší věty na nich závislé je proto ovlivněn slovesným
predikátem řídící věty.
fa)

typ rozladil ho fakt… (užívají se většinou relativní časy); typ důvodem
byl fakt... (užívají se absolutní i relativní časy); typ způsobil to fakt…
(užívají se pouze absolutní časy)

175.

Sigma ignorovala fakt, že je o jednoho muže oslabena, a po tečovaném
centru Rossiho a hlavičce Janotky šla dokonce do vedení.

176.

Jak přijali fakt, že hrajete indiánského náčelníka, ve vaší rodné Francii?

177.

Najednou na ni palčivě dolehla skutečnost, že žije ve lži, a její obrovskou
tíhu bezmála nedokázala unést.

178.

Pro mě byl fakt, že si mohu zase nasadit svůj klobouk a vzít do ruky bič,
úžasný, role Indiana Jonese je jedním ze zásadních momentů mého
života.

179.

Část fanoušků musela na olomouckém vlakovém nádraží vystoupit.
Důvodem byla skutečnost, že neměli jízdenku.

180.

Zákony byly v pořádku, potíže způsobil fakt, že nebyly vůbec dodržovány.

fb)

typ jediné, co nás mrzelo, byl fakt…

Následující věty přívlastkové rovněž závisejí na substantivech fakt/skutečnost,
ale větná struktura řídící věty je poněkud složitější: řídící věta se skládá z věty
hlavní a do ní vložené věty vedlejší, jejíž predikát svou sémantikou ovlivňuje,
zda je ve větě vedlejší závislé na substantivech fakt nebo skutečnost možné užít
relativní čas. V příkladech (181–185) to možné je, v příkladu (186) nikoliv.
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181.

Jediné pozitivum, které nám mohl sdělit, byl fakt, že můžeme jít domů,
zapnout si internet, na němž uvidíme, kdy už přijdeme na řadu, a pak
přijet znovu.

182.

Jediné, co mistra trochu rozladilo, byl fakt, že zrovna on má křtít
kalendář o stáří. Ale nakonec svou úlohu zvládl se svým osobitým
humorem.

183.

Co jej však zlobilo nejvíce, byla skutečnost, že nemůže jako obvykle
obývat větší z obou ložnic.

184.

Co Wencka mátlo, byla skutečnost, že Američané si sice upevňují
postavení na východním břehu Labe, ale dál na Berlín nikdo nemíří.

185.

Jediné, co nás snad na tomto pobytu mrzelo, byla skutečnost, že trvá jen
tři dny.

186.

To, co odlišovalo tuto aukci od jiných, byla skutečnost, že knížka byla
ještě nečtená.

D) Doplňkové věty (přistihl ho, že/jak)
187.

Kolikrát jsem tě přistihl, že mi lžeš?

188.

Viděl ho, jak podlézá zábradlí mostu a ztrácí se mu z očí.

E) Přísudkové věty: substantivum v nominativu + byl + (ten/takový)
Jak upozorňují autoři Mluvnice češtiny, přísudková věta je větnou realizací pouze jmenné složky
analytického predikátu, predikativu. Není tedy členem jiné věty, nýbrž pouze součástí jejího členu.
Z hlediska formální stavby se však neliší od jiných hypotaktických souvětných spojení. (Mluvnice
češtiny 3, s. 535−536)

Přísudkové věty jsou uvozeny spojkou že a bývají často

anticipovány zájmeny ten či takový: výsledek / závěr / názor / postup / dojem / pocit
byl (ten/takový), že…
Řídící věta, na které závisí vedlejší věta přísudková, obsahuje zpravidla
substantivum, které má potenciál uvozovat vedlejší větu obsahovou vyjadřující
výrok či jinou komunikační činnost, smyslový vjem nebo mentální činnost, a díky
takovému substantivu může podobné obsahy vyjadřovat i daná věta přísudková.
V těchto větách se běžně užívají relativní časy.
189.

První dojem byl, že je to strašně studené. Ale pak jsme se osmělily a bylo
to dobré.
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190.

Hlavní původní motiv, který nás vedl k opravě rybníka, byl ten, že hráz
prosakuje a dochází k vývěrům vody při vzdušné patě hráze.

191.

Můj pocit byl takový, že je důležité zůstat v Liberci, abych pomohl
zachovat klub.

192.

Závěr policie byl takový, že nejde o podvod, a případ odložila.

193.

Naše vize byla taková, že chceme vybudovat organizačně a ekonomicky
silný turistický odbor vlastně s celorepublikovou působností. Dnes mohu
určitě říci, že se to podařilo.

F) Příslovečné věty
a) (úzce) způsobové věty (tváří se, vypadá, že / jako by)
b) věty příslovečné prostředkové (vysvětlil to tak/tím, že)
c) věty příslovečné příčinné (byl naštvaný kvůli tomu, že)
Podle Bauera se věty příslovečné prostředkové, příčinné apod., které stojí nutně po
odkazovacích zájmenných výrazech tím, to atd., zcela odtrhly od obsahových vět
(Bauer, 1965, s. 59). Doklady z ČNK však ukazují, že se i v těchto typech vět
vyskytují relativní časy, a tudíž je můžeme považovat za obsahové.
a) (úzce) způsobové věty (tváří se / vypadá (tak), že / jako by)
194.

Nejdřív se tvářil, že neví, o co jde, ale dělalo mu to dobře.

195.

Navenek se přitom včera Paroubek tvářil tak, že názory sociálních a
občanských demokratů se sbližují.

196.

Tvářila se, jako by jí to nevadilo.

197.

Usmíval se a vypadal, že má dobrou náladu.

198.

Jednou taky za mnou přišel pán, který vypadal tak, že si jde koupit dárek
pro manželku. A on koupil tři obrovské obrazy.

b) věty příslovečné prostředkové závisejí
ba)

na slovesech „komunikování“ argumentoval, bránil se, hájil se, vysvětlil,
zdůvodnil apod. ve spojení s odkazovacím výrazem tak, tím, v tom duchu
apod.

bb)

na slovesech typu bavil se, pomohl, pomstil se, zadal si, zhřešil apod. ve
spojení s odkazovacím výrazem tím, tak, takovým způsobem apod.
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ba) V prostředkových větách závisejících na predikátech s významem
komunikování se běžně uplatňují relativní časy, a jsou tedy větami
obsahovými.39 Dokazuje to i možnost jejich převedení na (původní) přímou řeč:
199.

Před soudem ale argumentoval tím, že jeho chování sice je neetické,
avšak nejde o kriminální čin.
= Před soudem argumentoval: „Jeho chování sice je neetické, avšak
nejde o kriminální čin.“

200.

Kopáček, který po skandálu odešel z ODS i z politiky, se ale od začátku
bránil tím, že je nevinný a že ve své funkci neměl vůbec na přidělování
bytů žádný vliv.

201.

Ve svém odvolání se hájil tím, že proti němu není jediný přímý důkaz.

202.

Kouč absenci tří stálých členů týmu vysvětlil tím, že chce ve Slovinsku
využít především dosavadní náhradníky.

203.

Mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Pohanová odmítnutí
zakázky zdůvodnila tak, že v tramvajích teď běží kampaň magistrátu,
která stavbu nádraží v odsunuté poloze naopak podporuje.

bb) V prostředkových větách závislých na predikátech typu pomohl, pomstil se,
zadal si, zhřešil tím/tak, že… se relativní časy neuplatňují. Podle našeho názoru už
tyto vedlejší věty ani nejsou nutným valenčním doplněním svých řídících
predikátů, a nelze je tedy považovat za obsahové. Srov.:
204.

Newburry mi hodně pomohl tím, že upozorňoval na moje písničky.

205.

Dvaadvacetiletý pachatel se našemu kolegovi pomstil tím, že mu ze
vzteku zapálil jeho osobní auto.

206.

Literárky poskytly své stránky takzvané filozofické diskusi, kde zejména
Karel Kosík a Ivan Sviták nedovoleně zhřešili tím, že v ideologii viděli
„falešné vědomí“.

c) věty příslovečné příčinné
Blízké větám příslovečným příčinným jsou věty obsahové závislé na slovesných a
adjektivních

predikátech

s významem

„hodnocení

39

a

citových

stavů“

(byl

Na predikátech s významem komunikování mohou záviset i jiné příslovečné věty, které již větami
obsahovými nejsou. Jedná se např. o věty příslovečné účinkové: Argumentoval tak, že všechny přesvědčil.
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hrdý/mrzutý/nadšený/naštvaný, že..., zuřil, zlobil se, radoval se, že...). Jak ale podrobně
vysvětlujeme výše v odd. Ad), tyto věty považujeme za věty předmětné.
Jinak je tomu, pokud jsou tyto věty anticipovány odkazovacím výrazem proto,
že…, za to, že…, díky tomu, že…, kvůli tomu, že…, následkem toho, že…, v důsledku
toho, že…, z toho důvodu, že… apod. V takovém případě se jedná již jednoznačně o věty
příslovečné příčinné. Výjimečně se i tady při silném důrazu na perspektivu prvotního
konatele může vyskytnout relativní čas, proto by tyto věty mohly být snad rovněž
považovány za obsahové. Srov.:
207.

Protože jsem byl naštvaný kvůli tomu, že musím hlídat malého, řekl jsem
jí, že pospíchám na oběd.

208.

Nedrtivá menšina byla šťastna proto, že MN je po smrti.

3.2.12 Shody a rozdíly mezi větami obsahovými a doplňovacími vztažnými
Jak upozorňuje J. Bauer (1965, s. 55), vedlejší věty obsahové a doplňovací vztažné tvoří
společně jakýsi protipól k větám příslovečně určovacím. Jejich syntaktická příbuznost
vede některé autory k tomu, že je pojednávají společně jako jeden typ vedlejších vět
(např. Štícha, 2013). V této práci se držíme tradičního Bauerova rozlišení na vedlejší
věty obsahové a doplňovací vztažné, a to zejména z důvodu užití slovesného času –
relativních časů se užívá pouze ve větách obsahových. Kromě rozdílu v užívání
slovesného času jsou mezi větami obsahovými a doplňovacími vztažnými i jiné
podstatné rozdíly. Podívejme se nejprve, v čem se oba typy vedlejších vět shodují.
Věty obsahové i věty doplňovací vztažné plní podobné syntaktické funkce ve
stavbě věty řídící – oba typy vedlejších vět vyjadřují nejčastěji podmět, předmět nebo
přívlastek (věty doplňovací vztažné jsou ovšem v převážné většině přívlastkové).
Srov.40:
Věta doplňovací vztažná

Věta obsahová

VV podmětná:

Kdo se bojí, nesmí do lesa.

X

Došlo mu, kdo se bojí.

VV předmětná:

Uviděl toho, kdo se bál.

X

Viděl, kdo se bojí.

VV přívlastková:

Uviděl muže, který se bál.

X

Dostal informaci, který
muž se bojí.

40

Příklady jsou vlastní.
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Jak věty obsahové, tak i věty doplňovací vztažné tvoří nutný a nedílný celek se svou
větou řídící – závislá věta větu řídící kompletuje, tj. činí z ní větu po formální i
významové stránce úplnou. (Z tohoto důvodu např. F. Štícha tyto dva typy vět bez
rozlišení řadí k souvětné kompletaci, srov. Štícha, 2013, s. 793–794.) Věty obsahové se
však od vět doplňovacích vztažných liší tím, že přinášejí nejzávažnější část sdělovaného
obsahu, vlastní jádro sdělení, a jejich věta řídící mívá jen povahu věty uvozovací, která
informuje o době a situaci prvotního sdělení, myšlenky nebo vjemu (Bauer, 1965, s.
56−57). Věty doplňovací vztažné naproti tomu přinášejí sdělení svou závažností
ekvivalentní větě řídící. Srov.:
209.

Vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů. (vlast.) (věta doplňovací vztažná)

210.

Nevím, kdo má nejvíc bodů. (vlast.) (věta obsahová)

Charakteristiku, která dobře vystihuje rozdíl mezi oběma typy vedlejších vět, podává J.
Bauer:
„Obsahové věty vyjadřují vlastní obsah toho, co je ve větě řídící jen obecně
nazváno, označeno nebo co se v ní hodnotí. Na slovech, jejichž obsah konkretizují, jsou
bezprostředně závislé, jsou jejich nutným doplněním; přitom si toto slovo přímo žádá
jistý druh obsahové věty, takže jde o obdobu vazby (rekce). …
Doplňovací věty vztažné přinášejí charakteristiku některého členu věty řídící,
nutnou k její sdělné úplnosti; přitom buď rozvíjejí větný člen vyjádřený syntaktickým
substantivem a mají povahu adjektivní, nebo samy zastupují nevyjádřené podstatné
jméno (zpravidla jde o obecně vzatou osobu nebo věc) a mají povahu substantivní
podobně jako substantivizované adjektivum. Bylo by je tedy možno nahradit adjektivem
nebo substantivem vyjadřujícím vlastnost nebo relaci: kdo se bojí → bojácný [člověk]
→ bázlivec; kniha, kterou jsem koupil → koupená.“ (Bauer, 1965, s. 55)
Víme, že věty obsahové mohou být uvozeny spojkami (že, jak, zda…) nebo kslovy (tázacími/neurčitými zájmeny a příslovci kdo, co, jaký, kde apod.), věty
doplňovací vztažné jsou uvozeny pouze k-slovy (v tomto případě vztažnými zájmeny a
příslovci kdo, co, jaký, kde apod. a navíc i zájmenem jenž). Jak ve větách doplňovacích
vztažných, tak i ve větách obsahových je k-slovo členem věty vedlejší, je tu však jeden
rozdíl: v doplňovacích větách relativum vyjadřuje totožnost tohoto členu, který
zastupuje, s členem věty řídící, na který odkazuje, popřípadě který věta vedlejší sama
zastupuje. V obsahové větě k-slovo naproti tomu nekoresponduje s žádným členem věty
řídící: ptal jsem se, co přinesl x co přinesl, to zase odnesl (Bauer, 1965, s. 56).

54

Rozdíly mezi větami obsahovými a doplňovacími vztažnými shrnujeme v tabulce:41
věty obsahové
- uvozeny tázacími/neurčitými zájmeny
- závisejí na výrazech komunikování (Řekl, proč/kdy/kam přišel), smyslového vnímání (Slyšel jsem, kam
to dává), myšlení (Neměla jsem představu, co bych řekla), hodnocení a citových stavů (Obdivovali ho,
jak to tam měl zařízené) atd.
- užívá se v nich (většinou) relativních časů
věty doplňovací vztažné
- uvozeny vztažnými zájmeny
- závisejí na substantivním či zájmenném výrazu (My, kdo tu pracujeme, …; Ta paní, co mi tady uklízí,…;
Dorazili na mýtinu, kde rostly lesní maliny.)
- výraz, k němuž se zájmena vztahují, může být vypuštěn ([Ten], kdo se bojí, nesmí do lesa. Nemohl jsem
se vrátit [tam], odkud jsem přišel. Budu mluvit [tehdy], kdy budu chtít.)
- užívá se v nich (pouze) absolutních časů42.

Přes všechna rozlišovací kritéria, která jsme uvedli výše, mohou v některých případech
nastat pochybnosti, zda se jedná o větu obsahovou, či o větu doplňovací vztažnou.
Některé doplňovací věty vztažné mají totiž stejnou vnější strukturu, a závisejí dokonce i
na stejných predikátech jako věty obsahové (zejména se jedná o vedlejší věty uvozené
tvarem zájmena co). J. Panevová (1971b) uvádí příklad Ukázal, co jsme všichni znali,
z kterého je zřejmé, že to, co závisí jako syntaktický objekt na slovese, které má
schopnost řídit obsahovou větu, nemusí být vždy obsahová věta. Panevová pro rozlišení
obsahové a doplňovací věty užívá test pomocí ukazovacího zájmena v řídící větě (srov.
též Ševčíková, 2008):
Ukazovací zájmeno
1) není možné

závislá věta je obsahová

2) je fakultativní a je v akuzativu

zájmeno je anaforické, závislá věta je doplňovací

3) je fakultativní a je v jiném pádě

zájmeno je korelativní, závislá věta je obsahová

4) je obligatorní
4.1 není nutně dáno vazbou slovesa

zájmeno je anaforické, vedl. věta je doplňovací

(věta bez něho je konstrukčně možná)
4.2 je nutně dáno vazbou slovesa
(věta bez něho není konstrukčně možná)

homonymie:
4.2) Mluvili o tom, kdo bude u nich bydlet.
4.2a) Mluvili o tom, kteří lidé u nich budou bydlet.
4.2b) Mluvili o lidech, kteří budou u nich bydlet.

41
42

Příklady jsou vlastní.
S výjimkou vět doplňovacích vztažných závislých přímo či nepřímo na větě obsahové.
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Zkusíme tomuto testu podrobit několik konkrétních příkladů:
211.

a) Lidé dali všechno stranou a jenom se dívali na hokej. Během šampionátu
jsem v novinách četl, co se dělo na Slovensku.

V tomto případě ukazovací zájmeno není možné, proto se jedná o případ (1) – závislá
věta je obsahová.
212.

b) Zatímco Grossmann svědomitě chodil na všechny přednášky a zapisoval
si je, Einstein na ně někdy nechodil a četl si, co ho zajímalo.

Zde na stejném predikátu „četl“ závisí vedlejší věta, na kterou lze odkázat zájmenem to
– četl si to, co ho zajímalo, tj. např. knihy, které ho zajímaly. Jedná se tedy o případ (2),
závislá věta je doplňovací vztažná.
Podobné jsou například tyto dvojice, kdy (a) je vždy věta obsahová a (b) vždy
věta doplňovací vztažná:
213.

a) Dávám si špunty do uší, abych se mohl plně koncentrovat, takže jsem
neslyšel, co na mě kluci křičeli.
b) Ale jak byl nahluchlý, neslyšel, co jeho žena poslouchala dál – šramot
v hořejších pokojích. (Tj. neslyšel šramot, který jeho žena poslouchala
dál.)

214.

a) Rok trápení do příštích velkopátečních pašijových zpěvů nešťastné matce
připomněl, co pro ni bylo skutečným pokladem. (Tj. připomněl jí, že pro
ni bylo skutečným pokladem to a to.)
b) To jí připomnělo, co se o Linovi šuškalo – že je velmi šetrný, a že by si
ani za nic na světě nekoupil v jídelně nějaké drahé jídlo.

215.

a) Ginger tak odstartovala plejádu hvězd, které dodnes s láskou vzpomínají
na precizního muže, jenž vždy přesně věděl, co chtěl, a který jim vlastně
na hvězdné filmové nebe pomohl, nebo je tam podržel. (Tj. věděl, že chce
to a to.)
b) Zajel jsem tam i později, když všecko skončilo a já jsem už věděl, co jsem
potřeboval: fakta, jména i místa. (Tj. už jsem věděl potřebná fakta,
jména i místa.)

216.

a) Cítil, co potřeboval: vzdálenou jistotu, pramen síly… (Tj. cítil, že
potřebuje vzdálenou jistotu…)
b) Vaculík cítil, co jeho známí necítili. (Tj. Vaculík to cítil, ale jeho známí
to necítili.)
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217.

a) Nesnesitelnou lehkostí bytí Kundera světu vysvětlil, co znamenala
husákovská normalizace, lépe, výstižněji, plastičtěji a přesvědčivěji než
kdokoliv jiný. (Tj. vysvětlil, že husákovská normalizace znamenala to a
to.)
b) Odhodil jsem tedy počáteční ostych a vysvětlil, co věděl i bez mého
vysvětlování: bez peněz si nemůžu koupit letenku a bez letenky nemůžu
odletět.

218.

a) Věřili jsme, že sloužíme dobré věci, a přitom strkali hlavu do písku a
nechtěli vidět, co se už tehdy dělo s láskami našeho mládí, jako byli
Teige, Zahradníček, Seifert, Holan, Halas a další. (Tj. nechtěli vidět, že
s láskami našeho mládí se děje to a to.)
b) Jak to, že jsem neviděl, co jsem měl celou dobu přímo pod nosem? (Tj.
neviděl jsem věc, kterou jsem měl přímo před nosem.)

Větu nechtěli jsme vidět, co se už tehdy dělo s láskami našeho mládí (218a) lze ovšem
interpretovat i jako doplňovací vztažnou, srov. např.: Nechtěli jsme vidět ty hrůzy, co se
už tehdy děly s láskami našeho mládí. Podobně dvojznačné jsou např. následující věty:
219.

Nikomu se nelíbilo, co se chystal podnikat s lidským mozkem.

220.

Ještě méně se mi líbilo, co jsem viděl na jeho opěradlech.

221.

Veřejnosti, sledující vývoj dramatu v Evropě a nyní i ve Spojených
státech, se ani za mák nelíbilo, co viděla.

222.

Rychle jsem mu pověděl, co nám bylo známo o Flinduvijcích.

223.

Zaujalo mě, co Ivan psal v minulém dopise.

V následujících větách je ukazovací zájmeno fakultativní a není v akuzativu (nad tím
resp. o tom), jedná se tedy o případ (3) – závislá věta je obsahová:
224.

Trenér Jiří Ulč žasl, čeho byli najednou v této poslední zkoušce sedmi
minut na trenažéru jeho chlapci schopni.

225.

Vůbec neměl ponětí, co ženě vadilo.
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3.3 Dělení vedlejších vět obsahových – shrnutí43
- komunikování

- oznamovací - že

- předmětné (Řekl, že tam někdo je.)
- podmětné (Bylo řečeno, že tam někdo je.)
- přívlastkové
(Jeho slova, že tam někdo je, ji vylekala.)

- příslovečné prostředkové
(Argumentoval tím, že tam někdo je.)

- přísudkové
(Verdikt soudu byl takový, že se případ
odročuje.)

- kdo… - předmětné (Řekl mu, kdo to je.)
- podmětné (Zaznělo, kdo to je.)
- přívlastkové (Dostal odpověď, kdo to je.)
- tázací - zjišť. - zda... - předmětné (Ptal se, zda tam někdo je.)
- podmětné (Otázkou bylo, zda tam někdo je.)
- přívlastkové (Položil mu otázku, je-li tam.)
- přísudkové (Otázka je, jestli to má cenu.)
- doplň. - kdo…- předmětné (Ptal se, kdo to je.)
- podmětné (Otázkou bylo, kdo to je.)
- přívlastkové (Položil mu otázku, kdo to je.)
- přísudkové (Otázka byla, kdo nám to řekne.)
- žádací

- aby - předmětné (Doporučil mu, aby tam šel.)
- podmětné (Bylo mu doporučeno, aby tam šel.)
- přívlastkové (Dal mu rozkaz, aby tam šel.)
- ať

- předmětné (Doporučil mu, ať tam jde.)
- podmětné (Bylo mu doporučeno, ať tam jde.)
- přívlastkové (Dal mu rozkaz, ať tam jde.)

- komu, co, kam... + modální sloveso mít
- předmětné (Řekl mi, kam mám jít.)
- podmětné (Bylo řečeno, kam mám jít.)
- přívlastkové (Dostal instrukci, kam má jít.)

43

Příklady v závorkách jsou většinou vlastní, ojediněle i z ČNK.
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- smysl. vnímání

- oznamovací - že

- předmětné (Viděl, že tam někdo je.)
- podmětné (Bylo vidět, že tam někdo je.)
- přívlastkové
(Neopouštěl ho pocit, že tam někdo je.)

- doplňkové (Přistihl ho, že tam jde.)
- přísudkové
(Jeho první vjem byl, že tam někdo je.)

- jak

- předmětné (Slyšel, jak tam někdo jde.)
- podmětné (Bylo slyšet, jak tam někdo jde.)
- doplňkové (Slyšel ho, jak tam jde.)

- kdo… - předmětné (Viděl, kdo to je.)
- podmětné (Bylo vidět, kdo to je.)
- tázací - zjišť. - zda... - předmětné (Podíval se, zda tam je.)
- doplň. - kdo…- předmětné (Podíval se, kdo to je.)
- žádací

- aby - předmětné
(Policie dohlížela, aby padělky shořely.)

- myšlení

- oznamovací - že

- předmětné (Věděl, že tam někdo je.)
- podmětné (Došlo mu, že tam je.)
- přívlastkové (Měl dojem, že tam je.)
- přísudkové (Jeho názor byl, že tam někdo je.)

- jak

- předmětné (Vybavil si, jak spolu byli na rybách.)
- podmětné
(Vybavilo se mu, jak spolu byli na rybách.)

- kdo… - předmětné (Věděl, kdo to je.)
- podmětné (Došlo mu, kdo to je.)
- přívlastkové (Měl podezření, kdo to udělal.)
- jako by - podmětné (Zdálo se mu, jako by ho znal.)
- přívlastkové
(Měl dojem, jako by ho odněkud znal.)

- příslovečné způsobové
(Připadal si, jako by rozmlouval se
sprchovým koutem.)

- aby - předmětné (Pokládal za vyloučené, aby ho znal.)
- podmětné (Bylo vyloučené, aby ho znal.)
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- tázací - zjišť. - zda... - předmětné (Zjišťoval, zda tam někdo je.)
- podmětné (Vrtalo mu hlavou, zda tam někdo je.)
- přívlastkové
(Měl pochybnosti, zda tam někdo je.)

- doplň. - kdo…- předmětné (Zjišťoval, kdo to je.)
- podmětné (Zajímalo ho, kdo to je.)
- přívlastkové (Vznikly pochybnosti, kdo je kdo.)
- žádací -

- aby - podmětné (Napadlo ho, aby zastavil.)
- předmětné (Není důvod, aby zastavoval.)
- ať

- hodnocení a cit.

- oznamovací - že

- podmětné (Napadlo ji, ať si otevřu cukrárnu.)
- předmětné (Litoval, že tam někdo je.)
- podmětné (Trápilo ho, že tam je.)
- přívlastkové
(Jeho radost, že tam je, byla veliká.)

- příslovečné způsobové
(Vypadal, že je mu zle.)

- jak

- předmětné
(Byl rád, jak mláďata hezky přibírala.)

- podmětné
(Opíjelo ho, jak najednou všechno chápal.)

- přívlastkové (Těšil ho fakt, jak hezky přibírala.)
- jako by - příslovečné způsobové
(Vypadal, jako by ho znal.)

- když - předmětné
(Nenáviděl, když musel mluvit o sobě.)

- podmětné
(Nejhorší bylo, když nebyl toaletní papír.)

- pokud, jestliže, -li

- předmětné
(Nikdo se nedivil, pokud to král vnímal jako
svůj majetek.)

- podmětné (Horší bude, jestliže dorazí posily.)
- až

- předmětné (Těšila se, až se její manžel vrátí.)
- podmětné
(Bude vám vadit, až vás vyloučíme ze
školy.)
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- kdo… - předmětné (Obdivovali, jak to tam měl zařízené.)
- podmětné (Nelíbilo se nám, jak s ním zacházejí.)
- přívlastkové
(Děsila mě skutečnost, kolik tam bylo lidí.)

- tázací - zjišť. - zda... - předmětné (Bál se, zda tam někdo není.)
- podmětné (Děsilo ho, zda tam někdo není.)
- přívlastkové (Důležitý byl fakt, zda se to podaří.)
- doplň. - kdo…- předmětné (Báli jsme se, kdo přijde.)
- podmětné (Trápilo ho, co se stane.)
- přívlastkové (Důležitý byl fakt, kdo přijde.)
- žádací

- aby - předmětné (Bál se, aby tam nešel.)
- podmětné (Slušelo se, aby tam šel.)
- přívlastkové (Měl obavu, aby nenastydl.)
- kdyby - podmětné
(Nejlepší by bylo, kdybych zůstal doma.)

- volní činnosti

- oznamovací - že

- předmětné (Dovolil nám, že tam můžeme jít.)
- podmětné
(Bylo nám dovoleno, že tam můžeme jít.)

- přívlastkové (Projevil přání, že tam chce jít.)
- žádací:
- rozkazovací - aby - předmětné (Umožnil mi, abych tam šel.)
- podmětné (Bylo mi umožněno, abych tam šel.)
- přívlastkové
(Dostal jsem svolení, abych tam šel.)

- ať

- předmětné (Souhlasil, ať tam jdu.)
- přívlastkové (Přikláním se ke svolení, ať jdou.)

- přací

- aby - předmětné (Chtěl, abych tam šel.)
- podmětné (Je mým přáním, aby tam šel.)
- přívlastkové (Měl jsem přání, aby tam šel.)
- ať

- předmětné (Přál si, ať tam jdu.)
- přívlastkové
(Posílají mi přání, ať se brzo uzdravím.)
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- existence či změny - oznamovací - že

- předmětné (Zavinil, že se nikam nešlo.)
- podmětné (Stalo se, že se mi nikam nechtělo.)
- přísudkové (Důsledek byl, že se nikam nešlo.)

- aby - podmětné
(Ještě se nestalo, abychom museli zůstat.)

- čekání

- oznamovací - že
- až

- předmětné (Čekal, že přijede.)
- předmětné / příslovečné časové
(Čekal, až přijede.)

- dokud - předmětné / příslovečné časové
(Počkal, dokud nepřijede.)

- tázací - zjišť. - zda... - předmětné (Čekal, zda přijede.)
- doplň. - kdo...- předmětné (Čekal, kdo přijede.)
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4 Predikáty uvozující vedlejší věty obsahové
Podle sémantiky uvozujícího predikátu dělíme vedlejší věty obsahové do sedmi skupin:
1) uvozující predikát s významem „komunikování“
2) uvozující predikát s významem „smyslového vnímání“
3) uvozující predikát s významem „myšlení“
4) uvozující predikát s významem „hodnocení a citových stavů“
5) uvozující predikát s významem „volní činnosti“
6) uvozující predikát s významem „existence nebo změny“
7) uvozující predikát s významem „čekání“.
V této kapitole se budeme věnovat jednotlivým sémantickým skupinám a predikátům do
nich náležejícím. Predikáty uvozující věty obsahové ovšem tvoří tak početnou množinu,
že si jakkoli obsáhlý výběr nemůže klást ambice na úplnost.
Jelikož se zde zabýváme i užíváním slovesných časů ve větách obsahových
uvozených příslušnými predikáty, k jejich ilustraci volíme nejčastěji příklady
s uvozujícím predikátem v préteritu a větou obsahovou vyjadřující současnost, aby byl
zřetelný rozdíl mezi časem relativním a časem absolutním.
Predikáty uvádíme ve finitním tvaru (nejčastěji v préteritu), protože v infinitivu
nemusí být patrný rozdíl mezi různými tvary příslušného slovesa (např. predikáty
překvapil někoho vs. překvapilo ho, v infinitivu pouze překvapit někoho; srov. např. i
podobně vypadající infinitivní tvary doslechnout se a proslechnout se, u kterých je
teprve při převedení do finitního tvaru patrné, že se jedná o predikáty doslechl se a
proslechlo se). Někdy infinitivní tvar ani není možný (např. u některých analytických
predikátů – vytanula mu myšlenka, vysvitla mu naděje, přepadl ho strach apod.).
Analytické predikáty (v širokém slova smyslu), které zařazujeme do této
kapitoly, mohou být dvojího druhu: 1) Za řídící člen je považována jen jmenná část
daného analytického predikátu, a vedlejší věta na něm závislá je tedy přívlastková
(např. učinit slib, vyslovit dotaz apod.). 2) Vedlejší věta závisí na celém analytickém
predikátu a jedná se pak o větu předmětnou (např. sklidit posměch, mít radost apod.).
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4.1 Věty obsahové uvozené predikáty s významem „komunikování“
4.1.1 Úvod
Řadíme sem vedlejší obsahové věty oznamovací, tázací a rozkazovací.
Oznamovací obsahové věty bývají závislé na predikátech s významem
sdělování. Nejčastějším spojovacím výrazem je spojka že, která uvozuje věty obsahové
podávající informaci úplnou. Na predikátech s významem „komunikování“ mohou
záviset i věty obsahové uvozené k-slovy či tázacími spojkami zda,-li, zdali, jestli –
v tom případě vyjadřuje věta obsahová informaci neúplnou. Např. z formulace Petr mi
prozradil, kam pojede na dovolenou se adresát dozvídá, že Petr pojede na dovolenou a
že mluvčí ví, kam pojede, ale jemu samotnému zůstává místo dovolené neznámé (srov.
Grepl–Karlík, 1989, s. 428).
Tázací obsahové věty jsou závislé na predikátech vyjadřujících otázku a jsou
uvozeny spojkami zda, zdali, jestli, -li či k-slovem.
Žádací obsahové věty bývají závislé na predikátech s významem rozkazu,
zákazu, výzvy, prosby, varování apod. a bývají uvozeny spojkami aby, ať.
Užití slovesného času
Predikáty s významem komunikování jsou typickými uvozujícími predikáty nepřímé
řeči, která je prototypem vět obsahových. Užívají se zde téměř výhradně relativní časy,
tzn. časy z hlediska prvotního konatele – autora přímé řeči (o výjimkách z tohoto
pravidla viz kapitolu 5 „Analýza případů s užitím absolutního času ve vedlejších větách
obsahových“).

4.1.2 Závislé věty oznamovací
Tuto skupinu vět obsahových uvozují zejména predikáty vyjadřující produkci mluvené,
psané či nonverbální komunikace. Vyjadřují buď jen samotný akt sdělování, nebo
kromě prostého sdělení nesou i další významy.
4.1.2.1 Větněčlenská platnost
Slovesa komunikování uvozují nejčastěji věty předmětné (Řekl, kdo to udělal), popř.
jejich pasivní ekvivalenty s gramatickou formou vět podmětných (Bylo řečeno, kdo to
udělal).
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Do skupiny vět obsahových uvozených predikáty s významem „komunikování“
zařazujeme i subjektové věty uvozené substantivem v instrumentálu a slovesem být,
jako např.: hlavním argumentem bylo, špatnou zprávou bylo (to) apod. Dále sem řadíme
subjektové věty typu v propozicích bylo, původně tam bylo, že…, stálo tam, v tisku se
objevilo apod., u kterých je často patrná elipsa participia napsáno.
1. Při jeho sestavování bylo pro občanské sdružení vyčleněno pouhých dvacet pět
tisíc korun. Argumentem bylo, že město je ve finanční krizi a musí šetřit.
2. Byla jsem opravdu hrozná, protože jakmile jsem přišla z práce, okamžitě jsem
sedala k počítači. Mou výmluvou bylo, že musím zjistit, zda mí zahraniční klienti
něco nepotřebují.
3. Jenže hned v další větě následovalo, že takový film nekoresponduje s jejich
zájmy.
Do této skupiny patří i věty obsahové přívlastkové, které jsou uvozené analytickým
predikátem, jehož součástí je substantivum s významem „komunikování“: objevila se
zpráva, kolovaly řeči, médii proběhla informace, tisk přinesl informaci, roznesla se
zpráva, rozšířila se fáma, šířily se zvěsti, šly fámy, vyrojily se spekulace, někdo rozšířil
informaci, někdo učinil prohlášení, přišlo udání apod.
Najdeme zde i věty přísudkové, uvozené predikáty typu hlavní argument byl
(ten), verdikt soudu byl takový apod., a věty příslovečné způsobové typu verze zněla tak,
obvinění znělo apod.
4. Můj hlavní argument byl, že na křeslo ministra spravedlnosti musí usednout
jeden ze soudců.
5. Verdikt soudu v tomto řízení byl takový, že se případ odročuje s tím, že žalobce
žádá revizi znaleckého posudku s pohledem na námitky, které žalobce vznesl.
6. Dohoda zněla tak, že tři milióny dostaneme v červnu 2000 a tři milióny letos
v lednu.
Časté jsou také případy predikátů složených z verba dicendi jako vyjádřil, vyřkl, vyslovil
a substantiva, které nese vlastní význam predikátu a na němž závisí obsahová věta
přívlastková. Podle významu daného substantiva stojí tyto predikáty na přechodu ke
skupinám s významem „myšlení“ či „hodnocení a citových stavů“: vyjádřil
obavy/podezření/přesvědčení, vyslovil pochybnost/domněnku/názor/hypotézu/podezření,
vyjadřoval vděčnost/lítost, vyřkl myšlenku apod.
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4.1.2.2 Sémantika uvozujících predikátů s významem „komunikování“
Slovesa komunikování jsou tradičně označována jako verba dicendi.
Typickými zástupci sloves dicendi jsou např.: řekl, říkal, říkával, dodal, doplnil,
hlásal, hlásil, charakterizoval to tak, komentoval to (slovy), konstatoval, opakoval,
oznámil, podotkl, pověděl, poznamenal, pravil, prohlásil, pronesl, předeslal, reagoval
(slovy), referoval, reprodukoval, sdělil, tvrdil, udal, uvedl, vyjádřil se (tak / v tom
duchu), vyjmenoval, vyprávěl, zaznělo, zmínil se, zopakoval.
7. Ekonomickou situaci OKD charakterizoval tak, že je na pokraji kolapsu a za
letošní rok má podle něj skončit ve ztrátě půl miliardy Kč.
8. Miloš Podrazil z Ministerstva průmyslu a obchodu to komentoval tak, že jeho
ministerstvo nemá právo vědět, kolik je ropy ve státních rezervách, za kolik byla
nakoupena a za kolik bude prodávána.
9. Evropský komisař pro obchod Peter Mandelson se vyjádřil v tom duchu, že chce
počkat na podrobnosti a zatím věc zkoumá.
Verba dicendi jako např. mluvil, hovořil na rozdíl od výše jmenovaných nemají ve svém
valenčním rámci pozici pro informaci, vyjádřenou vedlejší větou: Řekl, že tam půjde x
* Mluvil, že tam půjde. Vedlejší větu obsahovou mohou uvozovat jen ve spojení
s korelativním výrazem o tom: Mluvil o tom, že tam půjde.
Na verbech dicendi s významem líčení (líčil, popisoval) a na některých dalších
slovesech mluvení (povídal, vykládal, vyprávěl, mluvil o tom, hovořil o tom apod.)
závisejí často věty obsahové uvozené spojkou jak.
10. Babička mi líčila, jak každé jaro stěhovala celou domácnost do vyšších pater.
11. V hodinách nám vyprávěl, jak byl u porodu a jak to byl nejkrásnější zážitek
v jeho životě.
Pokud se jedná o komunikaci písemnou, vyjadřuje se slovesy psal, napsal, dopsal,
odepsal, připsal, zapsal si apod. Patří sem i predikáty vyjadřující, prostřednictvím
jakého média se komunikace uskutečnila: poslal/napsal dopis / telegram / e-mail /
textovou zprávu / esemesku, telefonoval, volal, telegrafoval, faxoval, zanechal lístek
apod.
12. Jeden z voličů totiž ke jménu ústeckého primátora Petra Gangaloviče připsal, že
je gauner.
13. Napsal jsem mu esemesku, že taková reakce je výmluvná a že za ni děkuji.
Některá slovesa vyjadřují navíc specifický způsob řečového projevu, jakým bylo sdělení
provedeno: breptal, bručel, zabručel, hučel, koktal, vykoktal, mlel, mumlal, zamumlal,
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zavrčel, zasyčel apod., rychlost či délku trvání: chrlil ze sebe, vyhrkl, vysoukal ze sebe,
prohodil, utrousil apod., či hlasitost: volal, křičel, vykřikl, pokřikoval, řval, hulákal,
ječel, (za)šeptal, špitl apod.44 (Sloveso šeptat ve tvaru šeptalo se či podobné sloveso
šuškalo se má posunutý význam „po straně, potají říkat, potají sdělovat, šířit“.)
14. Jeden z kupců nerudně zabručel, že nejsou na komedianty zvědaví a aby se
klidil.
15. Při předvedení mladík stále mumlal, že je opilý, a proto se chová agresivně.
Význam „dát vědět, uvést ve známost“ mají slovesa nahlásil, ohlásil, rozhlásil, vyhlásil,
informoval, uveřejnil, zpravil někoho, substantiva informace, zpráva, prohlášení,
vyhláška apod. a složené predikáty typu dal vědět, dal se slyšet, dal najevo, dal na
srozuměnou, uvedl ve známost, dal na vědomí, vydal/učinil prohlášení/oznámení,
zveřejnil informaci apod. Patří sem i predikáty pojící se s aktantem adresát vyřídil
někomu, vzkázal (někomu), zanechal (někomu) vzkaz, poskytl/dal někomu informaci.
16. Nizozemec Pieter van den Hoogenband uvedl ve známost, že je na cestě ke čtvrté
zlaté medaili.
17. Dal se slyšet, že na televizi Nova podá žalobu - za rok ztraceného života.
18. Zvýšený zájem o preventivní očkování způsobila zpráva hlavního hygienika
České republiky Michaela Víta, že se v kraji šíří epidemie příušnic.
Fázi komunikačního aktu vyjadřují predikáty začal/začínal tvrzením/tím/tak, spustil,
navázal, pokračoval, uzavřel, zakončil omluvou/postřehem apod.
19. Několik dní po atentátu se objevili na chodbě obchodní akademie v Resslovce,
kde jsem učila, dva příslušníci gestapa, kteří mě vyzvali, abych s nimi šla do
Petschkova paláce. Tam mě podrobili výslechu, který začal tím, že znám
atentátníka.
20. Radní kraje Milan Venclík navázal, že už před dvěma lety ho vyděsila slova
starosty Poysdorfu.
Význam „odpovědi“ mají predikáty odpověděl/odpovídal, odvětil, odpověď apod. a
expresivní odsekl.
21. Když jsem se jí ptal, proč to dělá, odvětila, že spěchá na autobus.
S významem „přibližně vylíčit“ se pojí slovesa nastínil, naznačil; význam „zdůraznění“
nesou slovesa podtrhl, zdůraznil.
Autoři Skladby spisovné češtiny tvrdí, že tato slovesa neimplikují ve své sémantické struktuře adresáta
a většinou netvoří imperativ (Grepl–Karlík, 1989, s. 433). Podle našeho názoru některá tato slovesa,
obzvláště jsou-li v negativním tvaru, imperativ běžně tvoří: nekoktej, nemel, nemumlej, nekřič, neřvi,
neječ, nehulákej, nešeptej apod.
44
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22. Rouček nejdříve nastínil, jaké výhody má naše členství v EU.
23. Už jsem v rozhovorech několikrát podtrhl, že si vážím práce Karla Brücknera a
jeho erudice.
Význam „vyslovovat přání všeho nejlepšího“ mají performativní slovesa blahopřál,
gratuloval; význam „vzdávat, projevovat někomu díky za něco“ pak nesou slovesa
blahořečil, performativní děkoval a dále analytické predikáty vyjádřil poděkování,
vyjádřil (někomu) (svůj) dík / (své) díky.
24. Také německý deník Die Welt Barrosovi blahopřál, jak skvěle jednotlivé resorty
obsadil.
25. Pánubohu jsem děkoval za to, že jsem tak mladý a zdravý, že jsem nežil jenom
v té době.
K uvozujícím predikátům s významem „komunikování“ lze jistě řadit i slovesa, která
vyjadřují komunikaci nonverbální, jako např. gestikuloval, přikývl, zavrtěl hlavou, dal
znamení apod.
26. V ten moment však zapískal sudí Brad Watson a gestikuloval, že branka neplatí.
27. Pokladní ale zavrtěla hlavou, že mu žádné peníze nevydá.
Elipsa slovesa či podstatného jména s významem „komunikování“ je patrná u vět
obsahových uvozených nějakým slovesem pohybu:
28. A on za námi přišel, že se chce dohodnout. = On za námi přišel a řekl, že... // on
za námi přišel s požadavkem, že...
29. Trenér Guth za mnou chodil, že je mistrovství doma. = Trenér za mnou chodil a
říkal, že... // Trenér za mnou chodil s informací, že...
Predikáty komunikování s aspektem mentální činnosti
Některá slovesa mluvení nesou i aspekt mentální činnosti, proto jsou blízká predikátům
s významem „myšlení“.
Význam „sdělením bližších okolností, příčin ap. učinit pochopitelným“ mají
slovesa vyložil, vysvětlil, objasnil, osvětlil, upřesnil, zdůvodnil něco tím/tak, že…,
vyjasnilo se apod. Po těchto slovesech může následovat vedlejší věta uvozená spojkou
že, ale častěji se užívá výrazů typu proč, jak a dalších k-slov, signalizujících informaci
neúplnou. Na pomezí predikátů s významem „komunikování“ a „myšlení“ stojí rovněž
predikáty s významem „vybídnout k povšimnutí“: poukázal (na něco), upozornil
(někoho na něco), subst. upozornění.
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30. Protože bylo málo času, rychle jsem mu objasnil, co mají společného a v čem se
liší.
31. Mezinárodní úřad pro atomovou energii poukázal na to, že tyto dokumenty jsou
falešné.
Na přechodu k predikátům s významem „myšlení“ stojí i slovesa s významem
„odmítnutí nařčení“: popřel, popíral, zapíral, vyloučil, odmítl. Po těchto slovesech se ve
vedlejší větě často užívá kondicionálu (srov. odd. 3.2.7).
32. Policie však popřela, že by o akci věděla.
33. Zapíral, že by s tím měl něco společného.
34. Kategoricky přitom vyloučila, že by v podniku pracovaly dívky mladší patnácti
let.
S významem „odvracet někoho od úmyslu“ se pojí slovesa zrazoval a odrazoval.
35. Chtěla jsem být herečka, ale tatínek mě odrazoval, že je to ještě těžší než muzika.
36. Otec ho zrazoval, že na chirurgii nemá dost fyzické síly.
Význam „hájit se, ohrazovat se“ mají predikáty bránil se, hájil se, obhajoval se, ohradil
se, na svou obranu použil, argumentoval; trval na svém / na tom, že…. Podobná jsou
slovesa s významem „zapřísahat se“: dušoval se, zaklínal se, zapřísahal se. „Výmluvu“
vyjadřují slovesa vymlouval se a expresivní vytáčel se, vykrucoval se a substantiva
výmluva, vytáčky. Význam „protestu“ nesou slovesa protestoval, reptal, odmlouval a
substantivum protest; „omluvu“ vyjadřují slovesa omluvil se, ospravedlnil se a
substantivum omluva.
37. Čunek se hájil, že peníze měl pouze ve správě.
38. Jiří Suchý se dušoval, že rozhodně nemá v úmyslu stát se dalším českým
filmovým prezidentem.
39. A výmluva, že takovou sumu zrovna nemáte u sebe, nebude nikoho zajímat.
40. Hackett brblal a reptal, že návštěva po úředních hodinách je proti předpisům.
Význam „souhlasu“ mají slovesa akceptoval, souhlasil a substantivum souhlas. Význam
„souhlasit s jistými výhradami, po jistém váhání“ mají slovesa připustil, uznal. Můžeme
k nim zařadit i výrazy parentetické povahy řekněme, dejme tomu.
41. Akceptovala, že fenka má trvalé následky po úraze a potřebuje péči.
42. Připustil, že je to určitý způsob nátlaku.
43. Řekněme, že představujeme tak setinu Ameriky, pak bychom se dostali přes třicet
kopií.
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Význam „obvinit někoho“ mají slovesné predikáty nařkl někoho, obvinil někoho,
obžaloval někoho, osočil někoho a substantiva obvinění, nařčení, z opačné perspektivy
pak byl nařčen, byl obviněn, byl obžalován, předhazovalo se mu, bylo mu podsouváno
apod.; s významem „udání“ se pojí slovesné a analytické predikáty udal se/někoho,
provedl udání a subst. udání, význam „pomluvy“ mají predikáty pomluvit/pomlouvat
někoho, subst. pomluva a analytické predikáty roznášet/šířit/rozšiřovat pomluvy/klepy,
vyrojily se pomluvy apod. Význam „výčitky“ nesou slovesa vyčetl/vyčítal někomu,
vytkl/vytýkal někomu a substantiva výčitka, výtka, vstupující často do analytických
predikátů, jako např. zahrnout/zavalit/zasypat někoho výčitkami. S významem
„posuzovat,

hodnotit

(s vytčením

chyb)“

se

pojí

slovesa

káral,

kritizoval,

odsoudil/odsuzoval a substantivum kritika.
44. Majitel útulku Jiří Mér ale ochránce zvířat nařkl, že za smrt psů jsou zodpovědní
oni.
45. Kdysi se mi předhazovalo, že dávám návod k nevěře.
46. Dědečka nakonec zatkli, někdo ho udal, že chodí bez žluté hvězdy.
47. Vyrojily se pomluvy, že prosazuji razantní řešení, protože sám na opravě mostu
vydělávám.
48. Nedokázal už nadále poslouchat výčitky, že není schopný opravit ani zlomenou
tyč na věšáky.
49. Dále jsi mne zahrnula výčitkami, že Ti nepíšu.
50. Zpráva také kritizovala fakt, že vězni mohou být za špatné chování posláni až na
45 dní na samotku.
51. Zpočátku nás odsoudil, že prý jdeme proti zájmům české vlády.
Význam „přiznání, sdělení pravdy“ nesou predikáty přiznal (se), doznal, učinil doznání,
vyznal, svěřil se, subst. přiznání, doznání, expresivní vylezlo z něj, vypadlo z něj, pustil
chlup. Význam „učinit svědectví“ mají predikáty svědčil, dosvědčil, vydal svědectví,
vypověděl, vypovídal, subst. svědectví, výpověď; význam „potvrzení“ mají slovesa
potvrdil, přisvědčil; odpřisáhl, přísahal, ubezpečil někoho, ujistil/ujišťoval se/někoho,
zaručil se, garantoval apod. a substantiva potvrzení, přísaha, ujištění apod.; význam
„prozrazení“ mají predikáty prozradil, vyzradil a expr. vyslepičil, vykecal, vytroubil,
vyzvonil; podobný významový odstín mají i slovesa podřekl se, prořekl se a expresivní
prokecnul se; patří sem i predikáty uvozující věty podmětné rozneslo se, ukázalo se,
vyšlo najevo a expr. prasklo, profláklo se, prosáklo, provalilo se, vyplulo.
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52. Dědek zpočátku mlčel, pak řekl, že bába kecá, pak přiznal, že jednou šel kolem
vykřičeného domu, později pustil chlup, že tam byl, aby se seznámil se sociální
situací erotických pracovnic, a nakonec z něj vylezlo, že nejvíce solidarity si
zaslouží ta zrzka s pihou na zadku.
53. Hlídce očividně podnapilý muž vypověděl, že upadl a není schopen vstát.
54. Ivan Douda přisvědčil, že se stává to, že některé společnosti se schválně snaží
zviditelnit pomocí reklamy, která je za hranicemi slušnosti.
55. Při výslechu se podřekla, že má ještě dvě děti s dvěma Vietnamci.
56. O svém příjmu lhal při uzavírání leasingu na nákup citroenu muž (67)
z Ústecka. Když úvěr nesplácel, provalilo se, že žije jen z důchodu.
Věta obsahová s futurem následuje po predikátech s významem „závazku“: slíbil,
zavázal se, nabídl se, subst. slib, závazek, nabídka, a po predikátech s významem
„předpovědi“: předpověděl, prorokoval a subst. předpověď, proroctví. Futurum
následuje většinou i po slovese vsadil se a substantivu sázka.
57. Zavázala se, že do konce roku 1999 vybuduje mistrovské golfové hřiště a že se
postará o obnovu a údržbu zámeckého parku.
58. Já ostatně už před utkáním prorokoval, že si skóre moc nevylepšíme a že budeme
rádi za jakékoli vítězství.
59. Vsadili se, že když Slavia vyhraje, půjdou od podniku Koh-i-noor nazí do Edenu.
Na pomezí mezi predikáty „komunikování“ a „myšlení“ stojí slovesa s významem
„usuzování, domýšlení se“ hádal, tipoval a subst. tip, po nichž rovněž často následuje
věta vedlejší ve futuru.
60. Někteří spekulanti potom hádali, že za další tři dny přijde další exploze.
61. Veřejnost nyní tipovala, které auto vyhraje v odborné části ankety.
Význam „společného rokování“ mají slovesa probírali, diskutovali; význam
„společného konsenzu“ mají predikáty dohodli se, domluvili se, shodli se, usnesli se,
došli/dospěli ke shodě/konsenzu, odhlasovali, sjednali dohodu, našli řešení apod.
Opačný význam, tj. „stavět se proti nějakému názoru v debatě“, mají slovesa hádal se,
kontroval, namítl, opáčil, oponoval, odporoval mu apod., patří sem i analytický predikát
vedli spory o něco / o něčem.
62. Zastupitelům došla trpělivost a usnesli se, že firma musí peníze vrátit do půlky
letošního února.
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63. Gross prohlásil, že koaliční svazek dále trvá, je ale logické, že lidovečtí ministři
požádají o rezignaci. Kalousek kontroval, že ministrům KDU-ČSL odejít z vlády
nedoporučuje.
64. Dvacet let se milenci v pražské Kinského zahradě na úpatí Petřina hádali, co je
za zdmi tamní vily.
S významem „vědomě mluvit nepravdu“ se pojí slovesa lhal, namluvil mu, napovídal
mu, expresivní kecal, nakecal mu, nakukal mu, nabulíkoval mu, věšel mu bulíky na nos.
Význam „zatajení skutečnosti“ mají slovesa pomlčel, smlčel, zamlčel, zatajil. Opačný
význam pak má sloveso netajil se. Okrajově do skupiny predikátů „komunikování“ patří
i slovesa s významem „projevovat něco, co ve skutečnosti neexistuje“: předstíral, dělal,
že…, tvářil se, že...
65. Ve volbách lidem věšel bulíky na nos, že on konzervativec vždy bojoval proti
komunistům a jejich zlodějskému systému. Ve skutečnosti se s komunisty vždy
dohodl.
66. Pomlčel, jak obrovské množství konfiskací tento stát již od roku 1948 prováděl.
67. Nejmladší závodnice, teprve 17letá Dominika Ibserová, přijela až z Pardubic a
netajila se, že má do budoucna vysoké ambice.
68. Tvářila se, že vybírá na charitu. Sbírka ale nebyla povolená.
Nabytí informace (mluvenou či psanou) komunikací vyjadřují predikáty četl, přečetl
(si); kde (to) vzal, odkud (to) má apod. Do této skupiny řadíme i slovesa slyšel, doslechl
se a proslechlo se, proslýchalo se s významem „prostřednictvím sluchu se přímo
dozvídat, přímo poznávat“ a „dozvídat se nepřímo, z doslechu“. Sloveso slyšel ve svých
dalších (primárních) významech patří jinak do skupiny predikátů „smyslového
vnímání“.
69. S údivem jsem si přečetl, že jsem zodpovědný za výbuchy muničních skladů ve
Vrběticích.
70. Nevím, kde vzal, že považuji „Sověty“ za mírumilovné.
71. Není tomu dávno, co jsem slyšela, že jde bolesti při vrtání zubů předejít díky
laseru.
72. Proslýchalo se, že Ústí stojí i o brankáře Fraňka z pražské Slavie.
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Predikáty komunikování s aspektem citového rozpoložení
Některá slovesa kromě prostého sdělování vyjadřují i citové rozpoložení mluvčího,
proto jsou velmi blízká či někdy přímo splývají s predikáty vyjadřujícími „hodnocení a
citové stavy“.
Patří sem slovesa označující mimiku doprovázející verbální sdělení, jako např.
zamračil se, zašklebil se, usmál se apod., která mohou sama uvozovat větu obsahovou,
někdy je zde však patrná elipsa verba dicendi.
73. Kamera na stropě zachytila, jak se nelibě zamračil, že si jej dovoluje rušit
nějaký nový klient.
74. On se jen usmál, že to prý nevadí.
Smutek a nespokojenost vyjadřují slovesa plakal, fňukal, naříkal, vzdychal, vzlykal,
analytický predikát dal se do pláče a substantiva pláč, nářek, vzlyky apod.
75. Vzlykala, že její synové nejsou o nic lepší než její muž.
Smích označují slovesa smál se, usmál se, rozesmál se, chechtal se apod. a analytický
predikát dal se do smíchu; posměch vyjadřují slovesa smál se (někomu), chechtal se
(někomu), vysmíval se někomu, posmíval se (někomu), dobíral si někoho, škádlil
někoho, zesměšňoval někoho; změnu v diatezi, kdy v pozici subjektu je patiens, pak
vyjadřuje analytický predikát sklidil posměch. Význam „říkat něco v žertu“ mají
predikáty dělal si legraci / expr. srandu, žertoval, šprýmoval, vtipkoval a subst. vtip,
žert.
76. Nebýt vážné situace by se asi advokát rozesmál, jak se ženské dovedou
ohodnotit.
77. Vystudovala ekonomiku, je jí dvaatřicet, s manželem mají čtyři děti. „Manžel si
mě dobíral, že nic neumím. Nebylo to ve zlém, ale mrzelo mě to.“
78. Ten samý Clinton, který před rokem Obamu zesměšňoval, že jeho projevů o
naději a změně se volič „nenají“.
79. Jack Nicholson pak s novináři šprýmoval, že má po získání Oscara už jediný
další sen, nasadit si šoférskou livrej a odvézt Formana do Prahy rolls-roycem.
Zlobu vyjadřují slovesa rozčiloval se, vztekal se, zlobil se, hartusil apod. Podobné jsou
predikáty s významem „ostře, hrubými slovy vytknout“: nadával (si/někomu), osopil se
(na někoho), spílal někomu, huboval (někomu), vyhuboval někomu, vynadal někomu,
častoval někoho nadávkami. Významově podobná jsou i slovesa urážel (někoho),
provokoval (někoho), deptal někoho apod.. Význam „hrozbami zastrašovat“ mají
slovesa hrozil, vyhrožoval a substantiva výhružka, hrozba; význam „hrozbami,
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neoprávněně vymáhat, vynucovat“ má sloveso vydíral a substantivum vydírání.
S významem „nahánět strach“ se pojí predikáty strašil (někoho), děsil (někoho), nahnal
mu strach apod.
80. Další muž se velice rozčiloval, jak je možné, že má Česká pošta zavřeno během
státního svátku 8. května.
81. Dal mi druhý gól a pak mě několikrát provokoval, že neumím chytat, že jsem
slabý.
82. Je pod mnohem větším tlakem než brankář, protože musí dát gól. Míra byl
nervózní a já s Rudou Otepkou ho deptali, že nedá.
83. Citové vydírání, že regulační poplatky jsou zdrojem na nejnákladnější léčbu,
která by jinak nemohla být poskytnutá, považuji za nemravně přízemní.
84. Lékaři ho děsili, že končí, ale on se vrátil.
Na opačném konci významové škály stojí slovesa s významem „uklidňovat:
uklidnil/uklidňoval se/někoho, chlácholil někoho, konejšil někoho, utěšoval se/někoho
tím, že… apod. Význam „vyjadřovat uznání“ má sloveso chválil. Významově podobná
jsou i slovesa povzbudil někoho, motivoval někoho.
85. Dále veřejnost uklidnil, že jde jen o poplašnou zprávu, že v našem kraji je vše
v pořádku.
86. Vždycky nás někdo utěšoval, že už to bude poslední sezona v provizoriu.
Nakonec to trvalo dlouhých šest let.
87. Romana Šebrleho jsem povzbudil, že nemůže být pořád první.
Význam „svěřit se někomu se svými obtížemi, starostmi, žalem, nespokojeností ap.“
mají slovesa posteskl si, postěžoval si. Na přechodu k predikátům s významem
„hodnocení a citových stavů“ stojí rovněž další slovesa s významem „stěžování“:
lamentoval, naříkal si, bědoval, hořekoval a také expresivní brblal, hudroval apod. Bez
tohoto rysu či s oslabeným rysem citového rozpoložení jsou naproti tomu predikáty
stěžoval si, podal stížnost, žaloval. S významem „neustále po někom něco chtít“ se pojí
expresivní slovesa otravoval (někoho), opruzoval (někoho).
88. Když muže zastavil, lamentoval, že mu došel benzín a nemá peníze.
89. Táta byl nedočkavý, stál u dveří a hudroval, že tohle loudání mám po mamince.
90. Stěžovali si, že je u nás nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
91. A ta má zdravá sestra prý pořád otravovala, že se chce taky vézt na tom
kočárku.
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Význam „zdůrazňovat, často nekriticky, své přednosti ap.“ mají predikáty chlubil se,
pochlubil se, pyšnil se, holedbal se, vychloubal se, vytahoval se, honosil se, chvástal se.
Vedlejší věta může být uvozena také výrazy typu kolik, jak, jaký apod., signalizujícími
velkou intenzitu, množství apod.
92. Jelcin v poslední době vypadal zdravě a letos v červenci se dokonce honosil, že
mu srdce pracuje jako hodinky.
Na opačném konci významového spektra stojí predikáty s významem „litovat svého
provinění“: kál se, sypal si popel na hlavu.
93. Kál se, že byl úplně pitomý, když si před časem na večírku oblékl nacistickou
uniformu.

4.1.3 Závislé věty tázací
Do této skupiny vět obsahových patří závislé věty tázací vyjadřující získávání
informace řečovou činností. Jsou uvozeny primárně predikáty s významem „ptaní“,
kam patří zejména slovesné predikáty ptal se, zeptal se, optal se, vyptával se, tázal se,
otázal se, dotazoval se; dále analytické predikáty se substantivy otázka a dotaz: dostal
otázku, obdržel dotaz; kladl si otázku / kladl (někomu) otázky, dal někomu otázku,
položil (si/někomu) otázku; vyslovil/vznesl dotaz, zasypali/zavalili/zaplavili/zahrnuli
někoho otázkami apod. Řadí se sem i vedlejší věty podmětné, přísudkové a způsobové
uvozené predikáty jako otázkou bylo, je otázka/otázkou, otazníkem zůstává, otázka byla,
otázka zněla apod.
94. Majitelé chtěli vzít svého psa s sebou na vodu a dotazovali se, kde pro něj
mohou sehnat pokrývku hlavy.
95. Otázka byla, co udělá dál.
Do skupiny predikátů, které vyjadřují získávání informace řečovou činností, patří i
predikáty, které stojí již na přechodu k predikátům „myšlení“: vyzvídal, informoval se,
zjišťoval, zajímal se, staral se, chtěl vědět, byl zvědavý, projevil zvědavost apod.
96. Vtom se vrátila do lavice Andula a vyzvídala, co mám k svačině.
97. Druhý den jsem šel zase na návštěvu a Honza byl zvědavý, co jsem zjistil.
Závislou větu tázací mohou uvozovat i predikáty, které primárně vyžadují doplnění
závislou větou oznamovací, jako např. (na)psal, volal, telefonoval, vzkázal, křičel,
šeptal apod.
98. Před Tour jsem mu volal, jestli nepůjde na pizzu.
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99. Už při zápase na mě křičel, proč mu nenahrávám.
Rovněž predikáty s významem „vyjadřovat žádost, aby někdo (ne)vykonal nějakou
činnost“, jako žádal, prosil, vyzval, vybídl, navrhnul, nabídl, pozval aj., mohou být
vedle věty rozkazovací s aby (ať) doplněny také obsahovou větou uvozenou tázací
spojkou zda(-li), -li, jestli, tj. formálně závislou otázkou zjišťovací, která v tomto
případě vyjadřuje skromnou prosbu (sloveso v obsahové větě je většinou v záporu a
často se v ní užívá modálního slovesa moci):
100.

Minulý týden mě jedna paní prosila, jestli bych jí nemohl obstarat černé
kotě.

101.

Na druhý den mě otec opět vybídl, zda si s ním nechci jít zajezdit.

Závislé věty žádací

4.1.4

Obsahové věty žádací s významem „komunikování“ jsou vždy větami rozkazovacími.
Základní spojkou, které lze užít v podstatě u všech typů závislých vět rozkazovacích, je
spojka aby. Závislá obsahová věta vždy vyjadřuje děj, který se má z hlediska prvotní
situace teprve uskutečnit – proto se v ní užívá pouze kondicionálu přítomného. V dané
závislé rozkazovací větě se uplatňují tytéž vidové vztahy jako v samostatných
výpovědích s výzvovou funkcí: v kladných větách se užívá vidu dokonavého (Požádal
mě, abych zavřel dveře), v záporných vidu nedokonavého (Požádal mě, abych
nezavíral.).
Kromě vět s kondicionálem se užívají také závislé rozkazovací věty se spojkou
(částicí) ať + indikativ (přítomný nebo budoucí). Lze je vždy nahradit větami se
spojkou aby: Učitelka mu řekla, ať jde k tabuli // aby šel k tabuli. (vlast.)
Místo spojky aby nebo částice ať je často možné užít i spojky že ve spojení s modálními
slovesy mít nebo muset:45 Doporučila mi, abych si pořídil potápěčskou výbavu // že si
mám pořídit potápěčskou výbavu. Modálního slovesa je nutné užít také tehdy, když je
obsah vedlejší věty formulován jako informace neúplná: Doporučila mi, co si mám
pořídit.
Predikáty, které vyžadují doplnění závislou větou rozkazovací, implikují
sémantický rys „snaha přimět někoho k realizaci děje“. (Grepl–Karlík, 1989, s. 441)
Jejich jádrem jsou tzv. verba imperandi.

45

Formálně se jedná o závislé věty oznamovací.
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Význam „dát někomu instrukci, aby (ne)vykonal nějakou činnost“ mají slovesné
predikáty přikázal (mu), rozkázal (mu), nařídil (mu), uložil mu, určil, předurčil mu,
stanovil, poručil (mu), doporučil mu, radil (mu), předepsal (mu), nadiktoval (mu),
instruoval ho, ale i vydíral ho aj. a jmenné predikáty jako rada, instrukce, rozkaz,
příkaz, nařízení, pokyn, doporučení, vydírání aj. Časté jsou zde analytické predikáty,
jako např. dal mu radu/instrukci/rozkaz/doporučení/pokyn..., vydal rozkaz/pokyn, udílel
rady/rozkazy apod. Patří sem také věty způsobové závislé na predikátech typu rozkaz
zněl, rada zněla, nařízení znělo apod., uvozené nejčastěji spojkou že. Pokud výraz
specifikující příjemce označuje tutéž osobu jako podmět věty vedlejší, je možné
obsahovou větu nominalizovat infinitivem: Poručil mi, abych se mu omluvil // omluvit
se mu.
102.

Zákon předepsal, aby ve školách připadal jeden počítač na každých deset
žáků.

103.

Dokonce prý napadeného vydíral, aby neprozradil jména útočníků.

104.

Rozkaz zněl, že je máme drobnými útoky přinutit, aby se vzdali.

Význam „vyjadřovat žádost, aby někdo (ne)vykonal nějakou činnost“ mají slovesné
predikáty žádal (ho), prosil (ho), vyzval ho, vybídl ho, nabídl (mu), navrhl (mu), pozval
(ho), požadoval aj. a substantiva žádost, prosba, výzva, návrh, požadavek apod., které
mohou

tvořit

analytické

predikáty,

jako

např.

vznést

prosbu,

vyslovit

požadavek/žádost/prosbu, učinit pozvání, předložit/přednést návrh apod. U slovesných
predikátů této skupiny nelze obsah vedlejší věty formulovat jako informaci neúplnou
(s výjimkou slovesa navrhnout), u jmenných predikátů to někdy možné je (běžně po
substantivu návrh, řidčeji i po dalších substantivech této skupiny).
105.

Republikán Joe Barton dokonce Samaranche vyzval, aby rezignoval.

106.

Tehdy jste navrhl, jak celou věc řešit.

107.

Okamžitě se vyrojily návrhy, kdo by se měl objevit v roli prvního muže
svazu.

108.

Proto jsme už sepsali žádost, aby nám radnice vyčlenila několik
parkovacích míst.

109.

„Když máme teď právo telefonovat, ať nám ho zajistí,“ zlobil se ve
Vinařicích jeden z odsouzených. „A ne vyplňovat žádost, komu chci
volat, a čekat týdny na povolení,“ dodal.

S významem „zrušit překážku bránící v realizaci něčeho“ se pojí slovesné predikáty
dovolil, povolil, svolil, souhlasil a jmenné predikáty povolení, svolení, souhlas apod.,
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vstupující často do analytických predikátů dal svolení, vyslovil souhlas, dostal
svolení/souhlas apod.
110.

Režim povolil, aby v zemi pátraly mezinárodní inspekční týmy.

111.

Jakmile mu ale soudce Jiří Bernát dovolil, že může nahlížet do svých
poznámek, byl ve svém živlu.

112.

Šostakovič souhlasil, aby Volkov odeslal rukopis na Západ.

113.

Rodiče

již

dali

svolení,

aby

dívčiny

orgány

lékaři

použili

k transplantacím.
Význam „působit na někoho, aby něco (ne)udělal“ mají predikáty nabádal ho,
přemlouval ho, přesvědčil/přesvědčoval ho, pobízel ho, vybízel ho, nutil ho, zrazoval ho,
naváděl ho, ponoukal ho, lákal ho aj. Tyto věty (s výjimkou slovesa nutit) nelze
nominalizovat infinitivem.
114.

Trenér nás hlavně nabádal, abychom nepropadali panice.

115.

Fouad ji rovněž naváděl, aby spolu vjeli autem plným výbušnin do
nákupního střediska.

Obsahovou větu rozkazovací mohou uvozovat i slovesa s významem „poskytnout
vědomosti, informovat“: připomenul/připomněl si/někomu, upozornil (někoho),
poučil/poučoval někoho/se, učil/naučil někoho.
116.

Jednou mě poučil, abych se do jeho věcí nepletla.

117.

Život mě naučil, abych si nenechal nic líbit.

Také verba dicendi říci, sdělit, oznámit, napsat, telefonovat, vzkázat apod. a jejich
substantivní protějšky sdělení, oznámení, vzkaz, dopis, telefonát apod. mohou být
doplněny závislou větou rozkazovací se spojkou aby či částicí ať. Tyto věty nelze
nominalizovat infinitivem.
118.

Kolegyně ze sálu mi telefonovala, abych si pustila první zprávy.
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4.2 Věty obsahové uvozené predikáty s významem „smyslového
vnímání“
4.2.1 Úvod
Řadíme sem závislé obsahové věty oznamovací a tázací, okrajově i věty žádací. První
skupinu – „nabytí informace na základě smyslových vjemů“ (4.2.2.1) tvoří závislé věty
oznamovací uvozené spojkami že nebo jak. Druhou a třetí skupinu – „získávání
informace smyslovými vjemy“ tvoří závislé věty oznamovací uvozené spojkou jak
(4.2.2.2), resp. závislé věty tázací uvozené tázacími spojkami či k-slovy (4.2.3).
Souvětí se spojkou že většinou ukazuje vnímanou událost jako celek, vyjadřuje
konstatování faktu, zatímco souvětí se spojkou jak obrací pozornost k průběhu
smyslového vjemu. (Srov. též příklady č. 121–126.)
119.

Dick slyšel, že si potichu povídají a vůbec už se nesmějí.

120.

A Pietro slyšel, jak oba gensdarmové kráčejí po chodbě, – slyšel, jak
otvírají a zavírají dvéře svých světnic v přízemí.

Užití slovesného času
Po těchto predikátech se v závislých větách obsahových někdy užívají i absolutní časy.
(O tom podrobněji viz kapitolu 5 „Analýza případů s užitím absolutního času ve
vedlejších větách obsahových“. Zde na tento fakt poukazujeme jen pomocí několika
příkladů.)
121.

Tiše jsem vyšel z místnosti, takže maminka nezpozorovala, že jsem ji
sledoval při ukládání peněz.

122.

Obyvatelé nemocničního pokoje ještě pozorovali, že často někam volal
mobilním telefonem.

123.

Venku jsem uviděl, že se sesouvala i vysoká kamenná podezdívka.

124.

Ještě ve třetí ulici bylo slyšet, jak mu lidi nadávali.

125.

Cítil jsem, jak mnou proudila živá síla, která ve mně dosud dřímala.

126.

Tu jsem se vždycky rád díval, jak ubývalo mýdlové pěny a přibývalo
tatínkovy tváře.

Po uvozujícím predikátu v budoucím čase:
127.

Zaparkujeme někde z dohledu a budeme sledovat, co bude dělat.
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4.2.2 Závislé věty oznamovací
4.2.2.1 Nabytí informace na základě smyslových vjemů popisují (zpravidla
dokonavé) predikáty všiml si, postřehl, zpozoroval, vypozoroval, spatřil, zmerčil,
zahlédl, zaregistroval, zaznamenal, (u)viděl, (u)slyšel, zaslechl, vyslechl, vídal, slýchal,
(u)cítil, pocítil, vnímal, byl svědkem (toho) aj. Dále sem patří analytické predikáty se
slovesem být a infinitivem slovesa vyjadřujícím smyslové vnímání bylo (na něm) vidět,
bylo (na něm) znát, bylo (na něm) poznat, bylo cítit, bylo slyšet apod., a složené
predikáty uvozující přívlastkové či podmětné věty, jako vzbuzoval pocit, zanechal pocit
apod. Do této skupiny predikátů lze zařadit i spojení slovesa být s adjektivními
predikáty, které rovněž nesou význam „smyslového vnímání“: bylo očividné, bylo
patrné apod.
Věty obsahové závislé na těchto predikátech mohou být uvozeny spojkami že
nebo jak či k-slovy, vyjadřujícími informaci neúplnou.
128.

Odvrátil zrak a koutkem oka zaznamenal, jak ten muž v černém roláku
natočil zápěstí.

129.

Deník Mostecka byl svědkem, že si tento stánek takto přivydělával
několikrát denně.

130.

Doslova mě šokovalo, když jsem vypozoroval, jak se tu lidé starají i o
věci, které jim přímo osobně nepatří.

131.

Bral jsem toho hodně, ale jenom na koksu jsem zažil pocit, že mám
namále a že možná zhebnu.

S významem „zastat při činu, zprav. nedobrém“ se pojí slovesa přistihl se/někoho,
chytil, načapal, nachytal a bez hanlivého příznaku zastihnul někoho, našel někoho,
objevil někoho. Po nich se užívá spojky jak, řidčeji i že.
132.

Já jsem ji totiž přistihl, že mne podvádí.

133.

Načapali ho, jak se v městském bazénu koupá bez plavek.

134.

Nachytal ho, jak skryt za vrbou okukuje náčelníkovu dceru Hruštičku a
její tvary vyřezává do mamutí kosti.

135.

Zapálil to jeden deváťák, chytili ho, jak kouří na záchodě.

136.

Našel jsem ho, jak spí na zadním sedadle v jednom z našich aut!

137.

Objevila jsem ho, jak servíruje laskominy návštěvníkům zrekonstruované
Střelnice v Kadani!

138.

Zastihl jsem ho, jak sedí v posteli a brýle má posunuté na čelo.
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Některé predikáty stojí na rozhraní predikátů s významem „smyslového vnímání“ a
„myšlení“. Jsou to např. slovesa s významem „nebýt postřehnut pozorností“: uniklo mu,
ušlo mu apod., a s významem „ignorování“: ignoroval, nedbal, pominul, opomíjel,
nevšímal si, přecházel, přehlížel apod. Užívá se po nich spojky že či k-slov.
139.

Většině lidí v době dovolených zřejmě uniklo, že od 1. srpna se změní
ceny léků.

140.

Proč vláda dlouhé měsíce zcela ignorovala, že lidé v Brdech mají
z radaru strach a že se straší různými bludy typu, že jim radar sežere
vnitřnosti?

141.

Od vchodu radostně hlaholil a pominul fakt, že mu asi stydne nedělní
polévka, na kterou se celý týden těšil, a hned nás zval dál.

142.

Mít takový průkaz bylo jako být neviditelný – lidé přehlíželi, co děláte.

Pokud mají obsahové věty závislé na slovesech smyslových vjemů funkci vět
doplňkových, mohou být často nominalizovány infinitivem: Slyšela ho, jak přichází. →
Slyšela ho přicházet.
4.2.2.2 Získávání informace smyslovými vjemy vyjadřují (zpravidla nedokonavá)
slovesa díval se, sledoval, pozoroval, poslouchal, naslouchal, prohlížel si, pohlédl na
někoho, přihlížel, zadíval se, zíral apod. Po těchto slovesech následuje věta obsahová
uvozená spojkou jak.
143.

Policie tu stála a dívala se, jak nám dav drancuje obchody.

144.

Otočil se a temně, pozorně na ni pohlédl, jak tam seděla štíhlá a
nepohnutá na truhle vedle lampy.

4.2.3 Závislé věty tázací
Také predikáty uvozující závislé věty tázací popisují získávání informace smyslovými
vjemy. Patří sem i některá ze sloves uvedených již v předchozí skupině: díval se (zda,
co), sledoval (zda, co), pozoroval (zda, co), všímal si (zda, co), dával pozor (zda, co),
naslouchal (zda, co), poslouchal (zda, co), prohlížel si (co), rozhlédl se / rozhlížel se
(zda, co), pohlédl na někoho (zda), přihlížel ([tomu,] co), zadíval se ([na to,] co), zíral
([na to,] co), čichal (zda, co) apod. Po těchto slovesech následuje věta obsahová
uvozená tázacími spojkami či k-slovy. Po některých z těchto predikátů jsou možné oba
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typy spojovacích výrazů, po jiných je možný jen jeden z nich (viz spojky uvedené
v závorkách po jednotlivých slovesech).
145.

Z vozu pouze pozoroval, zda posel dodržuje instrukce a zda není
sledován.

146.

Při hlavní bohoslužbě jsem si všímal, jak lidé při mši odpovídají, nebo
třeba kolik je mezi nimi mladých.

147.

Trenér Salač v závěru jen nečinně přihlížel, co to jeho svěřenkyně na
hřišti předvádějí.

Jejich dokonavé protějšky (pokud existují) vyžadují obsahovou větu uvozenou většinou
spojkou že (možné ale bývají i spojka jak a k-slova), neboť popisují nikoli získávání, ale
získání (nabytí) informace:
148.

Všiml si, že za ním někdo jde. (vlast.)
X 148a) Všímal si, zda za ním někdo jde // nejde.

Na přechodu k predikátům „myšlení“ stojí predikáty s významem „kontroly“:
kontroloval, dohlížel, dozíral, hlídal, dával pozor, prováděl kontrolu apod., na nichž
závisejí vedlejší věty uvozené tázacími spojkami, někdy i k-slovy.
149.

Většinou se po celé dny toulal po rýžovištích a dohlížel, zda je vše, jak
má být.

150.

Procházel jsem kolem domovníka, který seděl v prosklené vrátnici a
dával pozor, co se děje na chodbě a kdo vychází nebo odchází z domu.

4.2.4 Závislé věty žádací
Predikáty s významem „kontroly“ kontroloval, dohlížel, dozíral, hlídal, dával (si) pozor
(viz 4.2.3) mohou uvozovat i závislé věty žádací se spojkou aby (po uvozujícím
predikátu v imperativu se někdy užívá i spojky ať):
151.

Lupič se zbraní u přepážky kontroloval, aby mu pokladní nevydala peníze
s rozbuškou.

152.

Policie dohlížela, aby padělky opravdu shořely.

153.

Zároveň jsem dávala pozor, abych nepropásla táborové autobusy.

154.

Pavle, hlavně si hlídej, ať tě nějaký blázen nenapálí zezadu.

155.

Archívy stále spí v obřím mrazáku. Hlavně si dávejte pozor, ať
nenastydnete od nohou.

82

4.3 Věty obsahové uvozené predikáty s významem „myšlení“
4.3.1 Úvod
Řadíme sem závislé obsahové věty oznamovací (4.3.2) a tázací (4.3.3), ojediněle i
žádací (4.3.4). O spojovacích výrazech bude pojednáno v příslušných oddílech.
Užití slovesného času
Po těchto predikátech se v závislých větách obsahových někdy užívají i absolutní časy.
(O tom podrobněji viz kapitolu 5 „Analýza případů s užitím absolutního času ve
vedlejších větách obsahových“. Zde na tento fakt poukazujeme jen pomocí několika
příkladů.)
156.

„Nikdo netušil, že tu Kajínek bydlel,“ řekla jedna obyvatelka sídliště.

157.

Jákob si snad ani neuvědomoval, že svým chováním zaséval zrnko
rozporů mezi své děti.

158.

Podle něj Kolín dobře věděl, že byl sledován Inspekcí ministra vnitra, ale
je možné, že chybu, pro niž byl zatčen, nakonec udělal.

Po uvozujícím predikátu v budoucím čase:
159.

To slyšení bude pravděpodobně přenášet televize, alespoň jeho část, na
jednom z místních kabelových kanálů. Ale ani nebudete vědět, že tam
budou.

4.3.2 Závislé věty oznamovací
U predikátů s významem „myšlení“

uvozujících závislé věty oznamovací hraje

důležitou roli, zda se jedná o predikáty faktové, či nefaktové (viz odd. 3.2.8). U
faktových predikátů (věděl, byl si vědom, tušil, bylo jasné atd.) se rozlišuje, zda je obsah
vedlejší věty, kterou uvozují, podáván jako úplná informace, či zda jde o něco
neznámého, nerozhodnutého. V prvním případě se užívá spojky že, v druhém případě
tázacích spojek zda, zdali, jestli, -li a k-slov. Nefaktové predikáty (myslel, věřil, bylo
možné atd.) nejsou schopny uvozovat vedlejší větu, která vyjadřuje informaci neúplnou,
proto je po nich možná pouze spojka že. Srov.:
160.

Věděl, že Milan už přišel. (vlast.)

161.

Věděl, zda Milan už přišel. (vlast.)

162.

Věděl, kdo přišel. (vlast.)
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163.

Myslel, že Milan už přišel. (vlast.)

164.

* Myslel, zda Milan už přišel. (vlast.)

165.

* Myslel, kdo přišel. (vlast.)

4.3.2.1 Predikáty vyjadřující vlastnění informace
Patří sem faktové slovesné predikáty s významem „mít vědomost“, jako věděl, byl si
vědom, uvědomoval si, tušil, a s významem „postihovat rozumem“, jako chápal,
rozuměl či frazém nešlo mu na rozum; dále sem řadíme verbonominální predikáty
(ne)měl tušení, (ne)měl potuchy, (ne)měl představu, (ne)měl ponětí, vedl v patrnosti, měl
na paměti, predikáty typu bylo zřejmé, bylo evidentní, bylo známo, (u něj) bylo zjevné,
(ne)bylo tajemstvím a substantivní výrazy typu vědomí, znalost apod.
166.

Policie navíc jen tušila, kdo je obětí, ale její totožností si nebyla jista.

167.

Moc dobře jsem rozuměl, co chce říci, ale nechtěl jsem to dát najevo.

168.

Byl jsem nejspíš jediný člověk, který je oba znal a měl tušení, co se dálo
v jejich pokoji.

169.

Vedl v patrnosti, za jak dlouho má vrah, který jej z říčních lodí dobře
znal, vyjít z vězení.

170.

Z chování slečny Morstanové bylo zřejmé, že ji trápí stejné pocity.

171.

Každopádně bylo evidentní, jak moc mu bolavá noha brání v pohybech.

172.

Když hasiči vstoupili dovnitř, vůbec nebylo zřejmé, co hoří.

173.

Nebylo tajemstvím, kdo inicioval, podporoval a financoval mírové hnutí.

174.

Ovšem vědomí, že patříme k nejlepším divadlům u nás, je i svazující.

Do této skupiny patří také faktové predikáty smyslových vjemů viděl, cítil, pozoroval,
všiml si, stálo za povšimnutí apod. s přeneseným významem „být si vědom“:
175.

Když jsme viděli, že to myslí opravdu vážně, rozhodli jsme, že obec
zaplatí stavební materiál.

176.

Vždy jsem cítila, že sem, do této doby, nepatřím.

177.

Mám na starosti i domov důchodců a ani tam jsem nepozoroval, že by
lidé měli nějaké problémy.

178.

Buď je Gross tak důvěřivý a naivní, že si nevšiml, co je to za výtečníky,
anebo se na jejich hře nějak podílel!

179.

S klidem bude pozorovat, jak pomíjejí názory a stanoviska jeho i mnoha
jiných.
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Význam „mít názor, mínění, domněnku, představu, přesvědčení o někom, o něčem“
mají nefaktová slovesa jako domníval se, mínil, myslel/myslil (si), věřil/uvěřil,
shledával, soudil, usuzoval apod. (tzv. verba putandi) a verbonominální/analytické
predikáty byl přesvědčen(ý), měl za to, měl za jistou věc, zastával názor/stanovisko, byl
toho názoru/mínění, klonil se k názoru, ale i dělal si iluze, podléhal představám apod.
Patří sem také analytické predikáty uvozující věty přívlastkové, podmětné či přísudkové
typu byl názor, panovalo přesvědčení, vracela se mu myšlenka, objevila se domněnka,
žil v přesvědčení apod.; (nejčastější) domněnkou/myšlenkou/názorem bylo, že...; názor
byl (ten/takový) apod.
180.

Domnívali se, že kobka není pod proudem, ale šeredně se zmýlili.

181.

Ne vždy jsem shledával, že paní Thatcherová je tou nejpřesvědčivější
političkou.

182.

Konzervativní prezident Kaczynski však byl toho názoru, že zákony mu
dávají právo dohlížet na zahraniční politiku.

183.

Panovalo přesvědčení, že erudice studenta fakulty dětského lékařství je
omezena na znalosti pediatrie.

184.

Mnozí zákazníci se dříve při dvojích cenách mylně zlobili, že vyšší marže
jde do kapes provozovatelů. Jinou domněnkou bylo, že tím platí vyšší
náklady na obsluhu nebo nákup a mytí nádobí.

185.

Osobně jsem připravil nominaci s pěti závodníky a jedním náhradníkem.
Názor prezídia byl takový, že další nemají potřebnou výkonnost, aby
mohli mistrovství dokončit do patnácté příčky.

186.

Hasiči na žádost policie dveře bytu otevřeli a následně zjistili, že na
balkoně leží uhynulý pes. Oddechli si, neboť původní domněnka byla
taková, že v bytě je mrtvý člověk.

S významem „v mysli se zabývat“ se pojí predikáty přemýšlel o tom / nad tím, přemítal
o tom / nad tím, zabýval se tím, že..., uvozené spojkou že a zájmenným výrazem. Tyto
výrazy mohou být podle kontextu jak nefaktové, tak i faktové. Srov.:
187.

Ale já jsem zrovna přemýšlela nad tím, že asi nemám časové vnímání.

188.

Měla jsem úplně rozmlženo v hlavě a pořád jsem se zabývala tím, že na
tom pódiu budu muset něco říct.

189.

Měl tmavší vlasy, než když jsem ho viděla poprvé, a stále ještě se zabýval
tím, že mu řídnou.
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190.

Odešel na masáž a tiše se bavil tím, že relaxuje v hotelu, který zítra
promění v bitevní pole.

Další skupinu představují nefaktové predikáty s významem „zdání“: zdálo se mu, přišlo
mu, připadalo mu, připadal si, měl pocit, měl dojem apod., u kterých může být závislá
věta uvozena kromě spojky že i spojkou jako by.
191.

Zdálo se mi, jako by hlas vycházel z korun stromů.

192.

Matthew si připadal, jako by rozmlouval se sprchovým koutem.

193.

Na chvíli jsem měl dojem, že vidím mrtvého pátera.

Větu obsahovou s významem následnosti (vyjádřené futurálním tvarem nebo slovesným
tvarem v kondicionálu) uvozují nefaktové predikáty s významem „očekávání“: doufal,
počítal, čekal, předpokládal, předvídal, spoléhal se; analytické predikáty měl/choval
naději, dělal si naděje, vysvitla mu naděje, jeho jedinou nadějí bylo, něco skýtalo
naději; některé z nich (doufal, předpokládal, spoléhal se, naděje) mohou uvozovat i
vedlejší větu vyjadřující současnost (prézentem). S futurem či kondicionálem se pojí
také významově opačné sloveso nenadál se.
194.

Doufali, že v domě prožijí poklidné stáří.

195.

Marvanová naproti tomu počítala, že v prvním kole by vyhrál kandidát,
který by získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.

196.

Vždycky předpokládal, že je odsouzen jít v otcových stopách.

197.

Nenadál se, že to bude tak těžké.

Význam „mít podezření (proti někomu)“ mají nefaktové predikáty podezíral/podezříval
ho, měl podezření, existovalo podezření apod. Opačnou perspektivu vyjadřují predikáty
byl podezřelý, budil podezření, byl v podezření, upadl do podezření, ulpělo na něm
podezření apod., s opačným významem pak byl mimo podezření.
198.

Možná ho ve svém strachu a nejistotě podezírala, že chce syna od ní
odvést.

199.

Muž měl ruce za zády a budil podezření, že v nich skrývá zbraň.

S významem „uchovávat v paměti a připomínat si to“ se pojí faktové predikáty
pamatoval si/se, zapamatoval si, měl v paměti; utkvěla mu vzpomínka, utkvělo mu apod.
Na těchto predikátech často závisejí věty obsahové s relativním časem vyjadřujícím
předčasnost (tj. préteritem), uvozené kromě spojky že či k-slov často také spojkou jak.
200.

Pamatovala si, že do tajné místnosti vede od schodů krátká rovná
chodba.

201.

Zavřela oči a vzpomněla si, jaké to bylo předtím, než potkala Sariela.
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202.

V hlavě jí utkvělo, jak je v dalších letech trápila učitelka na vlastivědu
s názvem republiky.

Význam „mít nesprávné mínění“ nesou nefaktové predikáty mýlil se / zmýlil se, plete se,
spletl se, byl na omylu, substantivum omyl apod. Opačnou perspektivu vyjadřují
analytické predikáty uvést někoho v omyl, vyvést někoho z omylu.
Opačný význam má predikát měl pravdu.
Mezi lidmi panuje častý omyl, že přítomnost archeologa na jejich stavbě

203.

je předzvěstí problému.
204.

Pan inženýr se velmi zmýlil, že se Frýda nezachrání.

205.

Asi jsem se spletl, že se dokážu dostat do vrcholné formy i bez halové
sezóny.
Realitní agentka měla pravdu, že se mi bude líbit.

206.

Důležitou skupinu predikátů „vlastnění informace“ představují predikáty vyjadřující
jistotní modalitu. Jedná se o predikáty nefaktové, proto se po nich zpravidla užívá jen
spojka že, nikoli tázací spojky a k-slova: bylo možné, bylo pravděpodobné, (ne)bylo
vyloučeno, bylo nesporné, bylo samozřejmé, bylo mimo diskusi apod. Se substantivy a
adjektivy s významem jistotní modality se pojí také slovesa pokládal, považoval:
považoval za možné/samozřejmé/pravděpodobné apod. Pokud je celkový význam
daného analytického predikátu záporný – buď sloveso, nebo jmenná část je
v negativním tvaru, popř. je adjektivum/substantivum záporné svým lexikálním
významem

–

je

závislá

věta

připojena

spojkami

aby

nebo

že

by:

je

nemožné/nemyslitelné, pokládal za nesmysl, považoval za nemožné/vyloučené,
nepokládal za možné atd.
207.

Ihned po předání prvých podkladů k agregátu z NDR bylo nesporné, že
jde o stroj primitivní koncepce i konstrukce.

208.

Dřív bylo samozřejmé, že Češi takové duely vyhrávali.

209.

A kromě toho bylo pravděpodobné, že bude potřebovat další informace, a
nechtěl později hledat zahradníka po celém panství.

210.

V této době jsem naopak považoval za možné, že se československá
ekonomika tváří v tvář západnímu trhu zcela zhroutí.

211.

Považuji za nesmysl, aby se volby v obcích konaly v jiném termínu než do
městských zastupitelstev.
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212.

Nepokládá za možné, aby obec kvůli případné havárii nechávala třeba
dva měsíce prázdné byty.

213.

Pokládali za nemožné, aby se po válce Slovensko vzdalo své autonomie.

214.

Před sto lety bylo nemyslitelné, aby si světové pěvkyně pořizovaly děti.

Některé predikáty vyjadřující jistotní modalitu mohou uvozovat i vedlejší věty
s tázacími spojkami a k-slovy, byť se jedná o predikáty nefaktové: potvrdilo se, bylo
jisté, bylo (mu) jasné, bylo evidentní; nebylo pochyb, bylo nad(e) vší pochybnost; byl si
jist(ý), měl jistotu apod.
215.

Potvrdilo se, jak důležitou roli hraje psychika.

216.

Stavbu jsme pak přerušili do doby, než bylo jisté, zda obdržíme dotaci.

217.

Zhruba od sedmé minuty nebylo pochyb, kdo bude mít na ledě hlavní
slovo.

218.

Nějakou záhadnou směsicí hmatu a čichu a nekalou pamětí na tvary ve
tmě zřejmě zase docela přesně věděl, kde je, a byl si jistý, kudy dál.

219.

Nepokládal život za jednoduchou záležitost a nebyl si jist, že každý
problém má prostinké řešení.

220.

Jarre si nevzpomínal. Nebyl si jist, že by dotyčného Miltona v životě
viděl.

221.

Nebyl si jistý, zdali má provinilé policisty stíhat, či nikoli.

222.

Nebyla si jistá, co má dělat, tak jen stála a naslouchala.

223.

Vydal se pachatele stíhat, aniž měl jistotu, kde skutečně jsou.

Do této skupiny patří také predikáty s významem „mít, projevovat nejistotu,
pochybnost“, u kterých jde vlastně o jistotní modalitu v záporném smyslu: pochyboval,
měl pochybnosti, byl na pochybách apod. Po těchto predikátech následuje vedlejší věta
uvozená spojkou že, často v kondicionálu, nebo uvozená tázacími spojkami zda, -li,
jestli či k-slovy. Tyto predikáty mohou stejně jako faktové predikáty dominovat vedlejší
větu uvozenou tázacími spojkami či k-slovy, pokud však na nich závisí věta obsahová
uvozená spojkou že, z „testu negace“ vycházejí jako predikáty nefaktové. Srov.:
224.

a) Držel v ruce meč, ale pochyboval, že dokáže zvednout paži.
test negace:

b) Nepochyboval, že dokáže zvednout paži.
c) Dokáže zvednout paži.
Věta (224c) není presupozicí věty (224a), takže sloveso je
nefaktové.

88

225.

Ředitel nemocnice Jan Galský od počátku pochyboval, že by nemocnice
takovou zprávu dala cizí osobě.

226.

Kdo by byl na pochybách, co celé město prožívá, ten se může poradit
s obří obrazovkou před sídlem korutanské vlády.

227.

Po třetím hracím období již nikdo v hale nemohl pochybovat, kdo bude
vítězem utkání.

4.3.2.2 Predikáty vyjadřující nabytí informace na základě rozumové činnosti
Většina predikátů této skupiny umožňuje, aby vedlejší věta vyjadřovala jak informaci
úplnou (vedlejší věta uvozená spojkou že, příp. jak), tak informaci neúplnou (vedlejší
věta uvozená k-slovem, někdy i tázací spojkou): Nepochopil, že má jet do Prahy. //
Nepochopil, kam má jet. (vlast.)
Význam „nabytí informace na základě rozumové činnosti“ vyjadřují faktové
predikáty pochopil, porozuměl, rozpoznal, došlo mu, domyslel si/se, dovtípil se, nahlédl,
poznal/poznával, seznal, uhodl, uvědomil si, vycítil, vyrozuměl, vytušil, expresivní svitlo
mu, trklo ho, docvaklo mu apod. a nefaktová slovesa shledal, doznal, usoudil. Význam
„přemýšlením na něco přijít, něco vynalézt“ mají faktové predikáty zjistil, objevil, přišel
na to, vydedukoval; odhalil, odvodil si, vyvodil z toho (závěr), odhadl apod. a nefaktové
predikáty vymyslel, došel k tomu, že..., došel k závěru, vytvořil teorii, učinil závěr apod.
228.

Když nikdo nebral telefon, dovtípil se, že něco není v pořádku.

229.

Z rozhovoru prý vycítil, že „MMF je mírně optimistický“ ohledně situace
v České republice.

230.

Postupně přišel na to, kdo jeho pomoc nejvíc potřebuje: nejchudší,
bezprizorní.

231.

Policie také v několika případech došla k tomu, že se jedná o trestný čin
a ne jen přestupek.

Podobný význam – „nabytí informace na základě nějaké činnosti“ – mají predikáty
našel (si), dopídil se, dopátral se, vypátral; spočetl, spočítal (si), vypočítal (si); ověřil
si, napočítal, vyšlo mu apod.
232.

Na internetu jsem si našel, kde hrají film, na který jsem se již dlouhou
dobu těšil.

233.

Kamarádka nelenila a na konzultacích ve škole vypátrala, jak se hrají
rozložené akordy a co je to přiznávka.

234.

Napočítal, že se k Holroydovu ateliéru tiše krade čtyři nebo pět postav.
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Význam „nabýt vědomosti, dostat zprávu o něčem“ mají predikáty dověděl/dozvěděl se;
dočetl se, doneslo se mu / k němu, doslechl se; dostalo se mu vysvětlení apod. Některé
z nich jsme zmiňovali již ve skupině predikátů „komunikování“.
235.

Studenti se při zkoušení dozvěděli, co je to sonátová forma nebo recitativ.

236.

Lidem se doneslo, kolik na máku vydělávají rolníci v nížině.

Význam „přijít na mysl, objevit se jako nápad“ mají predikáty napadlo ho, pomyslel si,
přišlo mu na mysl, blesklo mu hlavou, proběhlo mu hlavou apod.
237.

Náhle mě napadlo, jak je můj život bez Midori smutný a nanicovatý.

238.

Zakysle si pomyslela, jak je to typické, že na ni nic nezbylo.

239.

A v té chvíli mu blesklo hlavou, proč ho asi nakonec tak rychle vyháněli.

S významem „vzbudit něčí zájem, pozornost“ se pojí predikáty zaujalo ho, upoutalo ho,
které stojí na přechodu k predikátům „smyslového vnímání“.
240.

V Třešti mne zaujalo, kolik diváků tam chodí sledovat amatérská
představení.

241.

Nejvíc ho na trabantech upoutalo, jak jsou navzájem vyrovnané.

Význam „v představách, v mysli vytvořit“ mají slovesa představil si / představoval si,
které se kromě spojky že a k-slov mohou pojit i se spojkou jak.
242.

Celerína si na chvíli představila, že místo Nily tam stojí její otec.

243.

Před dvaceti minutami si ještě představoval, jak přijede do Ameriky a jak
se tam zmíní o svém telefonním hovoru s vyslanectvím.

Do této skupiny můžeme zařadit také predikáty s významem „vzpomínky“: vybavil si,
vybavilo se mu, vzpomenul si / vzpomněl si / vzpomínal (si), zavzpomínal, vynořila se
mu vzpomínka, upamatoval se, rozpomenul se / rozpomněl se apod., uvozující většinou
věty obsahové vyjadřující předčasnost. Opačný význam, tj. „nepodržet v paměti“, mají
predikáty zapomněl, pozapomněl a pustil něco z hlavy. I věty obsahové závislé na těchto
predikátech mohou být kromě spojky že a k-slov uvozeny i spojkou jak.
244.

Okamžitě jsem si vybavil, co mi říkali detektivové.

245.

Její blízcí spolu s ní zavzpomínali, jak ještě před dvěma lety chodila
s motykou na pole.

246.

Už jsem skoro zapomněla, jaké to je běžet proti času.

S významem „hodnocení“ se pojí slovesa vyhodnotil, zhodnotil a podcenil, nedocenil.
247.

Na základě toho jsem pak vyhodnotil, jak se s problémem vypořádám já.

248.

Zkušeným okem ortopeda hejtman také zhodnotil, že Benedikt XVI. je i ve
svém věku v dobré kondici.
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249.

Rakouská strana podcenila, kolik vody se ve sněhu skrývá.

S futurem se zpravidla pojí slovesa s významem „dojít při myšlení k závěru, co a jak se
musí stát“: rozhodl (se), umínil si, usmyslel si, předsevzal si, zamanul si, naplánoval si,
odhodlal se, určil (si), vzal si do hlavy, pojal úmysl/rozhodnutí, došel k rozhodnutí apod.
a substantiva předsevzetí, záměr, plán, rozhodnutí, úmysl apod. Tyto predikáty se pojí
zpravidla se spojkou že, některá (rozhodl se, naplánoval si, určil) umožňují i spojení
s tázacími spojkami zda(-li), jestli či s k-slovy. Odkazují-li podmětové výrazy obou vět
k téže osobě, je možné vedlejší větu nominalizovat infinitivem. Závislou větu ve futuru
(uvozenou spojkou že) vyžaduje také verbonominální predikát dostal nápad.
250.

Udělali jsme rychlý průzkum Bagdádu, centrálního a jižního Iráku a
rozhodli se, na jakou oblast se činnost mise soustředí a kam bude
směřovat další pomoc.

251.

Olga si zamanula, že pojede za každou cenu na jih právě
s Mandelštamem.

252.

Když se probudil, dostal nápad, že aspoň zkrášlí okolní stromy.

Pouze informaci úplnou vyjadřují analytické predikáty nabyl přesvědčení, nabyl
dojmu/dojem, získal dojem, došel k názoru / k poznání, dospěl k závěru / k přesvědčení,
zaujal názor/stanovisko, propadl přesvědčení, pojal podezření, vzal na vědomí apod.
253.

Já osobně jsem z jejího chování nabyla dojmu, že jí více vyhovuje role
příslušnice mezinárodní společenské smetánky.

254.

Vzhledem k tomu, že pojal podezření, že se jedná o leteckou bombu,
přivolal pyrotechnika.

255.

Takže já jsem prostě vzal na vědomí, že navrhuje mé odvolání.

4.3.2.3 Predikáty vyjadřující poskytnutí informace na základě rozumové činnosti
Význam „učinit pochopitelným“ mají slovesa objasnil, osvětlil, vyložil, vysvětlil; poučil
někoho/se, učil/naučil někoho/se apod., pojící se s aktantem adresát. Vedlejší věta sice
může být uvozena spojkou že, častěji se však užívá k-slov, signalizujících informaci
neúplnou.
256.

V první části své přednášky objasnila, co onkologie je a čím se zabývá.

257.

Naučili se, jak se má znázorňovat skutečnost, jak se má správně kreslit a
jak používat barvy a štětec.
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Pouze informaci úplnou vyjadřují analytické predikáty vysvětlením pro to bylo, z toho
plyne poučení/ponaučení, byl uplatněn výklad apod.
258.

Pro zákazníky z toho plyne poučení, že musí pozorně číst etiketu.

Význam „podepřít důvody“ mají predikáty zdůvodnil proč // něco tím/tak, že…,
odůvodnil něco tím/tak, že…
259.

Ačkoliv starosta zdůvodnil, co jej k rozhodnutí vede, zastupitele
nepřesvědčil.

260.

Peking to odůvodnil tím, že Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí
čínského území.

Podobné jsou i predikáty s významem „(názorně) ukázat“, které se často pojí s tázacím
zájmenem jak: ukázal/ukazoval (že, jak), demonstroval (že, jak), předvedl (že, jak),
vystihl (jak), znázornil (jak) apod.
261.

Ministr na ní později demonstroval, jak špatně vysoké školy hospodaří se
státními dotacemi.

Význam „důkazu“ má sloveso dokázal a verbonominální predikáty podal důkaz,
předložil důkaz apod. S významem „dokázat někomu nějaké provinění“ se pojí sloveso
usvědčil někoho.
262.

Radnice dokázala, že si stojí za svým rozhodnutím a nepodléhá tlakům.

263.

Podal důkaz, že i s letadlem nedokonalým lze pomocí dobrého motoru
vzlétnout.

264.

Klestil tehdejšího radního usvědčil, že pod pseudonymy publikuje na jeho
webu vulgární urážky.

Opačný význam mají analytické predikáty typu vyvracel/vyvrátil tvrzení/domněnky,
zpochybnil teorii.
265.

Djukanovič zároveň vyvrátil tvrzení, že Černá Hora vidí svou
budoucnost pouze v nezávislosti na Srbsku.

4.3.2.4 Predikáty vyjadřující platnost a logické vyplývání
Po predikátech patřících do této skupiny následují věty obsahové uvozené spojkou že.
Význam „platnosti“ mají predikáty platilo, platil trend, platilo pravidlo,
vstoupilo/vešlo v platnost, bylo pravidlem, zásadou bylo, řídil se pravidlem, zastával
zásadu, subst. pravidlo apod.
266.

Vždy platilo, že doping má nejméně rok dva náskok před jeho potírači.
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267.

Jeho zásadou bylo, že se musí na soupeře dokonale připravit a využít
jeho slabin.

268.

Řídila se pravidlem, že se vyplatí něco naslibovat, a potom prostě
rozumně vládnout.

Další podskupinu tvoří predikáty typu pravdou bylo, faktem bylo, skutečností bylo,
podstatou bylo, důvodem bylo, důvod byl (ten), byl fakt, byla pravda, šlo o to, jednalo se
o to, že...46, které implikují hledisko mluvčího, proto se v nich zpravidla (i když ne vždy
– srov. odd. 6.2.1 a 6.2.2) užívají absolutní časy.
269.

Důležitou skutečností bylo, že v období krutých ideových bojů se
prezentoval jako „prezident všech Poláků“.

270.

Dalším faktem bylo, že se letiště rušilo a já měl dělat jinou profesi.

271.

Většina řidičů nedbala zákazů a klidně v čištěných ulicích parkovala.
Nejčastějším důvodem bylo, že jdou ‚pouze‘ k lékaři.

272.

S nikým z těch lidí, stejně jako s Janem Garbarkem, jsem nehrál proto, že
byli slavní. Důvod byl ten, že jsme si po hudební stránce rozuměli.

273.

Byl fakt, že jsme věděli, že tam ta zóna bude, a připravovali jsme se na
to.

274.

V první řadě byla pravda, že klub byl před totálním krachem.

275.

Šlo o to, že jsem nevěděl, kdy mám jít nahoru.

Dále sem řadíme predikáty s významem „být znamením/důkazem něčeho“: znamenal,
to znamenalo, značil, to značilo, signalizoval, byl znamením/signálem, bylo to znamení /
byl to signál, byl důkazem, důkazem bylo, byl to důkaz; něco nasvědčovalo tomu, že…,
z toho vyplývalo, že... apod.
276.

Velký slon rychle mával ušima, což znamenalo, že poslouchá.

277.

Úsměv na tvářích všech značil, že mají radost nejen malí, ale i velcí.

278.

Viděli letadla, slyšeli motory kolem plujících lodí, sledovali i let racka,
což bylo znamením, že pevnina je nedaleko.

279.

Vykradených aut přibývalo, vše nasvědčovalo tomu, že jde o práci stále
stejného pachatele.

Predikáty šlo o to, jednalo se o to (J. Štěpán (2013, s. 23) je nazývá predikáty syžetovými) patří
k predikátům sémanticky chudým, i díky tomu jsou však schopné na sebe vázat široké spektrum vět
obsahových – oznamovacích, tázacích i žádacích, uvozených různými spojkami. Tyto predikáty
zmiňujeme proto na několika různých místech, v závislosti na sémantice vět obsahových, které na nich
závisí.
46
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280.

V tomto případě paní oznámila pouze jméno restaurace. Nakonec řekla,
že se muž probírá, a telefon položila. Pro dispečerku z toho vyplynulo, že
již žádnou pomoc nepotřebuje.

281.

V posledním týdnu měsíce ledna 1943 hlásil spojenecký letecký průzkum
soustřeďování velkého počtu nepřátelských torpédoborců... Z toho
vyplývalo, že se Japonci opět chystají k rozsáhlé akci.

4.3.3 Závislé věty tázací
4.3.3.1 Predikáty vyjadřující získávání informace činností
Patří sem nedokonavé predikáty analyzoval, studoval, pátral, ověřoval si, zkoušel,
vyšetřoval, zkoumal, zjišťoval, prověřoval; rozlišoval, zabýval se tím, ... apod. Tyto
predikáty vyžadují doplnění závislou otázkou, uvozenou tázacími spojkami či k-slovy.
Dokonavé protějšky těchto predikátů (pokud existují) vyžadují zpravidla vedlejší větu
se spojkou že či k-slovem. (Výjimkou je dokonavé sloveso zkusil, které vyžaduje
vedlejší větu uvozenou tázacími spojkami či k-slovy. Závislou větu se spojkou že však
umožňuje zvratná podoba zkusil si.)
282.

Stephen Palumbi studoval, jak koráli snášejí krátkodobý vzestup teploty.

283.

Kolega Jan Malinda pátral, jaké známky domů nosili čeští politici.

284.

Kriminalisté ještě ve středu v noci prověřovali, zda dívka není u
příbuzných nebo u některých dalších kamarádů.

285.

Zkusil, zda jsou okna dobře zavřená.

286.

Na Finských hrách jsem si zkusil, že na mezinárodní hokej pořád mám.

Význam „získávání informace rozumovou činností“ mají predikáty dumal, lámal si
hlavu, přemítal, přemýšlel, dohadoval se, uvažoval, vrtalo mu hlavou, zamýšlel se,
rozhodoval (se), zvažoval, řešil (otázku). Tyto predikáty vyžadují doplnění závislou
otázkou (často deliberativní), uvozenou tázacími spojkami či k-slovy. S významem
„získávání informace rozumovou činností“ se pojí také predikáty zajímal se, zajímalo
ho, byl zvědav(ý).
287.

Na soustředění ve Svatém Mořici dokonce občas přemítala, jestli má
takovou zátěž zapotřebí.

288.

Aaronovi vrtalo hlavou, co od něho starší bratr chce.

289.

Před několika lety stála opět na rozcestí a rozhodovala se, co dál udělá
se svou kariérou a životem.
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290.

Byl zvědavý, co si asi myslí.

4.3.3.2 Predikáty vyjadřující nerozhodnost, nejistotu, pochybnost
Význam „nerozhodnosti“ mají slovesné predikáty váhal, rozpakoval se, rozmýšlel se/si,
rozvažoval a verbonominální predikáty byl na vahách, měl dilema, dilema bylo a subst.
dilema, které vyžadují doplnění závislou otázkou (často deliberativní), uvozenou
tázacími spojkami či k-slovy. Tyto predikáty uvozují často i závislé otázky infinitivní.
Srov.:
291.

Byl na vahách, jestli má zůstat a počkat na Millerův návrat.

292.

Velké dilema bylo, zda se soustředit na motýlové, nebo znakové
disciplíny.

293.

Porota děti chválila a dlouho váhala, komu udělit cenu.

Závislou větu se spojkou zda, -li, zdali, jestli nebo s k-slovem vyžadují predikáty
vyjadřující nejistotu: pochyboval, měl pochybnosti, byl na pochybách, byl/tonul
v pochybnostech, zůstaly v něm pochybnosti, octl se v nejistotě; bylo nejisté (nebylo
jisté), bylo sporné, bylo problematické, bylo diskutabilní, byla otázka, bylo ve hvězdách
apod.
294.

Až do novely zákona o konkursu však bylo sporné, který okamžik je
rozhodný pro trestní odpovědnost.

295.

Ale bylo problematické, zda je přípustné používat státní moci i v těch
případech, kdy nedošlo k žádnému osobnímu zločinu.

296.

Otázka byla, zda a jak budu schopen pokračovat ve své činnosti vědecké.

297.

Byl po nemoci a pochyboval, zda bude mít na prezidentství ještě dost sil.

298.

Stále měla pochybnosti, jestli udělala dobře, že se za Havranem rozjela.

299.

Když se večer vracel z práce, byl na pochybách, jestli vešel do správného
domu.

Řadí se sem i „syžetové“ predikáty šlo o to, jednalo se o to ve spojení s tázací spojkou
či k-slovem. Srov.:
300.

V 18. století vznikly velké právní spory ohledně vlastnictví granátů na
polích: šlo o to, zda kameny patří majitelům polí, nebo vrchnosti.

301.

Byl to zápas roku, jednalo se o to, kdo postoupí do playoff.

302.

Šlo o to, zda má komunistická strana dodržovat své vlastní zákony, anebo
stojí de facto nad ústavou.
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Význam „být něčím podmíněn“ má sloveso závisel na tom, záleželo na tom, rovněž
vyžadující obsahovou větu uvozenou tázacími spojkami či k-slovy. Srov.:
303.

Růst cen jednotlivých položek přitom obvykle závisel na tom, jak dobře
lze jednotlivé komodity v nich použité vyvážet.

304.

Zápas závisel na tom, jestli Slavia branku dokáže vstřelit, nebo ne.

305.

Záleželo na tom, kdo si zvolí lepší trasu a kdo z těch posledních bude mít
více sil.

4.3.3.3 Predikáty s významem „přijít na mysl, objevit se jako nápad“
Predikáty s významem „přijít na mysl, objevit se jako nápad“ napadlo ho, pomyslel si,
přišlo mu na mysl, blesklo mu hlavou, proběhlo mu hlavou apod. jsme zmiňovali již u
predikátů skupiny „nabytí informace na základě rozumové činnosti“. Tyto predikáty
mohou však kromě závislých vět oznamovacích uvozovat i závislé otázky, a dokonce i
závislé věty žádací (viz 4.3.4).
306.

Jen mě tak napadlo, co si asi myslí Chorvati o Češích.

307.

A tak mne napadlo, zda má vůbec význam připravovat takové bezplatné
akce.

308.

V duchu jsem si pomyslela, co chce počítat.

309.

Přitom si pomyslela, jak je asi starý.

310.

Tak mi trochu nevhod blesklo hlavou, co si asi pozůstalí za ty peníze
koupí?

4.3.4 Závislé věty žádací
Po některých predikátech s významem „přijít na mysl, objevit se jako nápad“: napadlo
ho, přišlo mu na mysl, blesklo mu hlavou, dostal nápad se užívají i závislé věty žádací
uvozené spojkami aby či ať.
311.

A pak mě napadlo, abych se ještě prošla.

312.

Mou mámu napadlo, ať si otevřu cukrárnu a kavárnu.

313.

Džiróovi blesklo hlavou, aby popadl koš, ale hned tu myšlenku zavrhl.

314.

Před týdny, kdy jsem se záběhelskými loukami vracel z nitra Brd, mi
přišlo na mysl, abych zastavil.
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K vedlejším větám žádacím můžeme zařadit rovněž věty obsahové závisející na
analytických predikátech (ne)byl důvod, (ne)měl důvod, které jsou uvozeny spojkou
aby:
315.

Není však důvod, aby se tato krize stala zdůvodněním pro další expanzi
jejich moci.

316.

Uniformy jim moc slušely. Švýcaři tak měli důvod, aby se v ulicích
Ženevy a Basileje za nimi otáčeli.
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4.4 Věty obsahové uvozené predikáty s významem „hodnocení a
citových stavů“
4.4.1 Úvod
Řadíme sem závislé obsahové věty oznamovací, tázací a žádací.
Užití slovesného času
Po těchto predikátech se v závislých větách obsahových někdy užívají i absolutní časy.
(O tom podrobněji viz kapitolu 5 „Analýza případů s užitím absolutního času ve
vedlejších větách obsahových“. Zde na tento fakt poukazujeme jen pomocí několika
příkladů.)
317.

Rozzuřilo ho, jak si s ním pohrávala.

318.

Líbilo se mu, jak spoluhráči perfektně bránili a do ničeho Liberec
nepouštěli.

319.

Navíc z několika tváří vyzařovalo, že nám pád do druhé ligy přály.

320.

Sama jsem byla překvapená, jak pěkně bylo všechno vidět.

Po řídícím predikátu v budoucím čase:
321.

Iráčanům jistě nebude vadit, že činnost jejich armády budou řídit cizinci.

I zde se ale pro vyjádření současnosti v minulosti či budoucnosti běžně užívá prézentu,
tj. relativního času:
322.

A protože měl velmi rád Churchilla, dojímalo ho, jak se Onassis o
Churchilla pozorně stará, všude ho doprovází a podporuje, vytuší každé
jeho přání a neustále mu dává najevo sympatie.

323.

Z našich kluků vyzařovalo, že si věří, a to je k velkým vítězstvím nutné.

324.

Mláďatům byl tátou i mámou, krmil je mlíčkem z láhve a byl rád, jak
pěkně přibývají na váze.

Po řídícím predikátu v budoucím čase:
325.

V areálu se můžete utábořit kdekoli, pokud vám nebude vadit, že vám
soused sedí téměř na klíně.

Predikáty, které vyjadřují výhradně hodnocení z hlediska mluvčího, uvozují vedlejší
věty s absolutním časem (relativní čas zde není možný). Srov.:
326.

Dříve bylo prospěšné, že lidé vařili v hrncích železňácích.

327.

Plzni trochu uškodilo, že se zápas hrál na užším kluzišti vedlejší ledové
plochy.
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Spojovací výrazy
Nejčastější spojkou užívanou v závislých větách oznamovacích uvozených predikáty
„hodnocení a citových stavů“ je spojka že, která uvozuje věty obsahové s indikativem.
328.

Divné mi bylo, že venkovní dveře nebyly jako obvykle zamčené.

329.

Nejtěžší pro mě bylo, že jsem neměla žádnou praxi.

330.

Na „socialismu“ ji fascinovalo, že každý měl zajištěnou práci.

331.

Ocenil, že oficiální řečníci neplýtvali slovy.

332.

V dalších ročnících nás příjemně překvapilo, že počet návštěvníků
narůstal.

333.

Beethoven rád křičíval, že píše „pro lid“, ale neméně často zuřil, že
nepíše a nehraje pro „žádná prasata“.

Věty obsahové závislé na predikátech s významem „hodnocení a citových stavů“
mohou být uvozeny i výrazem jak. Často to bývá příslovce vyjadřující způsob:
334.

Mrzelo ho, jak ho přivítali fanoušci Baníku.

V mnoha případech se však jedná o spojku, která je více méně nahraditelná spojkou že,
vyjadřuje ale větší důraz na průběh.
335.

Rodák vnímá, jak se během let Jihlava mění a líbí se mu, jak staré domy
v centru získávají nové kabáty.

336.

Nelíbí se mu, jak mu média vyčítají, že prodal pražskou Lucernu firmě
Chemapol.

337.

Opíjelo ho, jak najednou všechno chápal.

338.

Vybuchl smíchem, pobavilo ho, jak se tak honem snažila změnit téma.

339.

Pobuřovalo ho, jak mladíci nosí místo připínacího límce šály.

340.

Potěšilo ho, jak hráči mluvili o posledních prvoligových zápasech
sebekriticky.

341.

Štvalo ho, jak se tady věci i po roce 1990 vyřizovaly socialisticky.

342.

Úplně jsem byl udivený, jak okamžitě všechny choroby, o kterých jsem už
věděl, poznal a pomohl mi.

U predikátů vypadalo to, působilo (to), vypadal, připadal mu, dělal dojem, působil
dojmem, budil dojem apod. může být závislá věta uvozena i spojkou jako by.
343.

Opravdu zblízka vypadal, jako by byl vyroben z pryže nebo gumy.
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Jestliže se má vyjádřit neaktuálnost a opakovanost hodnoceného faktu, užívá se po
predikátech s významem „hodnocení a citových stavů“ spojky když, řidčeji též spojek
pokud, jestliže, -li; obsahová věta přitom vyjadřuje i významový odstín podmínkový či
časový. Po těchto spojkách se ve větě obsahové užívá výhradně absolutních časů.
344.

Fronty se stály na všechno. Nejhorší bylo, když nebyl toaletní papír nebo
vložky.

345.

Jako malou ji mrzelo, když před ní dospělí měli tajnosti.

346.

Charles nenáviděl, když musel hovořit o svém manželství.

347.

Ve středověku mělo slovo kopie či napodobenina zcela jiný význam než
dnes. Tehdy postačovalo, jestliže byly velmi abstraktním způsobem
dodrženy určité rysy originální předlohy.

348.

Nikdo se nedivil, pokud panovník vnímal celé ghetto jako svůj majetek.

349.

Z dřívějších rozhovorů je jasné, že jí vadilo, pokud ji někdo považoval
pouze za hezkou mladou partnerku slavného skladatele.

Podmínkové spojky se často užívají také, je-li věta obsahová ve tvaru futura:
350.

Bude nejlepší, když půjdete do banky přes dvůr, abyste nevzbudil
zbytečný rozruch.

351.

Slečno, doufám, že vám nebude vadit, když se usadím tady vedle vás.

352.

Horší bude, jestliže dorazí posily.

Spojky když (nikoliv však již podmínkových spojek pokud, -li, jestliže) se po některých
hodnotících predikátech může užít i mimo zmíněné případy, kdy věta obsahová
vyjadřuje neaktuálnost a opakovanost hodnoceného faktu či kdy je věta obsahová
v budoucím čase. V některých případech může spojka když uvozovat i věty obsahové
vyjadřující aktuálnost a jedinečnost. V takových případech je spojka když nahraditelná
spojkou že, oproti spojce že však vyjadřuje navíc časový odstín. Syntaktické spojení
věty řídící a věty obsahové je zde volnější než v souvětích se spojkou že, obsahová věta
může být větě řídící i předřazena. V závislé větě obsahové tohoto typu se opět užívá
výhradně absolutních časů.
353.

A také se servírka divila, když jsem chtěl k čočce rýži. → 353a) Když
jsem chtěl k čočce rýži, servírka se divila.

354.

Kouč hodně litoval, když nemohla na mistrovství světa do Japonska.

355.

Nejvíc mě mrzelo, když jsem z porodnice jela sama.

356.

Mně se vůbec nelíbilo, když jsem měla jednu nohu v sádře.
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357.

Proto nikoho nepřekvapilo, když byl 14. listopadu 1918 oficiálně
potvrzen do prezidentského úřadu.

Je-li uvozující predikát ve tvaru futura, užívá se někdy také spojky až. Věta obsahová je
v takovém případě větou podmětnou a spojka až je nahraditelná spojkou že. (Spojkou až
bývají jinak většinou uvozeny vedlejší věty příslovečné časové, ty jsou však od vět
obsahových snadno odlišitelné, srov. příklady v závorce.)
358.

Nevím, jak se bude turistům líbit, až se přímo z Trosek budou dívat na
sedm set metrů dlouhý most.

358a)

(Jsem moc zvědavá, jak se mi trouba bude líbit, až si ji vyzkouším.)

359.

Možná, že se jim bude hodit, až si pan premiér při svém běhání šlápne na
tkaničku.

359a)

(Tohle všechno se ti bude hodit, až se staneš paní na Shawes.)

360.

Ale jistě jí bude vadit, až vás vyloučíme ze školy!

360a)

(Minulou noc jsem se chtěla přestěhovat do jiného pokoje kvůli
svatebnímu ryku, o kterém jsem si myslela, že mi bude vadit, až budu
dceru uspávat.)

Spojkou až se dále připojují vedlejší věty závislé na predikátech těšil se, nemohl se
dočkat, třásl se / klepal se nedočkavostí apod. Po těchto predikátech se v závislé větě
užívá relativního času vyjadřujícího následnost (futura či dokonavého prézentu).
361.

Těšila se, až se její manžel vrátí ze stěhování nábytku.

362.

Nemohli se dočkat, až v noci konečně vyrazí na záhadnou půdu.

363.

Já se celou dobu klepal nedočkavostí, až si zase dám.

Na predikátech s významem „hodnocení a citových stavů“ mohou záviset i oznamovací
věty obsahové vyjadřující informaci neúplnou, uvozené k-slovy.
364.

Rodiče trochu mrzelo, co všechno o mně píší lidi na internetu.

365.

Velice mě překvapilo, co máš ve skříňce v koupelně.

366.

Důležité bylo, kdo dá první gól.

367.

(Je mi 29 let a momentálně jsem ve výkonu trestu ve věznici na Borech.)
Hledám ženu či dívku, které by nevadilo, kde právě jsem.

368.

Už minulou sezonu se mi líbilo, jakým stylem Jablonec hraje.

369.

Obdivovali ho, jak to tam měl zařízené.
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Už po jedenácti minutách „sjel“ všechny spoluhráče. Nelíbilo se mu, jak

370.

brání, a od půlicí čáry zařval šest slov. Čtyři nepublikovatelná.
Velkou míru, intenzitu nebo velké množství vyjadřují k-slova kolik, jak, jaký, co:
371.

Než se dostal do Golfského proudu, deptalo ho, jak pomalu postupuje.

372.

Když Ballard objevil Titanik, fascinovalo ho, jak dobře je vrak
zachovalý.

373.

Byli jsme překvapeni, kolik starých pěkných věcí lidé doma ještě mají.

374.

Nejvíce nás v těch dobách šokovalo, co se všude nachází zboží.

375.

Dost mě překvapilo, co je tu špíny.

Obsahové věty tázací závisející na predikátech „hodnocení a citových stavů“ jsou
uvozeny nejčastěji k-slovy, řidčeji též tázacími spojkami zda(-li), -li, jestli.
376.

Jeden pán se tu zlobil, proč jsme auto odtáhli.

377.

Celý svět pak doslova žasl, kde se tu vzal tak výrazný sklářský potenciál.

378.

O to víc jsem byl nervózní, jak to tam dopadne.

379.

Důležitější bylo, zda se podaří zločinu předejít.

Závislé věty žádací dominované těmito predikáty jsou zpravidla uvozeny spojkou aby,
pouze hodnotící predikáty ve formě kondicionálu vyžadují závislou větu uvozenou
spojkou kdyby.
380.

Bylo důležité, aby král dal jasně najevo, jaký postoj zastává.

381.

Vadilo by mi, kdybych se nemohl vyjádřit.

4.4.2 Závislé věty oznamovací
4.4.2.1 Predikáty vyjadřující citové stavy
Velmi početnou skupinu tvoří dvojvalenční slovesné či verbonominální predikáty
vyjadřující širokou škálu citových stavů. Ve větě obsahové, která na nich závisí, lze užít
jak relativního, tak absolutního času (ve větách připojených spojkou když je možný
pouze čas absolutní). Věty obsahové závislé na těchto predikátech bývají připojeny
spojkou že či k-slovy, zvláště pak výrazy vyjadřujícími velkou míru či intenzitu (jak, co,
kolik apod.). Po některých predikátech je možná i spojka když, některé predikáty, jako
měl rád, miloval, nesnášel, nenáviděl apod., tuto spojku dokonce vyžadují. Predikáty,
které řadíme do této skupiny, uvozují věty podmětné (příklady 382-386), předmětné
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(příklady 387-400) či přívlastkové (příklady 401-402), některé predikáty mohou
uvozovat i infinitivní konstrukci47 (příklady 403-404).
o bylo mu líto, bolelo ho, mrzelo ho, rmoutilo ho, trápilo ho;
o líbilo se mu, potěšilo ho / těšilo ho, potěšení mu působilo, zamlouvalo se mu;
o blažilo ho, dělalo mu dobře, hřálo ho, opíjelo ho;
o dostalo ho, fascinovalo ho, nadchlo ho, ohromilo ho, okouzlovalo ho, učarovalo
mu, udělalo na něj dojem, uchvátilo ho, vzrušovalo ho, zapůsobilo na něj;
o lichotilo/polichotilo mu;
o překvapilo ho, šokovalo ho, udivilo ho, zarazilo ho, zaskočilo ho;
o motivovalo ho, povzbudilo ho;
o uklidnilo ho;
o bavilo/pobavilo ho; rozesmálo ho;
o deptalo ho, dotklo se ho, frustrovalo ho, rozladilo ho, roztrpčilo ho, sklíčilo ho,
zklamalo ho, zranilo ho;
o mátlo ho, nezdálo se mu;
o dělalo/působilo mu starost(i), stresovalo ho, zneklidňovalo ho, znepokojovalo
ho, znervózňovalo ho;
o bodlo ho, děsilo/vyděsilo/zděsilo ho, nahánělo mu hrůzu, otřáslo jím,
lekalo/polekalo/vylekalo ho, poplašilo ho, zamrazilo ho;
o dojalo ho, rozesmutnilo ho;
o dráždilo ho, iritovalo ho, popouzelo/popuzovalo ho, provokovalo ho;
o naštvalo ho, pohněvalo ho, rozčilovalo ho, rozlítilo ho, rozzuřilo ho, štvalo ho,
vytočilo ho, zlobilo ho, žralo ho;
o odpuzovalo ho, příčilo se mu, vadilo mu, hnusilo se mu;
o pobuřovalo ho, pohoršovalo ho, pokořovalo ho, rozhořčilo ho, urazilo/uráželo
ho;
o ničilo ho, ochromovalo ho, paralyzovalo ho, rozkládalo ho, zdrtilo ho;
o lezlo mu krkem, nudilo ho, otravovalo ho, měl toho dost, unavovalo ho (uvozují
většinou infinitivní konstrukci nebo finitní větu obsahovou s modálním
slovesem muset apod.);
o rozhodilo ho, spletlo ho, vyvedlo ho z míry, zmátlo ho, expr. zblblo ho;
o byl rád, byl spokojen(ý), byl šťastný, měl radost, radoval/zaradoval se, těšil se;
Podrobnější zkoumání, které predikáty umožňují závislou infinitivní obsahovou větu a které nikoliv, už
je nad rámec této práce.
47
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o byl nadšený, byl unesený; zalykal se radostí, skákal radostí, zalila ho (obrovská)
radost; hořel/plál nadšením;
o byl hrdý, byl pyšný, byl potěšen, byl poctěn;
o byl

fascinován/fascinovaný,

byl

ohromen(ý),

byl

překvapen(ý),

byl

šokován/šokovaný, byl udiven(ý), byl zaskočen(ý), divil/podivil se, užasl/žasl,
upadl v úžas;
o oddechl si, vydechnul si, ulevilo se mu;
o cítil/pocítil vinu/lítost/výčitky, litoval, vyčítal si, měl / dělal si výčitky, měl
výčitky svědomí, měl špatné svědomí, probudila se v něm lítost;
o byl dojatý;
o byl zoufalý, byl smutný, byl nešťastný, těžce/špatně nesl, trápil se, trpěl (tím),
že…;

přemohl

ho

pocit

zoufalství,

upadl

v zoufalství,

propadl

zoufalství/beznaději/depresi; prožíval bolest/smutek/zklamání;
o běsnil, byl naštvaný, byl rozhořčený, byl rozzlobený, naštval se, rozčílil se,
rozhořčil se, vztekal se, zlobil se, zuřil; měl/dostal vztek/zlost, popadl ho vztek,
chytil ho vztek, lomcoval jím vztek, vjel do něho vztek, posedla ho zlost,
pukal/rudnul zlostí, hořel vztekem;
o zrudnul/zblednul/zezelenal závistí; sžíral se žárlivostí;
o byl frustrovaný, byl pobouřen(ý), byl otrávený, byl rozladěný, byl zklamaný, byl
znechucený, byl uražený, byl dotčen(ý); urazil se; cítil/pociťoval zklamání;
o styděl/zastyděl se, polil ho stud; upadl/přišel do rozpaků, byl/octl se v rozpacích,
někdo ho přivedl do rozpaků;
o byl nesvůj, byl neklidný;
o bál se, byl zděšen, děsil/poděsil/vyděsil se, hrozil se, lekl se / zalekl se / polekal
se / vylekal se, obával se, strachoval se, třásl se, měl/pociťoval
strach/obavu/obavy/hrůzu, dostal strach, přepadl(a) ho / zmocnil(a) se ho
strach/obava; třásl se / klepal se / chvěl se strachy, jímá mě / padá na mě / jde
na mě / obchází mě / oblévá mě / popadla mě / přepadla mě / pojala mě /
zmocnila se mě /… hrůza, že…; zachvátila ho panika, zachvátilo ho zděšení,
trnul/zblednul/ztuhnul strachy/hrůzou, trnul úzkostí, topil se v úzkostech, trpěl
obavami;
o přemohl/překonal strach, zahnal obavy; zbavil se/někoho starostí;
o byl nervózní, dělal si starosti/hlavu, stresoval se; žil v napětí/nejistotě/úzkostech;
o byl zmaten(ý);
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o (hrozně/strašně/hodně/velmi/moc/těžce...)

prožíval,

(bolestně...)

zakoušel,

(dobře/špatně/těžce...) snášel;
o probudila se / procitla v něm zvědavost, trápil se zvědavostí;
o byl zvyklý, zvykl si;
Příklady:
382.

Pozvané hosty šokovalo, že si museli zaplatit všechny nápoje, které zde
vypili.

383.

Navíc jej těšilo, že mohl být bližním svými zkušenostmi leckdy užitečný.

384.

Zloději se zřejmě zamlouvalo, že se jednalo o originály značky Citröen.

385.

Šel jsem na nádraží a tam mě rozhodilo, že vlak má třicet minut
zpoždění.

386.

Prostě mě trochu vyvedlo z míry, že si domlouvám schůzku s knězem.

387.

Byly doby, kdy jsem se také trápil, že nedosahuji na průměrnou mzdu.

388.

Po prvních třech dílech se produkce vyděsila, že je seriál drahý.

389.

Chtěli se o výsledek rvát a náhle byli naštvaní, jak hloupě prohrávají.

390.

Už jsem byl nervózní, jak dlouho se to táhlo.

391.

Sama jsem byla překvapená, jak pěkně bylo všechno vidět.

392.

Mnohokrát jsem byl rozzlobený, jak pomalu to jde.

393.

Prošla celým domem a byla spokojená, jak je čistý a uklizený.

394.

I ostřílení policisté se divili, kdo to sedí za volantem zájezdového
autobusu.

395.

Na vernisáži jsem byl docela překvapený, co tam bylo lidí.

396.

My jsme byli rádi, když k nám v době komunistické éry jezdili
západoevropští politici a setkávali se s našimi disidenty.

397.

V tu chvíli možná všechny přepadl strach, že je všemu konec, ale Cale se
ještě jednou vrátil a zakončil skvostný koncert niternou zpovědí I Keep A
Close Watch.

398.

Od útlého dětství zakoušel, co je to být sirotkem.

399.

Wallingford už byl v Japonsku příliš dlouho. Zvykl si, že lidé komolí jeho
mateřštinu, a už nerozuměl ani vlastnímu šéfovi.

400.

Měla ráda, když věci běžely po jejím.

401.

Těžce nesl fakt, že není prvorozený a nikdy nezíská titul vévody.

402.

Martin také ocenil fakt, že ve střední Evropě dochází ke snižování daní.
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403.

Nudilo ji trávit celý den v domě nebo se procházet po pláži jen sama se
psem.

404.

Od dětství jsem byl zvyklý žít za málo peněz.

Slovesa jako např. litoval/zalitoval, liboval si, radoval se apod. v některých kontextech
kromě citového rozpoložení mluvčího vyjadřují zároveň i výrok, který v tomto
rozpoložení mluvčí pronesl, proto lze tato a další podobná slovesa rovněž zařadit ke
slovesům s významem „komunikování“.
405.

Další jsou na řadě plavčice, kdosi si liboval, že jsou moc hezké, další pro
změnu stěžoval, že jsou hubaté a návštěvníky často zpraží.

406.

Zároveň zalitoval, že chladné počasí a velikonoce odradí možná některé
fotbalové fandy.

Analytické predikáty s adverbii tvoří slovesa připadat si a cítit se: připadal si
divně/hrozně/hloupě..., cítil se hloupě/provinile/trapně/špatně/rozhořčeně/ukřivděně
apod.
407.

Cítila se provinile, že se dceři vrtá v soukromí.

408.

Zvedl jsem telefon a cítil se trapně, že telefonuju v kostele.

409.

„Co se děje ?“ vztekal jsem se a cítil se všivácky, že se tak hloupě ptám.

410.

Je z toho trejdu pořád zaražený a necítil se dobře, že se musel na Floridu
vrátit.

411.

Necítíte se nejistě, že za vámi vlastně stojí při nízké volební účasti jen asi
patnáct procent voličů?

412.

Připadala si divně, že bez pohnutí stojí uprostřed trávníku mezi
skalkami.

413.

Připadal si hloupě, že nerozumí českým jízdním řádům a tabulím.

O pravou valenci ve formě Sacc či Sdat jsou doplněna slovesa štval/naštval někoho,
popouzel někoho, provokoval (někoho), zklamal někoho tím, že…; překvapil (někoho),
udivil někoho, ohromil někoho, šokoval (někoho), fascinoval (někoho), zapůsobil na
někoho; líbil se (někomu); potěšil (někoho), pobavil (někoho), rozesmál někoho apod.
414.

Mě ale štval, že se tchyni nedokázal postavit.

415.

Hodně žárlil, já ho provokovala, že mám dlouhý vlasy, tak mě za ně
chytil.

416.

Velmi mě zklamal tím, jak servíroval předposlední míček.
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417.

Vyhrál tam etapu i časovku, ale trošku mě překvapil, že nebyl až tak
dobrý v kopcích.

418.

Lucie všechny ohromila, když úvod odkonferovala v arabštině.

419.

Operoval mne docent Bartoníček. Připadal mi nesmírně optimisticky
veselý a krásný a i ostatní lékaři mne šokovali, jak jsou mladí.

420.

Fascinoval mě, jak dovedl mluvit o právu tak lapidárně a vtipně, že by
mu rozuměl i pasáček koz.

421.

Mahulena se zamilovala do vyhazovače v restauraci na Bílé Hoře. Líbil
se jí, že je upřímný a živočišný, a pak slavili svatbu.

422.

Titul knihy je oba rozesmál, jak přesně charakterizoval jejich vlastní
situaci.

4.4.2.2 Predikáty vyjadřující hodnocení
U těchto predikátů rozlišujeme, zda se jedná o hodnocení z hlediska prvotního konatele,
či z hlediska mluvčího. Podle toho, z čí perspektivy je hodnoceno, se v závislé větě
obsahové užívají slovesné časy: po predikátech vyjadřujících hodnocení prvotního
konatele se užívají časy relativní (i když časy absolutní jsou zde rovněž možné48), po
predikátech vyjadřujících hodnocení z hlediska mluvčího se pak užívají výhradně časy
absolutní.
4.4.2.2.1 Hodnocení z hlediska prvotního konatele
Predikáty, které řadíme do této skupiny, jsou většinou velmi blízké predikátům
vyjadřujícím citové stavy (tyto dvě skupiny se prolínají a některé predikáty je možné
zařadit do obou z nich).
Věty podmětné uvozují predikáty hodilo se mu, přišlo mu vhod, sedělo mu,
stačilo (mu), postačovalo (mu), vyhovovalo mu; lákalo ho, přitahovalo ho apod.
423.

V podstatě mu přišlo vhod, že má důvod jít ven.

424.

Když mě vyhodí, dostanu práci jinde, věděli prakticky všichni, kterým
stačilo, že mají svou píchačku a nechtějí bojovat s režimem.

425.

Lákalo ho, že tento podnik vlastní slavnou módní firmu Christian Dior a
pařížský obchodní dům La Bon Marché.

Tuto zdánlivou nesrovnalost lze vysvětlit tím, že dané predikáty mají potenciál vyjadřovat hodnocení
prvotního konatele, a zpravidla se po nich proto užívají relativní časy, mluvčí však po nich může užít i
časy volené ze své perspektivy.
48
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Doplnění větou předmětnou vyžadují predikáty byl vděčný, pocítil vděčnost; spokojil se
s tím, že...; cenil si, kvitoval, obdivoval, oceňoval, přivítal, uvítal, vítal, vážil si toho,
někdo má jeho obdiv; bavil se, pobavil se; liboval si, pochvaloval si; záviděl někomu;
zazlíval někomu; pozastavil se nad něčím, snil o tom, že...;
426.

Slovenský brankář s úlevou kvitoval, že už je jeho tým ve finále.

427.

Máte můj obdiv, že jste se nebál a účastníte se tohoto chatu.

428.

Na druhou stranu jsem se docela pobavila, jak nás vidí ostatní.

Další skupinu predikátů vyjadřujících hodnocení prvotního konatele představují
predikáty vypadalo to, působilo (to), vypadal, připadal mu, dělal dojem, působil
dojmem, budil dojem, vyzařovalo z něj apod., u kterých může být závislá věta uvozena
jak spojkou že, tak i spojkou jako by (u predikátu vyzařovalo z něj je možná pouze
spojka že).
429.

Kdy se k nám někdo z místních přidá, nebylo otázkou času, ale chvilky,
až to na nás někdy působilo, že jsme nahlášeni.

430.

Opravdu zblízka vypadal, jako by byl vyroben z pryže nebo gumy.

431.

Ten Knížák mi připadal, že snad není z našeho světa.

432.

Byl vlastně ošklivý mužský, ale vyzařovalo z něj, že miluje ženy!

Hodnocení prvotního konatele vyjadřují také predikáty s významem „hrozícího
nebezpečí“, které vzhledem ke své sémantice vyžadují zpravidla závislou větu
obsahovou ve futuru (vyskytuje se i prézens, dokonavé préteritum či kondicionál, často
s modálním slovesem, sémantika však vždy odkazuje do budoucna).
433.

Stíhán byl vazebně, protože podle kriminalistů hrozilo, že bude v trestné
činnosti pokračovat, nebo uprchne.

434.

Pomohl i v případech, kdy bylo nebezpečí, že půjčku bude těžké splatit.

435.

Zloděj přitom riskoval, že může být někdo doma.

436.

Policisté přivolali k zatýkání členy zásahové jednotky, neboť hrozilo, že
podezřelí jsou ozbrojeni.

K predikátům vyjadřujícím hodnocení prvotního konatele patří také typ „zdálo se mu /
považoval za + hodnotící adjektivum / substantivum / adverbium“. Řadíme sem také
verbonominální predikáty, jejichž slovesnou částí jsou výrazy přišlo mu, připadalo mu,
zdálo se mu, jevilo se mu jako: připadalo mu šokující, že…; přišlo mu divné, že…; zdálo
se mu nepřiměřené, že…; jevilo se mu jako nevýhodné, že… apod. Dále sem patří
analytické predikáty typu pokládal/považoval/uznal + za + hodnotící adjektivum.
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437.

Mick Jagger mluvil o mém oblečení, zdálo se mu vtipné, že jsem celý
v bílém a on v červeném.

438.

Připadalo mi obdivuhodný, že natáčíme ve studiu a on tam sedí a smolí
texty.

439.

Vinaři a sadaři pomáhali tomuto mladému a nadšenému muži a on
pokládal za samozřejmé, že je ihned seznamoval s výsledky svých
výzkumů a dodával jim praktické rady.

440.

Vláda George Bushe staršího z našich reportáží šílela, považovala za
nepřijatelné, že mluvíme s nepřátelskými vůdci.

441.

Na oblastním výboru strany uznali za nezbytné, že v Marfině musí být
nezávislý tajemník.

4.4.2.2.2 Hodnocení z hlediska mluvčího
Po predikátech vyjadřujících hodnocení z hlediska mluvčího se ve větě obsahové užívají
časy volené z jeho perspektivy, tj. absolutní časy. Tyto věty obsahové nemají žádného
prvotního konatele, proto zde relativní čas není možný. Zájmeno či substantivum
v dativu či akuzativu, se kterým se tyto predikáty často pojí, neoznačuje prvotního
konatele, nýbrž objekt hodnocení mluvčího.
První skupinu tvoří predikáty uvozující věty podmětné jako prospělo mu,
obohatilo ho, pomohlo mu, zachránilo ho, přitížilo mu, ublížilo mu, uškodilo mu,
vymstilo se mu, vyplatilo se (mu), omlouvalo ho; v jeho neprospěch hrálo, práci mu
usnadňovalo; situaci komplikovalo, roli hrálo, rozhodovalo; potíž/problém/překážku
představovalo; příznivě / nepřesvědčivě / zvláštním dojmem působilo; potíže/nesnáze
(mu) působilo...; k tomu přispělo, to umocňovalo, to zvyšovalo; dopustil se chyby apod.
Věta obsahová bývá nejčastěji připojena spojkou že, případně spojkou když, řidčeji i
spojkou jak či k-slovem.
442.

Nepochybně mému já prospívalo, že mi celá rodina doslova visela na
rtech.

443.

Majiteli se vyplatilo, že měl tajný spínač elektrické energie.

444.

V náš neprospěch hrálo, že jsme byli dvakrát oslabeni ve třech.

445.

Vyšetřování policistům dlouho komplikovalo, že oběti útočníka
popisovaly velmi odlišně.

446.

Větší nesnáze mu působilo, že se nemohl ujmout vlády.
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447.

Až komediálně působilo, jak Štrob vznášel námitky a říkal úvodem na
začátku každé věty „je zajímavé“ nebo „je zarážející“.

448.

Poslední závod byl hodně velká řež a trochu k tomu přispělo, že jsem
neměl ideálně namazáno.

449.

Vše navíc umocňoval fakt, že jsme kolem sebe slyšeli další návštěvníky
mluvící japonsky, slovensky, německy, polsky, anglicky a především
hebrejsky.

450.

Její půvab ještě zvyšovalo, že měla jedno oko modré a druhé zelené.

Doplnění vedlejší větou předmětnou vyžadují verbonominální predikáty se slovesem
mít: měl štěstí, měl kliku, měl smůlu apod. a analytické predikáty tvořené slovesy
dělat/udělat a hodnotícím substantivem či adverbiem: udělal chybu / expr. blbost, udělal
dobře / dobře udělal. (Jiné je měl strach/radost a dělal si starosti/hlavu, vyjadřující
hodnocení prvotního konatele – viz výše odd. 4.4.2.2.1.)
451.

Letuška měla štěstí, že byla zrovna vzadu v kuchyňce.

452.

Mladíci měli smůlu, že dělbuchy zkoušeli před monitorovací kamerou.

453.

Možná jsme udělali chybu, že jsme film novinářům pouštěli nehotový.

454.

Lékaři mi řekli, že jsem udělala dobře, že jsem ty rány chladila.

455.

Pošta udělala dobře, když jim úvěr neposkytla.

Věty obsahové vyjadřující hodnocení mluvčího mohou záviset i na substantivech fakt,
skutečnost apod.: překážku představoval fakt, pátrání jim usnadnila skutečnost, roli hrál
fakt, mohla za to skutečnost, energii mu dodala skutečnost apod. V těchto případech je
nositelem významu sloveso, zatímco substantivum je více méně sémanticky
vyprázdněné.
456.

Nezanedbatelnou roli hrál fakt, že investoři z okolních zemí měli lepší
povědomí o české ekonomice a jednotlivých firmách.

U analytických predikátů složených ze slovesa mít a hodnotícího substantiva typu měl
výhodu, měl nevýhodu, měl privilegium, měl problém apod. je naopak nositelem
významu dané substantivum.
457.

Sama měla výhodu, že nenavštěvovala zaměstnání s pevnou pracovní
dobou.

458.

Dokonce jsem měl privilegium, že jsem svou svačinu mohl dojídat až po
přestávce.
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Zvláštní pozornost zasluhují jmenné predikáty s významem hodnocení typu „bylo +
adjektivum/substantivum/adverbium“, které jsou zajímavé zvláště z hlediska užití
slovesných časů v jim podřízených větách vedlejších (viz jejich analýzu v kapitole 6).
Tuto početně zastoupenou skupinu tvoří hodnotící adjektiva, substantiva či adverbia,
která tvoří sponově-jmenné predikáty se slovesem být49 a společně uvozují vedlejší věty
podmětné. Sponové sloveso být může být jak anteponované (bylo hezké), tak
postponované (hezké bylo). Substantivní predikát bývá nejčastěji v instrumentálu
(chybou bylo), méně často v nominativu (problém byl), možná jsou i předložková
spojení (k zbláznění bylo).
Tyto uvozující predikáty mohou patřit například do následujících sémantických
skupin50:
o

predikáty

vyjadřující

hodnocení

na

ose

„dobrý

–

špatný“:

bylo

dobře/dobré/lepší/nejlepší, znamenité, super, prima, fajn, skvělé, úžasné,
báječné, výborné, ideální; bylo správné; stinnou stránkou bylo, chybou bylo;
bylo špatné, strašné, hrozné, šílené; bylo (mu) blbé;
o

etické: bylo (ne)čestné, šlechetné, velkorysé, (ne)vhodné, charakterní, (ne)fér /
férové, (ne)spravedlivé; bylo namístě; (od někoho) bylo laskavé, (od někoho)
bylo (ne)pěkné, (ne)hezké, ošklivé, hnusné; bylo bezohledné / byla
bezohlednost, bylo (ne)zodpovědné, bylo zbabělé / byla zbabělost, bylo
nemravné / byla nemravnost, bylo podlé, bylo sprosté, bylo nezdvořilé / byla
nezdvořilost, bylo pokrytecké/pokrytectví(m), bylo (mu) trapné; bylo odvážné,
drzé, smělé; bylo kruté; zásadou bylo;

o

emocionální: bylo dojemné, bylo (mu) (ne)příjemné, bylo (mu) (ne)sympatické,
bylo osvobozující, potěšitelné, fascinující, vzrušující; bylo veselé, vtipné,
legrační, komické; bylo mrzuté, pobuřující, skandální, ponižující, smutné,
deprimující; bylo (mu) (ne)milé, byla radost; povzbuzením (mu) bylo, jedinou
útěchou (mu) bylo; (jeho) (velkým) štěstím bylo / štěstí bylo, neštěstím /
neštěstí bylo, (smutnou) skutečností bylo, k zbláznění bylo;

o

estetické: bylo nádherné, krásné, (ne)hezké, ošklivé;

Podobně se chovají i jmenné predikáty s významem jistotní modality (bylo jisté, bylo možné, bylo
pravděpodobné aj.), které řadíme do skupiny predikátů „myšlení“.
50
Protože se jedná o tak početnou skupinu, náš výčet rozhodně nemůže být vyčerpávající; srov. též
Grepl–Karlík, 1998, s. 71–75.
49
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o

racionální: bylo (ne)rozumné, moudré, chytré, prozíravé, (ne)pochopitelné,
(ne)logické, bylo hloupé / byla hloupost, bylo absurdní, dětinské, naivní,
pošetilé;

o

obvyklosti: bylo normální, běžné, obvyklé, přirozené, časté, bylo zvykem / byl
(takový) zvyk, bylo pravidlem; bylo nové, byla novinka / novinka byla /
novinkou bylo, bylo nezvyklé, zvláštní, výjimka byla, bylo podivné, bylo (mu)
divné, bylo (mu) podezřelé; byl div, nebylo divu;

o

příznačnosti: bylo charakteristické, typické, příznačné;

o

vyjadřující stupeň splnění očekávání: bylo udivující, překvapující, šokující,
neuvěřitelné; bylo paradoxní; překvapením bylo, šokem bylo / byl šok;

o

vyjadřující stupeň naděje na dosažení žádoucího efektu: bylo riskantní / byl
risk, bylo hazardní / byl hazard, bylo bláznovství(m), bylo šílenství(m), bylo
marné;

o

prospěšnosti: bylo (ne)výhodné, nevýhoda byla / nevýhodou bylo, bylo
prospěšné, užitečné, smysluplné, škodlivé, zbytečné; odměnou mu bylo...;

o

zákonnosti: bylo (ne)legitimní, (ne)legální, nezákonné, protizákonné, byl
zločin, byl podvod;

o

obtížnosti: (pro někoho) bylo těžké, komplikované; komplikace byla, problém
byl / (pro někoho) byl problém / problémem bylo;

o

relevantnosti: bylo (ne)důležité, závažné, (ne)podstatné, hlavní, klíčové,
(bez)významné, rozhodující; bylo vedlejší, okrajové, podružné, druhořadé…;
bylo (mu) lhostejné, bylo (mu) jedno, bylo (mu) fuk;

o

na přechodu k predikátům myšlení či smyslového vnímání stojí: bylo
zajímavé; bylo (mu) nápadné, bylo markantní; bylo nepředstavitelné, bylo
nepochopitelné, záhadou bylo / bylo záhadou.

Tyto predikáty jsou většinou jednovalenční a vyjadřují hodnocení z hlediska mluvčího:
459.

Fascinující bylo, že dojemnou historku pro Zápaďany vyprávěl
bezchybnou angličtinou.

460.

Důležité bylo, že tu byli hasiči s námi a všechno řešili s absolutním
klidem a ochotou.

461.

Absurdní bylo, že já, spolupracovník Svobodné Evropy, jsem jel do
Prahy se štábem státní televize tehdy ještě komunistického Maďarska.

462.

Na letošní pouti bylo hezké, že mezi poutníky byly i celé rodiny.
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463.

Jistě bylo dobře, že měl mobilní telefon.

464.

Největší problém byl, že jsme nebyli pojištění.

465.

Naší chybou bylo, že jsme nedokázali vstřelit druhý gól.

Některé z nich však mají potenciál pravé valence ve formě Sdat, kde zájmeno či
substantivum v dativu vyjadřuje hodnotitele či nositele příslušného psychického stavu
(tj. prvotního konatele a jeho perspektivu): bylo (mu) divné, (Petrovi) bylo podezřelé,
bylo (mu) (ne)příjemné, bylo (mu) sympatické, bylo (mu) trapné, bylo (mu) blbé, bylo
(mu) nemilé, povzbuzením (mu) bylo, útěchou (mu) bylo, bylo (mu) lhostejné, bylo (mu)
jedno, bylo (mu) fuk apod. Po těchto predikátech se běžně užívají relativní časy.
V některých případech dativ není explicitně přítomen, ale vyrozumívá se z kontextu.
466.

Bylo nám divné, že v sále sedí samí mladí lidi.

467.

Mysleli jsme, že je to sklep, ale bylo divné, že nikam nevede.

468.

Technikovi v autobazaru bylo podezřelé, že je motor hlučný.

469.

Přečetla si vzkaz a svraštila čelo. Bylo nepříjemné, že musí opustit třídu
uprostřed hodiny matematiky.

470.

Chodila jsem s kamarádkami tancovat, nikdo mě neznal, bylo příjemné,
že mě kluci neoslovují proto, že jsem ‚ta Přenosilová‘, ale že to jsem já.

471.

V pátek už mi bylo trapné, že sedím na úřadě, tak jsem zajel za tajemnicí
do krizového centra na Roudné.

472.

Jedinou útěchou mu bylo, že má budík natažený, aby ho za pět hodin
vzbudil.

473.

V tu chvíli jí bylo jedno, že leží uprostřed silnice a okolo ní chodí lidé.

U některých predikátů patřících do této skupiny (bylo nádherné, bylo hrozné, bylo
pochopitelné, bylo logické, bylo nové, bylo normální, bylo přirozené, bylo nezvyklé, bylo
neuvěřitelné, byl šok, bylo povzbudivé, bylo těžké, bylo důležité, bylo podstatné, bylo
rozhodující apod.) není možné vyjádřit konatele hodnocení pomocí dativu, přesto se zde
však hledisko prvotního konatele může rovněž projevit51.
Konatele hodnocení sice v těchto větách nelze vyjádřit zájmenem v dativu, ale
můžeme jej v některých případech explicitně či implicitně vyjádřit předložkovým
51

Jedná se o typ predikátů, které K. Svoboda a J. Panevová uvádějí jako příklady predikátů neschopných
uvozovat vedlejší větu s relativním časem. Svoboda proto zastává názor, že tyto vedlejší věty již nelze
považovat za věty obsahové. (Svoboda, 1972, s. 62; Panevová, 1971b)
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pádem pro + akuzativ52: pro mě bylo důležité / podstatné / rozhodující / hrozné / mrzuté
/ (ne)pochopitelné / logické / povzbudivé / těžké / šok, že... apod.
474.

Pro mě bylo těžké, že odjíždíme do USA a nechávám tu rodinu.

475.

Jen pár týdnů po návratu z psychiatrické léčebny se na veřejnosti
Čermáková objevila s novým mužem. Pro veřejnost byl šok, že je to
policista, jeho zase šokovalo to, že se po ulici procházel s tou
Čermákovou.

476.

Když jsem byl mladší, byl jsem radikálnější v tom, abychom určitými
materiálními výdobytky neničili Zemi. Tehdy pro nás bylo podstatné, že
nemáme televizi, auto, lednici.

477.

Trochta nedělal rozdíly mezi Čechy a Němci. Pro něj bylo rozhodující, že
jsou to děti v nouzi.

478.

Můj táta je ze staré herecké gardy, pro kterou znamenaly Vinohrady
anebo Národní skutečnou metu. Tím pádem pro něj bylo nepochopitelné,
že chci jít pryč.

Někdy je hledisko prvotního konatele vyjádřeno pouhým užitím relativního času (o tom
podrobněji viz odd. 6.2):
479.

Když helikoptéra dosedla na záď, necítila Rachel žádnou zvláštní úlevu.
Dobré bylo, že už nekrouží nad oceánem. Špatné, že stojí přímo na něm.

Další podskupinu tvoří adjektivní a substantivní predikáty, které naopak ve své
sémantické struktuře implikují výhradně hodnocení mluvčího. Jsou to např. tyto
predikáty:
a) bylo charakteristické, typické, příznačné;
b) bylo běžné, obvyklé, přirozené, časté; čestné, šlechetné, charakterní, vhodné,
spravedlivé, bezohledné, zbabělé, nemravné, nezdvořilé, pokrytecké, odvážné,
drzé, smělé, dojemné, osvobozující; rozumné, moudré, chytré, prozíravé,
dětinské, naivní; riskantní, marné; výhodné, prospěšné, užitečné, škodlivé,
zbytečné; legitimní, legální, nezákonné, protizákonné, zločin, podvod; veselé,
vtipné, legrační; závažné;

Jak ale upozorňuje J. Panevová, v případech typu bylo pro něj dobré/zlé již předložkový pád
neoznačuje konatele hodnocení (tj. prvotního konatele) (Panevová, 1971b, s. 293), v těchto případech se
opět jedná o objekt hodnocení mluvčího.
52
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byla škoda, smůla, (jeho) zásluha, chyba, nevýhoda…, (ne)štěstí(m) bylo,
(smutnou) skutečností bylo, k zbláznění bylo;
ad a) Predikáty bylo charakteristické, typické, příznačné je sice možné užít spolu
s předložkou pro + akuzativ, v těchto případech však již spojení pro + akuzativ
nevyjadřuje subjektivní vjem/hodnocení prvotního konatele, ale pouze informaci, kterou
nám mluvčí zpřesňuje, koho se jeho hodnocení týká. Po těchto predikátech jsou
bezpříznakové věty obsahové s préteritem (tj. absolutním časem), objevují se však i
věty s prézentem. Srov.:
480.

Z chudé dívky se stala opravdová dáma. Bylo pro ni charakteristické, že
se chovala vždy stejně pozorně ke všem hostům bez ohledu na jejich
postavení.

481.

Bylo pro něj typické, že občas měl při svém sólu výpadek paměti.

482.

Už tenkrát pro mě bylo příznačné, že jsem se na jevišti objevovala spíše
v kompletní horolezecké výstroji než ve večerní róbě s nějakým
památným výstřihem.

483.

Pro Patricka bylo typické, že je ochoten obětovat vše pro nějaký ideál.

484.

Spejbl byl dlouho sólistou, pro kterého bylo příznačné, že do všeho
„vrtá“.

Podle našeho názoru zde prézens není relativním časem v pravém slova smyslu. Jedná
se spíše o jistý druh tzv. gnómického prézentu, vyjadřujícího určitý charakteristický rys,
jako např.: „je ochoten obětovat vše pro nějaký ideál“, „vrtá do všeho“ apod. Můžeme
proto říci, že prézens zde lze užít pouze v omezených případech, kdy se jedná o nějakou
stálou charakteristiku, a préteritum je namístě tím spíše, čím méně lze danou
charakteristiku zobecnit. Préteritum v těchto případech považujeme za bezpříznakový
čas, který lze užít ve všech případech.
ad b) Predikáty, které jsme zařadili do skupiny (b), vyjadřují již výhradně hledisko
mluvčího, proto jsou časy v nich užité voleny z jeho perspektivy.
485.

Do jakého roku bylo běžné, že ženy rodily doma?

486.

Dosud bylo velmi časté, že podnikatel podnikal jinde, než bydlel.

487.

Bylo asi spravedlivé, že finále hrály dva nejlepší týmy sezony: Skuteč a
Polička.
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488.

Přijetí slovenské ústavy bylo možno považovat za recesi, bylo však
patrně

politicky

moudré,

že

česká

strana

tuto

skutečnost

nezdůrazňovala.
489.

Nebylo od nešťastnic chytré, že mluvily hned o deseti milionech.

490.

Nebylo tak trochu riskantní, že jste se po Bangkoku pohybovali sami bez
průvodce?

491.

Nebylo to marné, že šli mladí hobiti s námi, i kdyby jen kvůli Boromirovi.

492.

Výhodné bylo, že rodiče matky žili v Praze.

493.

Bylo zbytečné, že takto ješitně a podrážděně reagoval.

494.

Při napadení Jágra bylo štěstí, že jsme měli na ledě Šlégra a Hejdu.

495.

Jenže byla smůla, že jsem byl na očích.

496.

Přesto byla hlavně její zásluha, že jsme nikdy neměli nouzi.

497.

Moje největší chyba byla, že jsem si myslel, že můžu všechno.

4.4.3 Závislé věty tázací
Některé predikáty „hodnocení a citových stavů“, které jsme uvedli už ve skupině
závislých vět oznamovacích, a některé další jsou schopny na sebe vázat závislé věty
tázací. Nejčastěji se jedná o závislé otázky doplňovací uvozené k-slovy. Po několika
predikátech jsou možné i závislé otázky zjišťovací, uvozené tázacími spojkami zda(-li),
-li, jestli.
o překvapilo ho, šokovalo ho, udivilo ho, zarazilo ho, zaskočilo ho; byl fascinován,
byl ohromen, byl překvapen, byl šokován, byl udiven, divil se / podivil se,
pozastavil se nad něčím, užasl/žasl; bylo podivné, divné... (kdo, co, proč...)
o bolelo ho, mrzelo ho; litoval... (kdo, co, proč...)
o mátlo ho, nezdálo se mu, zneklidňovalo ho, znepokojovalo ho, znervózňovalo
ho... (kdo, co, proč...)
o dráždilo ho, iritovalo ho, popouzelo ho, provokovalo ho... (kdo, co, proč...)
o naštvalo ho, pohněvalo ho, rozčilovalo ho, rozlítilo ho, rozzuřilo ho, štvalo ho,
vytočilo ho, zlobilo ho, žralo ho; běsnil, byl naštvaný, byl rozzlobený, rozčiloval
se, zlobil se, zuřil... (kdo, co, proč...)
o byl zoufalý, byl smutný, byl nešťastný, trápil se... (kdo, co, proč...)
o byl pobouřen, byl zděšen... (kdo, co, proč...)
o byl zmaten(ý)... (kdo, co, proč...)
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o důležité, podstatné, hlavní bylo; záleželo... (kdo, co, proč...; zda...)
o bylo lhostejné, jedno, fuk... (kdo, co, proč...; zda...)
o dělalo mu starost(i), dělal si starosti/hlavu, deptalo ho, stresovalo ho, trápilo
ho... (kdo, co, proč...; zda...)
o bál se, byl nervózní, děsil se, hrozil se, obával se, lekl se, měl strach, dostal
strach,

přepadl

ho

strach;

strachoval

se,

třásl

se;

bodlo

ho,

děsilo/vyděsilo/zděsilo ho, lekalo/polekalo/vylekalo ho, poplašilo ho, zamrazilo
ho... (kdo, co, proč...; zda...)
o trápila ho / děsila ho... otázka/myšlenka/skutečnost... (kdo, co, proč...; zda...)
o jeho obavou bylo, problémem bylo... (kdo, co, proč...; zda...)
Příklady:
498.

Nemálo kolemjdoucích se asi v sobotu divilo, co že se to děje v orlovské
části Poruba.

499.

Samotnou ji překvapilo, co to říká.

500.

Strašně ho trápilo, co se stane s německými Židy.

501.

Trochu mě zamrazilo, co o nás napíšou.

502.

Zažil jste někdy situaci, kdy vás zaskočilo, co jste vlastně objevil?

503.

Jan Werich se nejdřív zlobil, co je Cimrman za blbce, který po sobě
pojmenuje divadlo.

504.

Tento závěr se mi tak líbil, že jsem chvíli litoval, proč jsem celou báseň
nezačal v tomto duchu.

505.

Jeden pán se tu zlobil, proč jsme auto odtáhli.

506.

Celý svět pak doslova žasl, kde se tu vzal tak výrazný sklářský potenciál.

507.

O to víc jsem byl nervózní, jak to tam dopadne.

508.

Důležitější bylo, zda se podaří zločinu předejít.

4.4.4 Závislé věty žádací
Hodnotící predikáty v kondicionálové formě vyžadují závislé obsahové věty přací,
uvozené spojkou kdyby, řidčeji též aby53: bylo by dobré, prospěšné, hrozné, mrzuté,
nepříjemné, blbé...; vadilo by mi, příčilo by se mi, vyhovovalo by mi...; mrzelo by mě,
Spojka aby se běžně používá po verbonominálních predikátech této skupiny (bylo by dobré apod.), po
slovesných predikátech je spojka aby řídká, dává se přednost spojce kdyby.
53
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štvalo by mě aj. Na rozdíl od vedlejších vět obsahových uvozených spojkou že
nevyjadřují hodnocení faktu, nýbrž hodnocení děje jako žádoucího/nežádoucího:
509.

Úplně nejlepší by bylo, kdyby šéfem regulačního úřadu byl předseda
vlády.

510.

Bylo by blbé, kdybych na tréninky nechodil a nebyl s klukama.

511.

Vadilo by mi, kdybych se nemohl vyjádřit.

512.

Mrzelo by mě, kdybychom to odpískali a za pět let si trhali vlasy.

513.

Určitě by nebylo dobré, aby se vinou tohoto rozhodnutí zastavil rozvoj
Jičína či dalších měst.

514.

I pro ně by bylo dobré, aby bylo o osudu areálu konečně jasno.

Predikáty s významem hodnocení, kterými se obsah vedlejší věty hodnotí jako nutný,
(ne)žádoucí, (ne)prospěšný apod., vyžadují závislou obsahovou větu rozkazovací,
uvozenou spojkou aby: bylo nutné, bylo záhodné/záhodno, bylo žádoucí, bylo na něm,
bylo na čase; bylo důležité, bylo vhodné, bylo správné, bylo dobré, bylo špatné; bylo
namístě, slušelo se, hodilo se, náleželo se, patřilo se apod.; patří sem i analytické
predikáty typu pokládal/považoval/uznal/bral/měl + za + hodnotící adjektivum.
515.

Při rozhodování o dalším trvání vazby bylo nutné, aby se k tomu
obviněný vyjádřil.

516.

Teď bylo na něm, aby rozkaz vysvětlil vyšším i nižším štábním
důstojníkům.

517.

Bylo důležité, aby král dal jasně najevo, jaký postoj zastává.

518.

Slušelo se, aby mu vláda vypravila státní pohřeb.

519.

V alžbětinské Anglii se pokládalo za nevhodné, aby žena vystupovala na
jevišti.

520.

Nikdy jsem ale nepovažoval za správné, abych překračoval hranici, která
je daná normální strukturou spolupráce.

521.

Je správné, aby Benešov vydal 80 miliónů na bazén?

522.

Je naprosto správné, aby město podporovalo všechny sportovní aktivity.

523.

Připadalo nám totiž špatné, abychom na tuto dobu museli nějak trasy
měnit.
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Sémanticky vyhraněnou skupinu tvoří predikáty s významem „obavy z (ne)uskutečnění
děje“ bál se, obával se, strachoval se, děsil se, hrozil se, třásl se, měl strach/obavu/vítr
apod. Vyjadřuje-li řídící věta obavu z uskutečnění děje, tj. přání, aby se děj věty
obsahové neuskutečnil, užívá se ve vedlejší větě sloveso v negativním tvaru:
524.

Celý život se bál, aby se nemoc nevrátila.

525.

Zpočátku jsem měla strach, abych někomu svým hodnocením neublížila.

526.

My hudebníci jsme měli obavu, aby nám nerozbili nástroje.

Hovorově se spojkou aby někdy připojují i vedlejší věty v kladném tvaru, tj. vyjadřující
přání, aby se děj věty obsahové uskutečnil:
527.

Podle ní letadlo připomínalo spíš přesluhující šrot. „Letěli jsme jím už
cestou tam. Všichni jsme se báli, aby vůbec doletělo.“

Vyjadřuje-li řídící věta obavu z neuskutečnění děje, tj. přání, aby se děj uskutečnil,
užívá se záporných vět v budoucím čase se spojkou že:
528.

Řada starších lidí podle ní před zahájením prodeje bytů měla obavu, že
nebudou mít dost peněz.

Infinitivní konstrukce by zde měla zcela jiný význam, srov.:
529.

Bála se přejít sama silnici. ≠ 529a) Bála se, že přejde sama silnici.
(vlast.)
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4.5 Věty obsahové uvozené predikáty s významem „volní činnosti“
Predikáty s významem „volní činnosti“ dominují primárně závislé věty žádací
(rozkazovací a přací), uvozené spojkou aby (viz 4.5.2). Mohou na nich záviset i vedlejší
věty uvozené spojkou že, které jsou formálně závislými větami oznamovacími (viz
4.5.1).

4.5.1 Závislé věty oznamovací
Na některých predikátech „volní činnosti“ uvozujících závislé věty rozkazovací (jejich
podrobný výčet následuje v oddílu 4.5.2), mohou záviset i věty oznamovací se spojkou
že. Zpravidla (ale ne vždy) se v těchto vedlejších větách užívají modální slovesa moci,
smět nebo muset. Tyto věty jsou nahraditelné závislými větami rozkazovacími
uvozenými spojkou aby.
Užívá se zde jak absolutních, tak relativních časů, přičemž roli hraje opět to, z
pohledu koho je čas volen. Z perspektivy mluvčího se užívají časy absolutní,
z perspektivy prvotního konatele časy relativní. Predikátem vět s relativním časem je
zpravidla buď modální sloveso, nebo plnovýznamové sloveso ve futuru. Srov.:
530.

Perspektiva mluvčího: Harry si prosadil, že mohl jít do Afghánistánu, do
války. (ČNK)

530a)

Perspektiva prvotního konatele: Harry si prosadil, že může jít / půjde do
Afghánistánu, do války.

Srov. další příklady z ČNK:
531.

Právě mimořádně teplý říjen dovolil, že kvetla dlouho a dlouho.

532.

Vlastník pole nám povolil, že můžeme přes jeho pozemek jezdit.

533.

K. na to nic neřekl, ani nevzhlédl, strpěl, že ti dva o něm jednají jako o
nějaké věci, bylo mu to dokonce velmi milé.

534.

V Praze má být odhalen pomník Benešovi, muži, který je odpovědný za
vyhnání a který umožnil, že v Československu po válce vládl stalinismus.

535.

Podle vyšetřovatele krnovské policie zaspala na bytovém družstvu
kontrola, která dopustila, že Kaderka svévolně půjčoval peníze.

536.

Osud tentokrát dopřál, že destrukční skupina nacistů neměla v bojích čas
důl zlikvidovat.
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537.

Spolupráce kriminalistů s veřejností zařídila, že už po několika dnech
byla známa čtveřice podezřelá z vraždy.

538.

Pořadatelé například zajistili, že na festivalový odznak se celé čtyři dny
dalo jezdit zdarma veškerou hromadnou dopravou.

539.

Bursík zaručil, že frakce zelených bude jednotná a nikdo „nepřeběhne“
k jinému klubu.

540.

Siblík až po těžkém boji prosadil, že žižkovské dorostenky cvičily bez
spodků a bot.

541.

Ředitel Espitia si na vlastní odpovědnost vzal ten problém zřejmě za svůj
a prosadil, že zkoušku můžeme složit na ministerstvu školství v Bogotě,
takže jsme tam jeli.

542.

Chovanec si tehdy prosadil, že už nechce u mužstva klubem dosazené
asistenty.

543.

Začalo to, když kdosi prosadil, že po rekonstrukci musejí být
v chodnících zálivy pro trolejbusy a autobusy.

544.

... snímek katapultovala do pozice současné hvězdy světového
nezávislého filmu. Navíc si režisér i přes odpor producentů prosadil, že
ve filmu zazní celé, několikaminutové kompozice, a nikoliv pouhé
zkrácené fragmenty, jak to v obvyklých případech chodí.

545.

Klestil prosadil, že do programového prohlášení byla zařazena
preambule, v níž se vláda přihlásila k podpoře evropské integrace.

546.

Zřejmě strach z pomsty ze záhrobí ho však nakonec přiměl, že si vše
rozmyslel a odešel s prázdnou.

547.

A za druhé jsem je nutil, že musí co nejvíc využívat křídelní prostory.

548.

Vloni se utkalo asi patnáct mužů a podmínkou bylo, že musí vařit
z hovězího masa. Letos si mohou zvolit libovolné maso.

4.5.2 Závislé věty žádací
4.5.2.1 Závislé věty rozkazovací
Závislé věty rozkazovací jsou uvozeny spojkou aby. Pouze v případě, že sloveso „volní
činnosti“ vyjadřuje zároveň i sdělení (dovolit, souhlasit, povzbudit, zrazovat, navádět
apod.), je možná i spojka ať (tyto predikáty jsme většinou zmiňovali již ve skupině
predikátů „komunikování“).
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S významem „zrušit překážku bránící v realizaci něčeho“ se pojí predikáty
dovolil, povolil, svolil, umožnil, připustil, dopustil, dopřál, trpěl, strpěl, snesl, souhlasil,
dal svolení, dal souhlas a subst. povolení, svolení, souhlas apod. Pokud výraz
specifikující příjemce označuje tutéž osobu jako podmět věty vedlejší, je možné
obsahovou větu nominalizovat infinitivem.
549.

Kuponová privatizace umožnila, aby se do obchodů na burze zapojilo i
značné množství tzv. malých investorů.

550.

Proč předsedající zastupitel připustil, aby tito zastupitelé hlasovali o
tomto bodu?

551.

Pohlédla na otce, ten slabým pokývnutím dal souhlas, ať mluví.

552.

Věřím, že jsou to lidé inteligentní, své studijní výsledky si zasloužili, a
proto bych se přikláněla ke svolení, ať dělají svoji práci, na kterou se
určitě těšili.

Význam „zajistit, aby něco bylo vykonáno“ mají predikáty prosadil (si), zařídil / bylo
zařízeno, zajistil / bylo zajištěno, zaručil / bylo zaručeno, docílil, dosáhl a (Bože,)
dej/učiň apod.
553.

Tlustý prosadil, aby ocenění církevního majetku posoudila do konce roku
poslanecká komise.

554.

Pan inženýr obratem zařídil, aby vklad byl okamžitě zaregistrován.

555.

Z naší strany bylo zajištěno, aby se termíny nepřekrývaly.

556.

Podmínky smlouvy zaručí, aby tento prostor měl skutečně charakter
veřejné tržnice.

557.

Přes Sašu Vondru jsem tehdy docílil, aby Havel, ke kterému jsem se sám
už nemohl dostat, svůj výrok zmírnil.

558.

Trvalo mi dva roky, než jsem dosáhl, abych byl spravedlivě odškodněn.

559.

Pane Bože, dej, aby celý příští rok byl aspoň stejně dobrý jako ten
předchozí.

S významem „působit na někoho, aby něco (ne)udělal“ se pojí predikáty povzbudil(o)
ho, motivoval(o) ho, dodal(o) mu odvahy, přivedl(o) ho k tomu, aby..., to ho vedlo
k tomu, aby..., přiměl(o) ho, podnítil(o) ho, pobídl(o) ho; nutkalo ho, měl nutkání,
pudilo ho apod.
560.

Povzbudil ho, aby se pustil do zvláštního botanického projektu.

561.

Co vás vedlo k tomu, abyste se stal hasičem?
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562.

Jeho barvité vylíčení mě nutkalo, abych popadl cukrátka a na místě je
spolykal.

Význam „působit na někoho, aby něco (ne)udělal proti své vůli“ mají predikáty nutil ho,
zrazoval ho, odradil(o) ho, naváděl ho, ponoukal ho, vyvinul nátlak apod.
563.

Manžel ho dokonce zrazoval, aby do soutěže nechodil, že bude zklamaný.

564.

Nahrávky také vyvolaly podezření, že prezident Moniku naváděl, aby
jejich vztah zatajila.

565.

V Praze měl přednášku a tázající pořád ponoukal, aby mu kladli i
jedovaté otázky.

Závislou obsahovou větou se spojkou aby bývají doplněny také predikáty označující
„bránění (někomu v něčem)“, jako bránil (se), zamezil, zabránil, chránil se, odepřel
(si), překazil, varoval (se) aj. Jak ukazují následující příklady, v závislé vedlejší větě
může být sloveso kladné i záporné (srov. i Grepl–Karlík, 1989, s. 442–443).
566.

Po návratu z porodnice jí bránil, aby děvčátko dokrmovala umělou
výživou.

567.

Z nosítek jsem se bránil, aby mě naložili do sanitky.

568.

Nejprve jí otec bránil, aby se stala herečkou.

569.

Díky časovému posunu vedení Sparty znalo výsledek z Moskvy, kde Spartak remizoval
s Tilburgem 1:1 a to hrálo do not Sparty.

Její trenér Ivan Hašek se všemocně

bránil, aby hráčům tento výsledek nesdělil.
570.

Účastníci setkání chtějí zamezit, aby se na schůzce objevili vyslanci
vedení SPR-RSČ.

571.

Proto je důležité zamezit, aby k podobným extrémům nedocházelo.

572.

Především prevencí musíme zabránit, aby další generace předčasně
umírala na srdečně-cévní onemocnění.

573.

České dráhy tak chtějí zabránit, aby se na nádraží přes noc nestahovali
zloději, bezdomovci nebo prostitutky.

574.

Oba zranění po nehodě policii výslovně odepřeli, aby jí lékaři tyto údaje
poskytovali.

575.

Nemohu si však odepřít, abych vyjádřil své pocity jako každý jiný laik.

576.

Nedokázal si odepřít, aby je ještě jednou nepohladil.

577.

Oni se legálními prostředky snaží překazit, aby v Brdech vyrostl radar
USA.

578.

Stráž hasičská a strážník nemohli překaziti, aby se neprodral na jeviště.
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579.

Chránil se, aby ho tady domovnice vídala příliš často.

580.

Pilně se pak varujte, aby snad nebyla obtížená srdce vaše obžerstvím.

Význam možnosti či nutnosti mají přívlastkové (popř. podmětné či předmětné) žádací
věty závisející na substantivních, resp. analytických predikátech typu (mít, dávat)
možnost, (mít) příležitost, (mít) čas, podmínka apod.
581.

Zastupitelé měli dost příležitostí, aby se s materiály seznámili.

582.

Uživateli přitom dává možnost, aby se přihlásil z libovolného místa a
v libovolném čase.

583.

Řidiči mají dostatek času, aby se dopředu připravili a mohli auta včas
odvézt.

584.

V soutěži prý zadal grafikům podmínku, aby nový symbol spojoval dějiny
se současností.

585.

Podmínkou bylo, aby uchazeč bydlel nejméně čtyři roky v Praze 10.

4.5.2.2 Závislé věty přací
Jsou to věty, které jsou závislé na výrazech označujících přání v širokém smyslu. Na
rozdíl od závislých vět rozkazovacích nemusí být v závislých větách přacích děj
orientován do budoucnosti. Proto je možné užít v nich nejen kondicionálu přítomného,
ale i minulého. Srov.:
586.

Jakmile jí ta slova unikla z úst, přála si, aby byla raději zůstala v té
hlubině, kde podobné myšlenky obvykle přebývají.

Závislé věty přací nemohou být na rozdíl od vět rozkazovacích uvozeny spojkou že,
mohou být uvozeny pouze spojkou aby. Výjimku tvoří substantivní predikáty přání,
touha, vůle apod., po nichž je možná i spojka že, často ve spojení s modálním slovesem
chtít. Po predikátech přát si a přání je možná také spojka ať.
Výraznou skupinu tvoří slovesné predikáty s významem „přání“ chtěl, toužil,
přál si, dychtil, bažil, stál o něco, (jeho) přáním bylo, analytické predikáty
projevil/vyslovil/vyjádřil přání a substantiva přání, touha, vůle apod. Označují-li
podmětné výrazy obou vět tutéž osobu, může (v některých případech dokonce musí) být
vedlejší věta nominalizována infinitivem.
587.

Nyní však v tom prvním dubnovém týdnu Gavin dychtil, aby se s 82.
divizí zapojil do bitvy o Porúří.
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588.

Tehdy ovšem ještě Gross nepopíral svoji touhu, aby byl volebním lídrem
on sám.

589.

Není příliš politická vůle, aby zákon prošel.

590.

Měli jsme s Pavlem obrovskou vůli, že se prosadíme i jinak.

591.

Spíš jsem si přál, ať potvrdíme remízu z Brna a vyhrajeme.

592.

Posílají mi přání, ať se brzo uzdravím.

Další skupinu tvoří predikáty s významem „úsilí“ snažil se, hleděl, staral se, usiloval,
pečoval, dbal, zaměřil se, přemáhal se, soustředil se, subst. úsilí, snaha apod. a spojení
slovesa být se substantivem v instrumentálu (jeho) cílem/snahou bylo, aby...
593.

Vždycky jsem ale hleděl, aby mých pět dětí nezůstalo ladem.

594.

Jessica se ze všech sil přemáhala, aby jí nevyhrkly slzy.

595.

Naší snahou bylo, abychom získali pohled zvenčí.

K závislým větám přacím můžeme zařadit i věty závislé na syžetových predikátech šlo
(mu) o to, jednalo se (mu) o to uvozené spojkou aby.
596.

Především jim šlo o to, aby je holky obdivovaly.

597.

Jednalo se nám o to, abychom obdrželi to, co nám bylo předem slíbeno.
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4.6 Věty obsahové uvozené predikáty s významem „existence nebo
změny“
Věty obsahové závislé na těchto predikátech nemají prvotního konatele, proto se v nich
neužívá relativních časů, ale pouze časových forem z hlediska mluvčího. Jedná se o
závislé věty oznamovací (závislé věty tázací a žádací zde kvůli absenci prvotního
konatele nejsou možné).
Důležitou skupinu tvoří vedlejší věty podmětné či předmětné se spojkou že
uvozené kladnými výrazy konstatujícími existenci nebo změnu: bylo (tak), bývalo,
bývávalo, dělo se (mu), stalo se (mu), přihodilo se (mu), došlo k tomu, následovalo,
přidalo se, k tomu přistupovalo, projevilo se, (na základě toho) vzniklo, zažil apod.
598.

U nás to bylo tak, že já jsem vždycky zdobila stromeček na Štědrý den.

599.

Bývalo, že starý člověk měl zkušenost, kterou mladí potřebovali.

600.

Bývávalo, že centrální banka pouze půjčovala peníze komerčním bankám
a chránila platební systém.

601.

V minulosti se dělo, že se tady volili trenéři, a pak za to nikdo
nezodpovídal.

602.

Stalo se jim, že si nemohli jít zaplavat, protože neměli vhodné plavky.

603.

Naposledy v roce 1995 se přihodilo, že na turnaji vůbec nepršelo.

604.

Hned po něm následovalo, že byli do vysokých funkcí instalováni lidé,
jejichž minulost rozhodně nezaručovala, že budou skutečně hájit polské
zájmy.

605.

Produkovali jsme jiný fotbal než před rokem, k tomu se přidalo, že se
nám nedařilo, a celé to šlo trochu do háje.

606.

K tomu přistupovalo, že sportovcem se mohl stát u nich každý občan bez
ohledu na původ a majetek.

607.

Projevilo se, že vlastně poprvé v sezoně jsme nehráli pod nějakým
existenčním tlakem.

608.

A jak došlo k tomu, že u vás ještě před listopadem 1989 účinkovala
Marta Kubišová?

609.

Z toho vzniklo, že byl zápas prakticky oboustranně bez šancí, zajímavých
situací před oběma brankami a odehrál se mezi oběma vápny.

610.

Už jsem zažila, že jsme byli odříznuti od okolního světa celý měsíc.
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Pokud jsou uvedené predikáty užity v negativním tvaru (ne u všech je to možné či
obvyklé), vyžadují vedlejší větu v kondicionálu se spojkou že nebo větu se spojkou aby.
Spojek aby a že by lze užít i po uvozujícím predikátu v pozitivním tvaru, pokud řídící
věta obsahuje příslovečné určení typu sotvakdy, málokdy, zřídkakdy apod., či pokud má
celé souvětí formu otázky.
611.

To nikdy nebylo, aby nevěsta měla na hlavě něco takového.

612.

To tady dlouho nebylo, že by byli odposloucháváni novináři.

613.

Tohle za starých časů nebývalo, aby se lidi prostě rozvedli, když už se
jeden druhému nehodí do krámu.

614.

Ještě v polovině 90. let se prostě nedělo, aby si dozorčí rada složená
z poslanců a státních úředníků předvolala na kobereček pana
generálního a on se rozklepal strachy.

615.

Ještě se nestalo, aby pospolu vystoupily takové osobnosti jako Norton,
De Niro a Brando.

616.

Ještě se nám nestalo, že by obce dekret neschválily.

617.

Zatím k tomu nedošlo, aby se nákaza šířila přenosem z člověka na
člověka.

618.

Podle starosty se zatím neprojevilo, že by se tudy šoféři kamionů
vyhýbali mýtnému.

619.

Nikdy jsme nezažili, aby byl o vstupenky takový zájem tři týdny v řadě.

620.

Sotvakdy se přihodilo, že by mi něco uniklo.

621.

Málokdy se stalo, že by nějaký významný hudebník projel městem aniž by
se nechtěl poznat s otcem a zahrál mu.

622.

Jen málokdy se však baníkovcům stalo, aby je na prostranství před
hlavním vchodem čekaly stovky příznivců.

623.

Už se vám snad někdy stalo, aby vás pašík vyděsil nenadálým štěkotem,
pak vám zamazal kalhoty a vykadil se vám za dveře?

Další skupinu tvoří predikáty s významem „mít urč. rozsah, míru, význam ap.“ obnášel,
to obnášelo, k tomu / mezi to patřilo, spočíval v tom, tkvěl v tom a predikáty
s významem „vyvinout se jako následek, být důsledkem“: z toho pramenilo, z toho
vyplynulo; důsledkem/následkem/výsledkem bylo, důsledek/výsledek byl (ten/takový),
že... apod.
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624.

Přísné moskevské zásady registrace však zůstaly v platnosti, a tak se stal
ilegálním „Moskvanem“, což obnášelo, že musel sahat hluboko do kapsy
pro úplatek, aby se vyhnul zatčení a případné deportaci zpátky domů.

625.

Mezi jeho oblíbené kousky patřilo, že rozdával po našem domě všem
obyvatelům peníze.

626.

Jejich komunikace spočívala v tom, že na sebe mávaly.

627.

Nechali jsme domácím příliš prostoru a z toho pramenilo, že nás
přehrávali, ale bez efektu.

628.

Míč se třikrát vrátil před branku a nakonec z toho vyplynulo, že ten
jejich hráč byl na vápně úplně sám.

629.

V květnu poslal Červený kříž memorandum, které popisovalo více než
200 případů týrání vězňů během zatčení a výslechů. Důsledkem bylo, že
neiráčtí vězni už nemuseli nosit na ruce pásku s nápisem „terorista“.

630.

Další důsledek byl, že mě ta prostydlost a nastydlost nutila běhat ven na
záchod.

Další skupinu tvoří vedlejší věty předmětné se spojkou že uvozené výrazy vyjadřujícími
kauzální vztah k ději věty závislé: způsobil, docílil, dosáhl, učinil, udělal, to vedlo
k tomu, zapříčinil, zavinil, Bůh dal apod.
631.

Jejich karvinští diváčtí protivníci způsobili, že rozhodující zápas měl
kriminální až krvavou předehru.

632.

Tím docílila, že nemusela k soudu.

633.

A Frantík tím získal dvojnásobně: přiučil se lecčemu a dosáhl, že s ním
byli spokojeni.

634.

Erudit učinil, že očekávané se stalo zázrakem.

635.

Nadměrné posilování sice vedlo k tomu, že jsem měl o deset kilo více
svaloviny, ale dostavily se i bolesti ramenních a loketních kloubů.

636.

Lyžaři mířící do alpských zimních středisek zapříčinili, že na hraničním
přechodu do Rakouska v Dolním Dvořišti stála v sobotu po poledni
několikakilometrová fronta.

637.

Francouzské deníky se dlouho zabývaly spekulacemi, kdo zavinil, že se
nebezpečí ignorovalo.

638.

Některá jednotlivá políčka nebyla obepsána vůbec, ta tvůrci jaksi zbyla a
bůh dal, že tam luštiteli nějaké to písmenko vždy vyšlo.
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Na přechodu k predikátům „hodnocení“ stojí predikáty s významem „úspěchu“ dokázal,
podařilo se mu, povedlo se mu apod.
639.

Tatínek mé ženy byl laskavý terorista. Dokázal, že členové rodiny
ochotně plnili jeho pokyny.

640.

Náš dík si letos zvlášť zaslouží i poslanec Evropského parlamentu RNDr.
Duchoň a jeho asistentka Mgr. Jařinová. Podařilo se jim, že jsme mohli
zasednout v Evropském parlamentu všichni.

641.

Navíc se povedlo, že památník opravoval vnuk jeho původního stavitele.

Okrajově sem patří i skupina predikátů s významem „věnovat se něčemu“: zabýval se
tím, zaměstnával se tím, bavil se tím, že..., věnoval se tomu, že..., dělal to, že... apod.
642.

Už několik týdnů se zabýval tím, že si kreslil její tvar, rozměry a umístění.

643.

Ve sto čtyřech letech se ještě Ludvík Petrůj bavil tím, že pro rodinu a
sousedy roztloukal ořechy.

644.

Celý život se věnoval tomu, že fotografoval město i události v něm.

645.

Náš poťouchlý zloděj dělal to, že dojil mrtvé účty.
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4.7 Vedlejší věty uvozené predikáty s významem „čekání“
Řadíme sem slovesa čekal, počkal, očekával, vyčkával, číhal apod. Tyto predikáty
uvozují zpravidla vedlejší větu s formou futura.
Pomocí spojky že mohou být k části z nich (čekal, očekával) připojeny závislé
věty oznamovací. V tomto případě mají daná slovesa význam „předpokládat, doufat“, a
můžeme je tedy zařadit i do skupiny predikátů „myšlení“.
646.

„Před týdnem jsme vyhrály satelit, takže jsme čekaly, že to bude lepší,“
řekla Foltýnová.

647.

Od vedení magistrátu jsem očekával, že tento postup bude nejen
podporovat, ale že ho bude v případě potřeby i vynucovat na vedení DP.

Některé z těchto predikátů (čekal, počkal, vyčkával, číhal) mohou dominovat i závislé
věty tázací, uvozené tázacími spojkami zda, zdali, -li, jestli či k-slovy. Zde se jedná o
význam „dávat pozor“ a v tomto významu jsou tato slovesa blízká predikátům
„myšlení“ i predikátům „smyslového vnímání“.
648.

Zájemci zřejmě čekali, zda se městu podaří byty vůbec postavit.

649.

Chvilku jsem počkal, jestli se neprobere.

650.

Tam vyčkával, zda mu disciplinární komise zkrátí trest.

651.

Po očku na sebe pokukovali a číhal, kdo z nich dá první signál k ústupu.

Blízké větám příslovečným časovým jsou vedlejší věty uvozené spojkami až a dokud
(ne), které jsou po těchto predikátech velmi časté. Zmiňujeme se tu o nich kvůli
možnosti užití relativního času vyjadřujícího následnost (tj. futura či dokonavého
prézentu). K. Svoboda tento typ vedlejších vět právě kvůli možnosti užití relativního
času řadí k větám předmětným (Svoboda, 1972, s. 182–184). Vzhledem k tomu, že se
v těchto vedlejších větách užívá relativní čas, je považujeme za věty obsahové.
652.

Stála u silnice a čekala, až se s autem otočí.

653.

Nečekal, až byty budou prázdné a nájemníci pryč.

654.

Bellasar ani nepočkal, až se vrátí Potter, a rozběhl se k lesní stezce.

655.

Všichni lidé trpěli a toužebně očekávali, až vyrostou houby a přijde čas
lesních plodů.

656.

Poirot vyčkal, až její rozhořčení odezní, a po kratičkém přerušení
pokračoval věcným tónem.
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657.

Davis počkal, až Hollis dorazí skoro až k domu, a pak se rychle pustil
obloukem po rozmoklé, rozbahněné trávě k domu zezadu.

658.

Podmořská sopka trpělivě číhala, až přijde její okamžik.

659.

Odnesli jsme ji do postele a čekali, dokud se neprobere.

660.

Opatrně strhla obal z příboru a počkala si, dokud jídlo nevychladne.

661.

Chvíli jsem vyčkával, dokud se skupina neusadí u stolu po mé levici, pak
jsem se pootočil a pohlédl jsem tam.

Místo relativního času (futura či dokonavého prézentu) je u těchto predikátů možné (i
když méně časté) i užití absolutního času (tj. préterita po uvozujícím predikátu
v minulém čase). V případě užití s absolutním časem je však již skutečně velmi
problematické hovořit o větách obsahových, protože některé z nich nesplňují ani jedno
z kritérií pro zařazení k obsahovým větám, tj. ani užití relativního času, ani nutnost
valenčního doplnění větou vedlejší.
662.

Prezident Kennedy počkal, až všichni jeho poradci dostali čaj.

663.

Sierva María plakala a Delaura počkal, až se zbavila vší bolesti, kterou
v sobě měla.

664.

Ollie počkal, až autobus přijel a oba nasedli, a teprve pak se pustil s tím
člověkem do hovoru.

665.

Strážný počkal, až mu zmizeli z očí, a pak se vrátil k recepčnímu stolu a
sáhl po telefonu.

666.

Big Bart počkal, až odjeli, a pak zamířil k jeho vozu.

667.

Perry s nimi vyšel do garáže a počkal, až si nazuli boty a navlékli mokré
gumáky.

668.

Farelli počkal, až prošli za výtahy, a pak pokračoval.

669.

Mladý Duša počkal, až odešly, poklekl na schodek přede dveřmi a řekl
potichu: „Tato, slyšíte mě?“

670.

Desh mu podal peníze a trpělivě čekal, dokud Griffin nenapočítal do
šedesáti.

671.

Sara počkala, dokud se za ním nezavřely dveře, a teprve pak promluvila.

672.

Rose vyčkala, dokud všichni nevypili čaj a někteří ze starších členů
společnosti si nešli odpočinout.

673.

Ženy vyčkávaly, dokud pušku znovu nenabil a nevyřítil se před dům.
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5 Analýza případů s užitím absolutního času ve
vedlejších větách obsahových
I když je v češtině pro věty obsahové typické užívání relativních časů, v některých
případech se v těchto větách vedlejších uplatňují i časy absolutní. V předchozím
výkladu jsme upozorňovali na to, že některé skupiny predikátů vyžadují pouze věty
obsahové s absolutním časem (zejména predikáty s významem „existence nebo změny“,
některé predikáty hodnocení atd.). Avšak absolutních časů se někdy ve větách
obsahových užívá i mimo tyto sémantické okruhy. V určitých případech je možné užít
absolutního času i ve větách obsahových, ve kterých se jinak běžně užívají časy
relativní. Právě těmto případům paralelního užití relativních a absolutních časů ve
stejných typech vět obsahových se budeme v této kapitole věnovat. Budeme se zabývat
zvláště užitím nedokonavého préterita pro vyjadřování současnosti v minulosti,
okrajově se zmíníme i o užití futurálního tvaru (futura či dokonavého prézentu) pro
vyjádření současnosti v budoucnosti a nedokonavého prézentu pro vyjádření
předčasnosti v budoucnosti.

5.1 Užití nedokonavého préterita pro vyjadřování současnosti
v minulosti
5.1.1 Zpracování tématu v odborné literatuře
Na možnost užít v češtině nedokonavého préterita pro vyjádření současnosti s minulým
dějem věty řídící upozornil B. Ilek v článku Vyjadřování současných dějů v ruštině a
češtině (1951). Do té doby byl tento jev považován za chybný. Např. Šmilauer ve své
stati Slovesný čas (1943, 1947) uvádí jako chybné příklady Obvinil templáře, že byli
kacíři (správně podle Šmilauera že jsou). Spatřil, že měla červené oči (správně podle
Šmilauera že má) (Šmilauer, 1947, s. 160). Podobně i F. Trávníček ve své Mluvnici
spisovné češtiny (1951) uvádí jako chybné užití préterita v příkladech zdálo se mi, že
někdo šel; ráno bylo vidět, že bylo celé údolí pod vodou – to podle něj znamená
předčasnost: zdálo se mi, že někdo šel předtím; ráno bylo vidět, že údolí bylo předtím
pod vodou (Trávníček, 1951, s. 1382).
Tento typ časové souslednosti, tzv. „posunutí časů“, je typický např. pro
francouzštinu, pro angličtinu a jiné germánské jazyky, jako jeden ze tří možných
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principů se vyskytuje i v němčině. B. Ilek (1951) však upozornil na podstatný rozdíl
mezi západními jazyky (francouzštinou a angličtinou) na jedné a slovanskými jazyky na
druhé straně: systém jazykových prostředků pro vyjadřování času a časových vztahů je
v angličtině a francouzštině podstatně bohatší než ve slovanských jazycích. Slovanské
jazyky např. nemají možnost slovesnými formami vyjádřit předminulý děj (Ilek, 1951,
s. 103).54
Na konkrétních dokladech Ilek ukazuje, že v ruštině se préteritum pro vyjádření
současnosti v minulosti užívá mnohem častěji než v češtině. I čeština však v některých
případech připouští užití préterita. Podle Ilka záleží při volbě prézentu či préterita
hlavně na jazykovém citu, přesto se však podle něj dají stanovit i jisté obecné zásady:
„1. Věta vedlejší snese minulý čas tím spíše,
a) čím závažnější je děj věty vedlejší vzhledem k ději věty hlavní. Věta Komtesu
patrně mrzelo, že se nemá (neměla) na koho zlobit by se dala také převrátit: Komtesa se
neměla na koho zlobit a to ji mrzelo;
b) čím více děj věty vedlejší svým rozsahem (trváním v čase) přesahuje děj věty
hlavní. Př.: Andrej naslouchal, co se děje (dělo) v dětském pokoji, tj. v dětském pokoji
se už delší dobu něco dělo a Andrej – částečně a v úsecích – mohl slyšet, co se tam děje.
2. Věta vedlejší tím spíše vyžaduje přítomný čas,
a) čím formálnější je vztah obou dějů (taková je např. nepřímá otázka a nepřímá
řeč);
b) čím více se platnost času věty vedlejší blíží času absolutnímu (mimočasové
jevy).“ (Ilek, 1951, s. 108)
Autor také vyslovuje domněnku, že spojka že, která podle něj uvádí věty rázu
konstatujícího, bývá řidčeji spojována s minulým časem, zatímco spojka jak vnáší do
věty odstín názornosti a líčení: Oni tě totiž viděli, jak ses koupala. x Viděli, že se
koupeš.

Ve starší češtině se předčasnost v minulosti vyjadřovala plusquamperfektem (forma složená z tvarů
préterita slovesa být a l-ového participia, např. Jak byl král přikázal, tak se stalo.). V dnešní češtině je
plusquamperfektum již jen archaickým reliktem na periferii časového systému. Jak si všímá F. Štícha, „ve
20. stol. a pravděpodobně zejména v češtině posledního půlstoletí se plusquamperfektum i ve spisovné
češtině užívá velmi zřídka a obvykle jen se speciálním stylotvorným záměrem (archaizace jazyka a/nebo
stylu, humor, ironie), zcela vzácně se užije patrně i bez stylotvorného záměru, pouze jako jeden
z prostředků vypjatě knižního jazyka“ (NESČ, heslo Plusquamperfektum (předminulý čas), 2016, s.
1326).
54
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O Ilkově článku se ve svých Základech české skladby zmiňuje F. Kopečný (1962)
v souvislosti s možností vyjádření minulé současnosti pomocí nedokonavého préterita
zejména v ruštině, ale i v češtině. Autor k tomu uvádí příklad Díval se, jak si děti hrály
(Kopečný, 1962, s. 95).
J. Bauer se ve své studii Souvětí s větami obsahovými (1965) na rozdíl od Ilka snaží
případy, kdy je možno pro vyjádření současnosti v minulosti užít préterita, vymezit
sémanticky55: nedokonavé préteritum pro vyjádření současnosti v minulosti podle něj
proniká do vět obsahových vyjadřujících obsah smyslových vjemů, obsah hodnocení
nebo vyjadřujících, k čemu se vztahuje duševní hnutí (tzn. v naší terminologii predikáty
s významem „smyslového vnímání“ a „hodnocení a citových stavů“).
V případě vět obsahových závislých na výrazu s významem smyslového
vnímání však Bauer o préteritu pro vyjádření současnosti stejně jako Ilek uvažuje pouze
ve větách se spojkou jak, vyjadřujících obsah smyslových vjemů se zřetelem k jejich
průběhu. Autor upozorňuje na to, že préteritum je tu pouze fakultativní a prézens má
přednost.
V případě obsahových vět s řídící větou vyjadřující hodnocení nebo označující
obsah věty vedlejší jako událost, např. horší bylo, že nikdo nebyl doma; dobře jsi dělal,
žes mu nevěřil; stalo se, že nebylo co jíst, jde podle Bauera o krajní případy, ve kterých
se konsekuce časů ani uplatnit nemůže, protože zde nejde o skutečné střetnutí dvou
Bauer nejprve vymezuje tři skupiny podle toho, do jaké míry v daných případech může docházet
k souslednosti časů (tj. k užití relativních časů): „1) souslednost časů se zachovává, jen při současnosti
s minulým dějem věty řídící proniká v obsahové větě nedokonavé préteritum místo prézentu, ale pouze
fakultativně a prézens má přednost; 2) préteritum má v tomto případě přednost a všeobecně se uplatňuje
tendence k vyrovnání obou časových plánů; 3) souslednost časů se vůbec nezachovává a užití času ve
větě vedlejší se řídí poměrem k okamžiku promluvy. Je zřejmé, že si v třetím případě už musíme klást
otázku, jde-li ještě o vedlejší věty obsahové“ (Bauer, 1965, s. 62). Do první skupiny autor řadí věty
obsahové závislé na výrazu s významem smyslového vnímání. Oproti očekávání však do dalších dvou
skupin řadí dosti nesourodě jak případy, po nichž relativních časů nelze užít nikdy, tak případy takové, po
nichž se relativních časů běžně užívá. Do druhé skupiny tak zařazuje obsahové věty s řídící větou
vyjadřující hodnocení nebo označující obsah věty vedlejší jako událost, např. horší bylo, že nikdo nebyl
doma; dobře jsi dělal, žes mu nevěřil; stalo se, že nebylo co jíst. Ale i bylo mi líto, že mi nemůžeš naproti.
Tato příkladová věta podle našeho názoru nevyjadřuje hodnocení, nýbrž duševní hnutí, které ale Bauer
uvádí až ve třetí skupině. Tato věta pak ani neodpovídá Bauerově formulaci, že „věty vyjadřující, co se ve
větě řídící hodnotí nebo označuje jako událost, jsou vzhledem k užití času na samém okraji obsahových
vět“ (s. 63). Do třetí skupiny autor řadí tak rozdílné případy jako to, že jsi bez dovolení odešel, mohlo
způsobit velké neštěstí na jedné straně a věty obsahové závisející na výrazu duševního hnutí na straně
druhé: hněval se, že jsi mu nepsal // že mu nepíšeš // že mu nenapíšeš. O těchto větách Bauer (podle
našeho názoru mylně) tvrdí, že ve vedlejší větě jde zpravidla o časové zařazení platné i vzhledem
k okamžiku promluvy („že mu nenapíšeš má platnost budoucí, že mu nepíšeš lze chápat mimočasově“ (s.
63)); zde je podle Bauera rozdíl oproti větám jako byl přesvědčen, že mu nenapíšeš // že mu nepíšeš, kde
se budoucí čas a přítomný čas vztahuje jen k času věty řídící a nic se neříká, zdali ještě platí, nebo se
teprve uskuteční, nebo už přestal platit vzhledem k okamžiku promluvy. U výrazů duševního hnutí jde
tedy podle Bauera ještě o věty obsahové, ale velmi blízké větám příčinným.
55
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časových plánů jako v jiných obsahových větách – hodnotící věta podle autora
nepřenáší obsahovou větu do nové, sekundární situace. K větám vyjadřujícím
hodnocení Bauer řadí i věty jako bylo mi líto, že mi nemůžeš naproti, ve kterých se již
konsekuce normálně uplatňuje, možné je zde ale i préteritum. Ve větách vyjadřujících,
k čemu se vztahuje duševní hnutí, např.: hněval se, že jsi mu nepsal je préteritum podle
Bauera časté proto, že jde o vedlejší věty velmi blízké větám příčinným.
K. Svoboda (1970, 1972) vyvozuje z analýzy Ilkových příkladů Andrej naslouchal, co
se děje (dělo) v dětském pokoji a Komtesu patrně mrzelo, že se nemá (neměla) na koho
zlobit poznatek, že v příkladech s prézentem je konatel hodnocení ve větě zahrnut
(Andrej, komtesa), v příkladech s préteritem je konatelem hodnocení mluvčí (tj. autor
nepřímé výpovědi): v prvním příkladu se děj vedlejší věty nepodává jako prožívání
Andreje, nýbrž se o něm jen referuje, v druhém příkladu nejde o nepřímou řeč komtesy,
nýbrž o větu předmětnou, která je výpovědí mluvčího (Svoboda, 1970, s. 109–110).
Jelikož je podle Svobody užití časů podle tzv. souslednosti jedním ze tří znaků
obsahových vedlejších vět (Svoboda, 1968, s. 147), nepřímo je zde tak zpochybněna
obsahovost vedlejších vět s préteritem vyjadřujícím současnost v minulosti.
Na Svobodu navazuje ve svém článku Vedlejší věty obsahové (1971) J. Panevová.
Autorka zde mimo jiné analyzuje výrazy, v jejichž podmětné větě se podle ní užívá jak
času relativního, tak času absolutního: bylo příjemné (milé, trapné, divné), bylo patrno
(známo, jasné, zřejmé, samozřejmé), zdálo se, ušlo, připadalo, vyšlo najevo, líbilo se,
těšilo, lichotilo, stačilo, zajímalo, uspokojovalo, vadilo, mrzelo, trápilo, rmoutilo,
přivedlo z míry. Tyto uvozující predikáty mohou podle Panevové zahrnout (implicitně
nebo explicitně) konatele hodnocení (tj. jak prožívá hodnocený děj). Autorka porovnává
dvojice, kde je užito v těchto větách jednou prézentní formy, podruhé préterita:
1) Bylo příjemné, že nikdo není doma.
1#) Bylo příjemné, že nikdo nebyl doma.
2) Bylo mi trapné, že vykládá takové nesmysly.
2#) Bylo mi trapné, že vykládal takové nesmysly.
3) Karlovi ušlo, že Helena má na sobě nové šaty.
3#) Karlovi ušlo, že Helena měla na sobě nové šaty.
4) Mrzelo nás, že má tak špatnou náladu.
4#) Mrzelo nás, že měl tak špatnou náladu.
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5) Vadilo mu, že na jeho otázky nereaguji.
5#) Vadilo mu, že jsem na jeho otázky nereagoval.
V této souvislosti autorka připomíná obdobný jev u složitých souvětí, týkající se času
vedlejších vět přívlastkových a příslovečných závislých na vedlejší větě obsahové:
6) Pozoroval, že bude nucen vejít v diskusi, jež se mu nejasně příčí.
6#) Pozoroval, že bude nucen vejít v diskusi, jež se mu nejasně příčila.
7) Tázal se, zda mi může sdělit několik informací, o kterých se domnívá…
7#) Tázal se, zda mi může sdělit několik informací, o kterých se domníval…
8) Vytýkal si, že ji nemiluje dost, jak toho zasluhuje.
8#) Vytýkal si, že ji nemiluje dost, jak toho zasluhovala.
Rozdílnost časů v třetí větě odpovídajících si souvětí byla Panevovou a kol.
v předchozích pracích vyložena tím, že v případech s prézentem je třetí věta součástí
nepřímé výpovědi, u případů s préteritem je třetí věta přidána jako komentář mluvčího.
Významová stavba těchto dvojic je tedy různá:
u 6) Pozoroval jsem: „Budu muset vejít v diskusi, jež se mi nejasně příčí.“
u 6#) Pozoroval jsem: „Budu muset vejít v diskusi.“ Ta se mi (však) nejasně
příčila.
Autorka se domnívá, že obdobný výklad je možný i u příkladů vět označených (#), tedy
že obdobně lze vysvětlit i rozdíly v odpovídajících si dvojicích (1)–(5#). Paralelnost
výkladů těchto dokladů a dokladů (6)–(8#) se autorka snaží ukázat tak, že nadřazuje
každé větě na rovině významové stavby performativní maticovou klauzi:
1a) Říkám, že bylo příjemné, že nikdo není doma.
1a#) Říkám, že nikdo nebyl doma. Říkám, že to bylo příjemné.
Autorka tedy dochází k závěru, že u vět označených (#) je povrchová struktura u
některých kombinací časových forem homonymní a významová struktura se tu liší;
v případech (1), (2) atd. jde o věty obsahové, u jejich protějšků označených (#) jde o
vedlejší věty, které podle Panevové obsahové nejsou.

5.1.2 Reflexe názorů uvedených v odborné literatuře
Zmíněný článek B. Ilka (1951) upozorňuje na důležitou skutečnost, že slovanské
jazyky, a tedy ani čeština, nemají možnost slovesnými formami vyjádřit předminulý děj
(Ilek, 1951, s. 103). Proto mohou být věty obsahové s préteritem ve slovanských
jazycích včetně češtiny dvojznačné (mohou vyjadřovat předčasnost a někdy zároveň i
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současnost). V takových případech je třeba delšího kontextu, aby se dalo stoprocentně
určit, zda jde o předčasnost, či současnost. Srov. např. tyto příklady z ČNK:
1. Ruský dělník netušil, že jeho situace nebyla bezvýchodná.
2. Podle svých slov nevěděla, že jeho zdravotní stav byl tak špatný.
3. Velmi rychle se však přesvědčila, že úmysly jejího ochránce nebyly vůbec čisté.
4. Sousedé věděli, že toxikomani v bytě vyráběli drogy.
5. Rankla jako hluboce věřícího křesťana mrzelo, že nerozuměl českým kázáním ve
stašském kostele.
Zatímco s oběma zásadami, které Ilek uvádí pro užití přítomného času při vyjadřování
současnosti v minulosti, lze bez výhrad souhlasit, jím formulované zásady pro užití
minulého času jsou podle našeho názoru problematické (roli zde jistě hraje i malý
rozsah materiálu, který měl Ilek k dispozici). Příklad se slovesem mrzet, který Ilek
uvádí, je sice z hlediska užití minulého času ve významu současnosti správný, není však
jasné, co přesně autor míní formulací „čím závažnější je děj věty vedlejší vzhledem
k ději věty hlavní“ a proč by se tato charakteristika měla vztahovat právě na tento
příklad. Rovněž Ilkovu interpretaci préterita ve větách obsahových závislých na
predikátu s významem smyslového vnímání nepovažujeme za uspokojivou. Préteritum
s významem minulosti se v těchto větách vyskytuje hojně i po spojce že a kritérium
„čím více děj věty vedlejší svým rozsahem (trváním v čase) přesahuje děj věty hlavní“
je, jak ukazují doklady z ČNK, pro tyto věty irelevantní − nenašli jsme žádné doklady,
které by to jednoznačně potvrzovaly, avšak nalezli jsme doklady, které toto kritérium
naopak vyvracejí.
Srov. příklady se spojkou že:
6. Vybavila se mi sobota dopoledne, kdy jsem postřehl, že zámeček na urně byl
v jiné poloze než v pátek večer.
7. Cybula přijel k poli a viděl, že nebylo zorané ani oseté.
8. Poprvé jsem si všiml, že v podpaždí držel docela obyčejnou úřednickou aktovku.
Srov. další příklady se spojkou jak – děj věty vedlejší zde svým rozsahem (trváním
v čase) přesahuje děj věty hlavní, přesto je užito prézentu, který je v těchto
příkladových větách podle našeho názoru vhodnější než préteritum:
9. Pan děkan Gabriel se řádně podivil, když se otočil od oltáře a spatřil, jak tam
klečíme.
10. Bobina při té příležitosti málem vypadla z okna. Zahlédla, jak se líbají, a chtěla
pozorovat akci až do konce.
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S názorem K. Svobody, který sdílí i J. Panevová, že ve větách obsahových s prézentem
je konatel hodnocení (tzn. prvotní konatel v naší terminologii) zahrnut, zatímco jejich
protějšky s préteritem jsou komentářem mluvčího, souhlasíme. Podle našeho názoru
obecně platí, že relativní časy vyjadřují perspektivu prvotního konatele a absolutní časy
vyjadřují perspektivu mluvčího. Jak si ukážeme dále, někdy jsou věty s relativním a
absolutním časem synonymní, jindy však s sebou odlišná perspektiva původců sdělení
nese i významové rozdíly.
S názorem J. Panevové, že vedlejší věty, ve kterých je současnost v minulosti
vyjádřena préteritem, nejsou větami obsahovými, však nemůžeme souhlasit. I sama
Panevová nechává otevřenou možnost chápat své příkladové věty lišící se pouze užitím
v jednom případě prézentu a v druhém případě préterita jako více méně synonymní
(Panevová, 1971, s. 294).

5.1.3 Analýza korpusových dokladů
Předtím, než se budeme zabývat jednotlivými případy užití préterita ve významu
současnosti v minulosti, je třeba zdůraznit, že v češtině je ve větách obsahových až na
výjimky56 normálním, bezpříznakovým slovesným časem pro vyjádření současnosti
prézens, tj. relativní čas, kterého je možno užít ve většině případů a často má i před
préteritem přednost. Primární funkcí préterita ve větách obsahových je vyjadřování
předčasnosti a jako předčasné před dějem věty řídící jsou vedlejší věty obsahové
v préteritu také ve většině případů chápány, srov.:
11. Věděli jsme, že domácí hráli těžký zápas v Liberci.
12. Pavel se bránil, že on přece vedl koně přesně za ostatními.
13. Cítil, že to nebyl dobrý nápad jít zrovna sem.
Nyní se ale zaměříme na případy, kdy préteritum ve větě obsahové vyjadřuje nikoliv
předčasnost, ale současnost s dějem věty řídící. Jak již bylo řečeno, je tomu tak
v případech, kdy je čas věty obsahové volen z perspektivy mluvčího. Vzniká zde pak
jisté napětí mezi sémantikou uvozujícího predikátu, implikující hledisko prvotního
konatele (viděl, líbilo se mu apod.), a absolutním časem ve větě obsahové, užitým

Výjimkou jsou věty obsahové závislé na predikátech vyjadřujících hodnocení mluvčího, predikátech
s významem „existence nebo změny“ a věty obsahové uvozené spojkou když, viz kapitolu 3 „Vymezení
vedlejších vět obsahových“ a 4 „Predikáty uvozující vedlejší věty obsahové“.
56
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z perspektivy mluvčího. Proto považujeme užití absolutního času ve větách obsahových
uvozených predikáty implikujícími hledisko prvotního konatele za příznakové, a jak si
ukážeme dále, mluvčí k němu zpravidla mívá nějaký důvod, který souvisí s různými
faktory, které volbu absolutního času ovlivňují.
Bauer (1965), Svoboda (1970, 1972), Panevová (1971) i Bečka (1975) uvádějí případy
užití nedokonavého préterita pro vyjádření současnosti v minulosti pouze v souvislosti
s řídícími predikáty s významem „hodnocení a citových stavů“ či predikáty
s významem „smyslového vnímání“.
Velkou část dokladů nalezených v ČNK skutečně tvoří věty s uvozujícím
predikátem s významem hodnocení, citových stavů či smyslového vnímání, tzn. jedná
se o typy predikátů, o kterých se zmiňuje i odborná literatura. Vybíráme z nich několik
příkladů:
14. Nikdo si nevšiml, že Daniel měl uplakané oči.
15. Sám slyšel, že jeho výslovnost nebyla zcela bezchybná.
16. Na vlastní oči jsem viděl, že měl v autě samopal s několika zásobníky plnými
nábojů.
17. Dětem moc imponovalo, že s nimi nejen trénoval, ale i jedl.
18. Většině studentů se líbilo, že se mohli učit v pohodlí domovů.
19. Jen mě mrzelo, že jsem nemohl moc cestovat.
O jiných skupinách predikátů se odborná literatura v souvislosti s užíváním préterita pro
vyjádření současnosti v minulosti nezmiňuje. Doklady z ČNK však ukazují, že
préteritum ve významu současnosti může být užito i po predikátech s významem
„myšlení“. Srov. např.:
20. Za osm let Reaganovy prezidentské éry tisk nepochopil, že Reagan byl skutečná
osobnost.
21. Nikdo nepoznal, že umělec hrál s horečkou.
22. V té chvíli ještě netušili, že dítě už bylo mrtvé.
23. Málokdo však věděl, že to byla u ní jen forma, za kterou se skrývala romantická,
starostlivá a bázlivá dívčí duše.
V korpusu jsme nalezli dokonce i příklady s predikáty s významem „komunikování“, po
kterých je užito nedokonavého préterita pro vyjádření současnosti v minulosti (časté je
to zejména po neosobních tvarech říkalo se, šeptalo se apod.). Srov. např.:
24. O exulantech se říkávalo, že volili nohama.
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25. Chtěla znát každou Ferdovu myšlenku, říkalo se, že mu chodila hledat i do
kapes.
26. Šeptalo se, že byla jistě smutná proto, že neměli děti.
27. Nikdo mi pořádně neřekl, co jsem se zády měl.
Možnost užití préterita pro současnost v minulosti tedy připouštějí predikáty
s významem „smyslového vnímání“, „hodnocení a citových stavů“, „myšlení“, a
dokonce i „komunikování“, tedy v podstatě celé spektrum predikátů uvozujících věty
obsahové, což ovšem neznamená (jak jsme již upozornili), že užít préteritum pro
vyjádření současnosti v minulosti je možné vždy. Naše analýza vět obsahových
nalezených v ČNK ukazuje, že existuje více faktorů, které užití préterita ovlivňují či
přímo zapříčiňují.
Převážné většině nalezených dokladů můžeme přiřadit jednu důležitou
charakteristiku: jde o predikáty faktové (viz odd. 3.2.8). Důležité je, že v případě vět
obsahových uvozených faktovými predikáty jde o reálný fakt, nikoli o pouhý obsah
vědomí, smyslový vjem či výrok prvotního konatele, byť by byl pravdivý. Pokud
mluvčí řekne Jana věděla, že se Martin oženil, zavazuje se k tomu, že „Martin se
oženil“ je fakt, a k témuž se zavazuje i tehdy, řekne-li Jana nevěděla, že se Martin
oženil (srov. Grepl–Karlík, 1998, s. 100).
Důkazem, že jde skutečně o faktové predikáty, je možnost převést dané
podřadné souvětí s vedlejší větou obsahovou na souvětí souřadné: 57
28. Nikdo si nevšiml, že Daniel měl uplakané oči. = Daniel měl uplakané oči, ale
nikdo si toho nevšiml.
29. Sám slyšel, že jeho výslovnost nebyla zcela bezchybná. = Jeho výslovnost nebyla
zcela bezchybná a on to sám slyšel.
30. Na vlastní oči jsem viděl, že měl v autě samopal s několika zásobníky plnými
nábojů. = Měl v autě samopal s několika zásobníky plnými nábojů a já jsem to
viděl na vlastní oči.
31. Dětem moc imponovalo, že s nimi nejen trénoval, ale i jedl. = S dětmi nejen
trénoval, ale i jedl, a to jim moc imponovalo.
32. Většině studentů se líbilo, že se mohli učit v pohodlí domovů. = Studenti se
mohli učit v pohodlí domovů a to se většině z nich líbilo.
Věty s nefaktovými predikáty do takových vztahů nevstupují. Z. Hlavsa k tomu uvádí následující
příklad: Jan si myslí, že Eva teď bydlí v Praze. – *Eva teď bydlí v Praze a Jan si to myslí. „Nehledě
k tomu, že v těchto případech vůbec nemusí být pravdivé, že ‚Eva teď bydlí v Praze‘, netvoří tyto
parafráze ani přijatelné věty“ (Hlavsa, 1979, s. 107).
57
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33. Jen mě mrzelo, že jsem nemohl moc cestovat. = Nemohl jsem moc cestovat a to
mě mrzelo.
34. Za osm let Reaganovy prezidentské éry tisk nepochopil, že Reagan byl skutečná
osobnost. = Reagan byl skutečná osobnost, ale tisk to za osm let jeho
prezidentské éry nepochopil.
35. Nikdo nepoznal, že umělec hrál s horečkou. = Umělec hrál s horečkou, ale nikdo
to nepoznal.
36. V té chvíli ještě netušili, že dítě už bylo mrtvé. = Dítě už bylo mrtvé, ale v té
chvíli to ještě netušili.
37. Málokdo však věděl, že to byla u ní jen forma, za kterou se skrývala romantická,
starostlivá a bázlivá dívčí duše. = Byla to u ní jen forma, za kterou se skrývala
romantická, starostlivá a bázlivá dívčí duše, to však věděl jen málokdo.
Za první důležitý faktor volby préterita pro vyjádření současnosti v minulosti ve větách
obsahových můžeme tedy označit faktovost uvozujícího predikátu. To však
neznamená, že by po faktových uvozujících predikátech muselo následovat pouze
préteritum – ve většině případů je možný i prézens, který má také často přednost.
Faktovost uvozujícího predikátu tedy není absolutním faktorem pro volbu préterita, je
ale důležitým třídicím hlediskem pro to, zda je daný predikát schopen uvozovat větu
obsahovou s préteritem pro vyjádření současnosti.
Je však třeba upozornit na to, že v určitých případech může préteritum
vyjadřovat současnost i ve větách obsahových, které jsou uvozené nefaktovými
predikáty (většinou s významem „myšlení“):
38. Pro peníze a kariéru se rozloučil s krásnou ženou a nádhernou dcerkou, ačkoliv
se domníval, že je miloval.
39. Kolegové se domnívali, že pouzdra byla na vyhození, a proto si je vzali.
40. Přišel jsem do školy a tam viselo studenty vymalované parte Martina Šmída, o
kterém se tenkrát myslelo, že byl mrtvý.
41. Dvakrát se mi zdálo, že někdo klepal na dveře.
K těmto případům se vrátíme, až budeme podrobněji analyzovat jednotlivé faktory
ovlivňující volbu préterita.
Ještě než se budeme zabývat dalšími faktory, díky nimž lze užít préterita pro
vyjádření současnosti v minulosti, bude třeba si ujasnit, kdy jsou věty obsahové
s prézentem a préteritem pro vyjádření současnosti synonymní, tzn. kdy je možné

141

doložené věty s préteritem beze změny významu nahradit prézentem, a kdy jsou mezi
nimi významové rozdíly.
Domníváme se, že v části případů lze věty s préteritem beze změny významu
nahradit prézentem, jde tedy v těchto případech více méně o synonyma. Volba prézentu
či préterita je zde libovolná, resp. ovlivněná pouze individuálním územ mluvčího. Srov.:
a) Věty s predikáty s významem „smyslového vnímání“:
42. Primář cítil, že teď přicházely/přicházejí ty nejkrušnější chvilky.
43. Její neteř pak hodně litovala, že si nevšimla, že babička odcházela/odchází bez
kabelky.
44. Vyšel jsem ven, aby mne dům nezasypal. Venku jsem uviděl, že se
sesouvala/sesouvá i vysoká kamenná podezdívka.
45. Dobře viděl, že soupeř byl/je značně oslabený.
46. S radostí jsem zaznamenal, že na jejím obličeji nebyla/není už ani stopa po mé
prchlivosti.
b) Věty s predikáty s významem „myšlení“:
47. Slávisté věděli, že Sparta tou dobou prohrávala/prohrává doma s Olomoucí, ale
nijak je to nevyburcovalo.
48. Zloděj zavazadlo odvlekl a zřejmě vůbec netušil, že v něm měl/má majitel pouze
uhlí určené na vytopení chaty.
49. Studující syn Miroslav prohlásil, že zůstane doma a bude hlídat. Rodiče tušili, že
jeho cíle nebyly/nejsou tak ušlechtilé...
c) Věty s predikáty s významem „hodnocení a citových stavů“:
50. Velmi ho mrzelo, že zapomínal/zapomíná, jak vypadají zasněžené hory.
51. Rovněž se mně nelíbilo, že v místnosti vyhrávalo/vyhrává rádio po drátě.
52. Paní

postonávala

dlouho,

a

nikdo

se

proto

nepodivoval,

že

si

nechávala/nechává dítě přinášet k loži nanejvýš jedenkrát za den.
53. Částečně ho uklidňovalo, že dole pod nohama slyšel/slyší dýchat Tauru.
d) Věty s predikáty s významem „komunikování“:
54. O exulantech se říkávalo, že volili/volí nohama.
55. Transparenty vířící záplavou černochů však napovídaly, že dav byl/je příliš
rozhněván, než aby myslel na smír.
56. Nedokázal říct, jak bylo/je to zranění zlé.
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U jiné podstatné části nalezených dokladů je však podle našeho názoru mezi větami
s prézentem a préteritem jistý rozdíl. U těchto dokladů je sice možné préteritum
nahradit prézentem, ale s odlišným pragmatickým přístupem:
57. Nejlepšímu hráči vůbec nevadilo, že se hrálo za hustého deště a trávník byl
nasáklý vodou.
58. Mně strašně vadilo, že byla pořád pryč a neměla na mě čas.
59. Všichni viděli, že mi to prokluzovalo.
60. Možná se pes vyděsil, že byl příliš blízko.
U této skupiny dokladů jde o věty obsahové, u nichž, jak se domníváme, préteritum
vyjadřuje objektivní realitu komentovanou z pozice mluvčího. Převedeme-li dané věty
obsahové do prézentu, pozornost se obrátí k subjektivnímu prožitku prvotního konatele,
jako bychom se spolu s prvotním konatelem přenesli do časového okamžiku, kdy byl
děj dané věty obsahové realizován, a spolu s ním ho prožívali, resp. sledovali, jako by
nám probíhal přímo před očima:
57a) Nejlepšímu hráči vůbec nevadilo, že se hraje za hustého deště a trávník je
nasáklý vodou.
58a) Mně strašně vadilo, že je pořád pryč a nemá na mě čas.
59a) Všichni viděli, že mi to prokluzuje.
60a) Možná se pes vyděsil, že je příliš blízko.
Relativní čas (prézens) tedy v těchto větách zdůrazňuje subjektivní perspektivu
prvotního konatele (v beletrii perspektivu postavy), zatímco absolutní čas (préteritum)
vyjadřuje objektivní hodnocení mluvčího (vypravěče v beletrii). Za další faktor při
rozhodování mezi préteritem a prézentem tedy můžeme označit perspektivu vypravěče
(mluvčího) vs. perspektivu postavy (prvotního konatele).
Podívejme se nyní na několik korpusových dokladů s uvozujícím faktovým
predikátem překvapilo:
61. Vešla do svých pokojů a překvapilo ji, že vana už byla připravená a plná teplé
vody s fialkovou vůní.
62. Tu noc jí udělal velkou laskavost tím, že vlezl do postele s mladou blondýnou.
Sáru doopravdy překvapilo, že se necítila tak zle, jak se vždycky obávala, že jí
po rozchodu bude.
63. „Musí vám stačit, že to byla legrace,“ smál se Federer, kterého prý překvapilo,
jak dobře Sampras hrál.
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64. Berlínské vládní úředníky překvapilo, jak dlouho museli čekat na posvěcení
z Bílého domu, než mohli na německé základně Ramstein nakládat zásilkami
humanitární pomoci prázdná americká letadla vracející se z Iráku.
65. Pan Mittal byl vstřícný, popovídali jsme si velmi otevřeně. Překvapilo mě, jak
pozorně naslouchal až do konce schůzky, bez náznaku únavy, přestože měl velmi
nabitý program.
Nahrazení préterita prézentem ukáže, dojde-li u těchto příkladů při užití prézentu
k nějaké změně, a případně k jaké.
61a)

Vešla do svých pokojů a překvapilo ji, že vana už byla připravená a plná teplé
vody s fialkovou vůní.

61b)

Vešla do svých pokojů a překvapilo ji, že vana už je připravená a plná teplé vody
s fialkovou vůní.

Ve větě obsahové v příkladu 61 jsou podle našeho názoru préteritum a prézens
synonymní a tedy libovolně zaměnitelné.
62a)

Tu noc jí udělal velkou laskavost tím, že vlezl do postele s mladou blondýnou.
Sáru doopravdy překvapilo, že se necítila tak zle, jak se vždycky obávala, že jí
po rozchodu bude.

V příkladu 62a) je podle našeho názoru v dané větě obsahové pomocí préterita
vyjádřena perspektiva vypravěče. Préteritum zde vyjadřuje větší odstup, prézens by
naproti tomu zdůrazňoval perspektivu postavy – evokoval by zpřítomnění daného
okamžiku:
62b)

Sáru doopravdy překvapilo, že se necítí tak zle, jak se vždycky obávala, že jí po
rozchodu bude.

V tomto případě tedy opět hraje roli perspektiva vypravěče (mluvčího) vs. perspektiva
postavy (prvotního konatele).
63a)

„Musí vám stačit, že to byla legrace,“ smál se Federer, kterého prý překvapilo,
jak dobře Sampras hrál.

Převedeme-li tuto větu obsahovou do prézentu, význam se změní:
63b)

Federera překvapilo, jak dobře Sampras hraje.

V tomto případě by věta obsahová v prézentu znamenala stálou platnost. Préteritum
naproti tomu vyjadřuje pouze současnost v minulosti. Tento faktor je již mnohem
závažnější než ten předchozí, protože v tomto případě převedením do prézentu dochází
ke skutečné změně významu.
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Dalším faktorem vedoucím k užití préterita pro vyjádření současnosti
v minulosti je přítomnost jiné závislé věty vedlejší v minulém čase (př. 64) či
příslovečného určení času (př. 65) ve větě obsahové. V těchto případech náhrada
prézentem není možná, jediný možný slovesný čas je zde préteritum:
64. Berlínské vládní úředníky překvapilo, jak dlouho museli čekat na posvěcení z Bílého
domu, než mohli na německé základně Ramstein nakládat zásilkami humanitární
pomoci prázdná americká letadla vracející se z Iráku.
65. Pan Mittal byl vstřícný, popovídali jsme si velmi otevřeně. Překvapilo mě, jak
pozorně naslouchal až do konce schůzky, bez náznaku únavy, přestože měl velmi
nabitý program.
Na příkladu uvozujícího predikátu překvapilo jsme tedy nastínili několik faktorů, které
vedou k volbě préterita při vyjadřování současnosti v minulosti. Jak si ale ukážeme dále,
těch faktorů je více. Korpusová analýza ukázala, že zde působí celá řada faktorů, které
s různou silou ovlivňují možnost volby toho kterého slovesného času.
Vliv na užívání absolutních časů ve větách obsahových nemají jen tyto faktory,
důležitou roli hraje také sémantika uvozujícího predikátu. Jak již bylo řečeno výše,
préteritum vyjadřující současnost v minulosti jsme v korpusu našli u všech
sémantických skupin predikátů uvozujících věty obsahové. Je však třeba konstatovat, že
každá z těchto sémantických skupin predikátů má různě silný potenciál uvozovat věty
obsahové, v nichž je současnost vyjádřena pomocí préterita. Nejslabší potenciál mají
predikáty s významem „komunikování“, následují nefaktové predikáty s významem
„myšlení“, poté faktové predikáty s významem „myšlení“, dále predikáty s významem
„smyslového vnímání“ a konečně predikáty s významem „hodnocení a citových stavů“
– jejich potenciál vyjadřovat současnost v minulosti pomocí préterita je nejsilnější.
66. Schmuha potěšilo, že ho Klepp znal jménem, přesto se však zeptal, odkud že zná
Klepp jeho jméno.
67. Zjistila, že desky jsou nějak nakřivo, a když se podívala dovnitř, šokovalo ji, že
většina listů chyběla.
V příkladu 66 predikát „hodnocení a citových stavů“ potěšilo uvozuje větu obsahovou
s absolutním časem, predikát „komunikování“ zeptal se uvozuje větu obsahovou
s relativním časem. V příkladu 67 predikát „myšlení“ zjistila uvozuje větu obsahovou
s relativním časem, jedná se však o predikát faktový, takže by zde byl možný i absolutní
čas; predikát „hodnocení a citových stavů“ šokovalo uvozuje větu obsahovou
s absolutním časem.
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Jistou roli při volbě relativního či absolutního času může hrát i individuální úzus
mluvčího, to je však faktor, který lze jen stěží objektivně posoudit.
Faktory ovlivňující volbu préterita pro vyjádření současnosti v minulosti ve větách
obsahových
Jednotlivé skupiny se často překrývají, v jedné větě může působit více faktorů
najednou. Uvedené příkladové věty se snažíme dělit podle převládajícího faktoru.
1) Uvozujícím predikátem je sloveso faktové.
Jak již bylo řečeno, za jeden z nejdůležitějších faktorů, které umožňují vyjádřit
současnost v minulosti pomocí préterita, můžeme označit faktovost uvozujícího
predikátu. I když, jak jsme ukázali výše, je préteritum v některých případech možné i po
nefaktových predikátech, převážná většina nalezených dokladů byla s predikáty
faktovými. Podívejme se blíže na několik příkladů.
68. Nemyslel jsem si, že vojín Hammerschmid žere vojnu z důvodů osobního
prospěchu nebo že rád buzeruje ostatní. Hlubšímu pohledu nemohlo ujít, že
v jeho případě šlo o bytostný projev mentality, která teprve na vojně nalezla
živnou půdu.
V tomto příkladu jsou dvě souvětí s větami obsahovými. První, uvozené nefaktovým
slovesem nemyslel jsem si, zahrnuje dvě věty obsahové s přísudky v prézentu (žere a
buzeruje). (I po nefaktovém predikátu nemyslel jsem si by bylo teoreticky možné také
préteritum, kdyby to, že žere vojnu, byl objektivní fakt, a subjektivní myšlení by se
týkalo pouze části „z důvodu osobního prospěchu“.) Druhé souvětí je uvozené
faktovým predikátem nemohlo ujít a věta obsahová je zde v préteritu. I když by byl
v této větě prézens teoreticky možný, préteritum zde lépe vyjadřuje, že se jedná o fakt, o
objektivní realitu, nikoli o subjektivní názor postavy.
Kombinace faktového a nefaktového predikátu je přítomna také u následujících
příkladů:
69. Nejdřív jsem myslela, že je zemětřesení, jenže vzápětí se mi hrudníkem začala
šířit ostrá bolest a já pochopila, že ten třas nepocházel zvenčí, ale z mého nitra.
70. Podle pomalého hukotu dvou dieselových motorů Bond usuzoval, že prohlížejí
každý metr břehu. Motor prozrazoval, že to byl člun výborný, pravděpodobně
velký, hlídkový s kajutou.
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Srov. i další příklady s faktovými predikáty:
71. Felix si povšiml, že dům byl postaven z kamene a klád ve stylu, kterému se říká
hrázděný.
72. Primátorovi přišlo nepraktické, že musel radnici obcházet zvenku.
73. Celá republika viděla, jak byl pan Lubina vlečen v hlubokém předklonu hlavním
vchodem do policejní budovy v Kongresové ulici a v poutech předváděn kameře
TV NOVA. Přitom s ním neohrožený reportér Jan Tuna dělal interwiew.
74. Také já jsem si všiml, že mě začal nesnášet. Zazlíval mi, že jsem měl větší
majetek než on.
Zvláštní skupinu představují případy, kdy je uvozujícím predikátem sloveso
„komunikování“. Verba dicendi jsou svojí podstatou slovesy nefaktovými. Některá
slovesa patřící do této skupiny, jako např. udat, nahlásit, zveřejnit, oznámit, informovat,
vytknout, přiznat (se) a dokonce i říci, však bývají užita i faktově – mají nefaktovou i
faktovou variantu (viz odd. 3.2.8). Nefaktovou variantou těchto sloves jsou uvozovány
věty obsahové, které jsou nepřímou řečí. To, že se jedná o nepřímou řeč, tj. o výrok
prvotního konatele, který si neklade nárok na pravdivost, signalizuje užití relativního
času ve větě obsahové. Pokud je však ve větě obsahové užito času absolutního, tj.
v našem případě préterita vyjadřujícího současnost v minulosti, nejedná se již o výrok
prvotního konatele, nýbrž o objektivní fakt a uvozující predikát je zde užit ve své
faktové variantě. Srov. následující příklady s uvozujícími predikáty udat a vytýkat:
75. Jeho vystupování a jednání bylo dosti páskovské. Kdosi také udal, že měl doma
na zdi portréty Beneše a Masaryka. = Měl doma na zdi portréty Beneše a
Masaryka a kdosi to udal.
76. V celém prvním poločase jsem hráčům vytýkal, že nechávali soupeři příliš
prostoru. = Hráči nechávali soupeři příliš prostoru a to jsem jim v celém prvním
poločase vytýkal.
Pokud v těchto příkladech nahradíme préteritum prézentem, u věty obsahové již nebude
platit presupozice, že je pravdivá, ale bude se jednat pouze o výrok prvotního konatele,
u nějž nemůžeme posoudit, zda je pravdivý, či ne:
77. Kdosi také udal, že má doma na zdi portréty Beneše a Masaryka. = Kdosi udal:
„Má doma na zdi portréty Beneše a Masaryka.“
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78. V celém prvním poločase jsem hráčům vytýkal, že nechávají soupeři příliš
prostoru. = V celém prvním poločase jsem hráčům vytýkal: „Necháváte soupeři
příliš prostoru.“
Uvedené příklady s uvozujícími predikáty s faktovou a nefaktovou variantou potvrzují,
co již bylo zmíněno výše, že při volbě relativního či absolutního času hraje roli to, zda
se jedná o hledisko prvotního konatele, či hledisko mluvčího. Tento poznatek bude
určujícím pro následující faktor ovlivňující volbu préterita: „perspektiva vypravěče
(mluvčího) vs. perspektiva postavy (prvotního konatele)“.
2) Perspektiva vypravěče (mluvčího) vs. perspektiva postavy (prvotního
konatele)
Ještě než se začneme zabývat větami obsahovými, jejichž čas je ovlivněn tímto
faktorem, učiníme malý exkurz do oblasti užívání slovesných časů v krásné literatuře.
V beletrii se zpravidla setkáváme s poněkud odlišným užitím slovesných časů
než v běžné komunikaci. V běžné komunikační interakci jsou slovesné časy určovány
z hlediska reálného okamžiku promluvy, tj. z hlediska ego, hic et nunc mluvčího.
V prozaických dílech krásné literatury je ale okamžik promluvy nahrazen referenčním
bodem, který je časově umístěn na začátku děje a s dějem, s jeho rozvíjením postupuje
(srov. Chloupek, 1979, s. 149). S. Čmejrková hovoří o primárním („absolutním“) a
sekundárním („relativním“) užití slovesných časů: „Primární funkcí slovesných časů je
vyjadřovat faktický časový vztah děje k okamžiku řeči mluvčího, zatímco sekundárně
mohou být slovesné časy využity k „očasování“ děje, k jeho modelování v podobě
nepodřízené perspektivě okamžiku řeči. … Mluvčí při ztvárnění děje rezignuje na
perspektivu své přítomnosti, svého ego, hic et nunc, a uchyluje se k hledisku
bezprostředního účastníka modelované události (Čmejrková, 1986, s. 194).
Podle Čmejrkové z toho vyplývá, že „není-li zobrazovaná událost vztažena
k přítomnosti mluvčího, je-li „očasována“ vzhledem k sobě samé, může být ztvárněna
významy přítomného, minulého a budoucího času v jejich vzájemné kooperaci a
konkurenci“ (Čmejrková, 1986, s. 207). Podle našeho názoru však tento poznatek
S. Čmejrkové platí pouze pro pásmo postav. Postavy v prozaických dílech svou
komunikaci skutečně realizují prostřednictvím všech tří slovesných časů – minulého,
přítomného i budoucího. V pásmu vypravěče jsou naproti tomu v podstatě všechny
časové stupně vyjádřeny pomocí préterita (výjimkou je pouze budoucnost, která se ale
vlastně týká vnímání postav – vypravěč do budoucna zpravidla nehledí, ten pouze
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komentuje dění z hlediska děje jako přítomné a minulé). Nejde tu tedy o „ztvárnění
události významy přítomného, minulého a budoucího času v jejich vzájemné kooperaci
a konkurenci“, ale zdá se, že časové stupně „minulost“ a „přítomnost“ je schopno
vyjádřit pouhé préteritum s pomocí příslovečných určení času. Srov. ukázku
z Jiráskových Psohlavců:
V prkenném peření stála Dorla, Jiskrova žena, zavěšujíc na bidlo kytice zralých
jeřabin, aby tu, až teď mrazy uhodí, pěkně promrzly. Byla o několik let mladší
než její muž. Vypadala statně, mladě, jako dívčí ještě. Za svobodna byla vzácnou
a mohla si dost vybírati. Nechala všech, i dost možných chlapců, a vyvolila si
dudáka. Do té chvíle volby své nelitovala, jen toho sobě často v duchu přála, aby
buď Jiskru z dudáka na něco jiného mohla přeměniti, nebo aspoň aby více doma
zůstával a tolik se netoulal. Dnes Jiskru měla doma. Svědčily o tom veselé zvuky,
jež ze světnice se ozývaly. (A. Jirásek)
Préteritum užívané vypravěčem prozaického díla krásné literatury je někdy označováno
jako tzv. „vyprávěcí préteritum“. Právě vyprávěcí préteritum je předmětem známé
monografie Haralda Weinricha Tempus – besprochene und erzählte Welt (Slovesný čas
– pojednávaný a vyprávěný svět), vydané v roce 196458. Shrňme si ve stručnosti hlavní
poznatky tohoto díla:
Němčina, angličtina, francouzština a další jazyky mají dvě skupiny slovesných časů. Každá
skupina slovesných časů je zastoupena několika časy (jejich počet se v jednotlivých jazycích liší), viz
např. přehled německých slovesných časů:
Skupina I

Skupina II

er wird singen

(futurum)

er würde singen („würde-konjunktiv“)

er singt

(prézens)

er sang

er hat gesungen (perfektum)

(préteritum)

er hatte gesungen (plusquamperfektum)

Některé řečové situace vykazují větší podíl slovesných časů skupiny I, jiné větší podíl slovesných časů
skupiny II. Tím se i řečové situace zřetelně dělí do dvou skupin, podle skupiny slovesných časů, která
v nich dominuje. Skupina II dominuje v románu, v povídce, prostě v jakémkoli vyprávění, ať psaném či
mluveném. Skupina I naopak dominuje v dramatu, v dialogu vůbec, ve vědeckých statích, v dopisech atd.
Slovesné časy skupiny II převládají v řečových situacích, ve kterých vyprávíme, proto je
Weinrich nazývá slovesnými časy vyprávěného světa, krátce vyprávěcími časy (erzählende Tempora).
Slovesné časy skupiny I se užívají v situacích, ve kterých se nevypráví, nýbrž jedná. Proto slovesné časy

58

Do češtiny nebyla tato Weinrichova monografie dosud přeložena.
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této skupiny nazývá Weinrich slovesnými časy pojednávaného světa, krátce časy pojednávacími59
(besprechende Tempora).
Vyprávěný svět je vůči našemu času indiferentní. Může být určen nějakým datem v minulosti
nebo nějakým datem v přítomnosti či budoucnosti, to na stylu vyprávění nic nemění. Nejde totiž o svět,
ve kterém se mluvčí a posluchač nacházejí a který se jich bezprostředně týká. Slovesné časy vyprávěného
světa naznačují, že řečová situace, zobrazená v komunikačním modelu, není zároveň dějištěm aktuálního
dění a že mluvčí a posluchač jsou po dobu vyprávění více diváky než jednajícími osobami v theatru
mundi. V případě slovesných časů vyprávěného světa se nejedná o „časy minulosti“, které děj posunují o
pár dní, let nebo století do minulosti. Jde o něco jiného: jeden svět se tu proměňuje v druhý.
Slovesné časy ve své příslušné skupině označují časovou perspektivu, pomocí které se
orientujeme v pojednávaném, resp. ve vyprávěném světě. Prézens, hlavní slovesný čas skupiny I, je
„tempus s nulovou perspektivou“; neudává žádnou časovou orientaci, vyjadřuje pouze nulový bod
pojednávaného světa a jeho skupiny slovesných časů. Nulovým slovesným časem vyprávěného světa je
préteritum, které ve vyprávěném světě rovněž nevyjadřuje žádnou časovou orientaci. Prézens a
préteritum, každý ve své skupině, jsou tedy zcela bezčasé, jejich funkcí je pouze označovat děj jako
pojednávaný nebo vyprávěný. Jinak je tomu u ostatních (oproti nulovým časům mnohem řidších)
slovesných časů obou skupin. Vyjadřují časovou perspektivu relativně k nulovému bodu příslušné
skupiny, tedy „zpětnou“ a „progresivní“ perspektivu, jinak řečeno předčasnost a následnost k tomuto
bodu. (Weinrich, 1964)

H. Weinrich vytvořil svou teorii na základě německého časového systému, ale
tato teorie platí podle něj i pro mnoho dalších jazyků s bohatým systémem slovesných
časů. V češtině je systém slovesných časů kvantitativně podstatně chudší, přesto se
domníváme, že Weinrichova teorie platí do jisté míry i zde. Podle našeho názoru je
platné i pro češtinu, že v prozaických dílech krásné literatury je slovesným časem
s nulovou perspektivou préteritum. Můžeme ho tedy interpretovat jako Weinrichovo
„vyprávěcí préteritum“ – slovesný čas, jímž autor vypráví, ať již se jedná o romány
odehrávající se v minulosti, přítomnosti, budoucnosti či v jakékoli fiktivní době.
Protože však současná čeština nemá žádný předminulý čas (obdobu německého
plusquamperfekta), musí préteritum ve vyprávěném světě zastat jak funkci času
s nulovou perspektivou („času přítomného“), tak funkci času se zpětnou perspektivou
(„času minulého“).
Zatímco v pásmu vypravěče je základním časem (vyprávěcí) préteritum,
v pásmu postav se, jak již bylo řečeno, setkáváme s obdobným užitím prézentu,
préterita a futura jako v běžné komunikaci – postavy mezi sebou vedou dialogy, píšou si
Německé termíny „besprochene Welt“ a „besprechende Tempora“ jsou do češtiny obtížně přeložitelné.
Setkáme se proto s různými překlady, které však nikdy plně nevystihují německý ekvivalent: časy
pojednávací (S. Čmejrková, 1986), časy ne-vyprávěného světa (R. Adam, 2003), časy interakce (K.
Bělohradská, 2008), časy popisné (F. Štícha, ESČ, 2002).
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dopisy, zkrátka komunikují, jednají. Můžeme tedy říci, že v pásmu postav proniká do
vyprávěného světa svět pojednávaný.
Nepřímá řeč, typická zástupkyně vět obsahových, se řadí do pásma vypravěče –
prostřednictvím uvozujícího predikátu se původní výrok postavy (prvotního konatele)
začleňuje do vyprávěcího plánu (srov. Bauer–Grepl, 1980, s. 283; srov. i heslo
Vertikální členění textu v NESČ, 2017, s. 1958). Díky užití relativních časů v nepřímé
řeči však do pásma vypravěče proniká perspektiva postav – v časových formách věty
obsahové se reflektuje to její časové zařazení, které měla pronesena jako samostatná
výpověď (přímá řeč) v prvotní komunikativní situaci (Grepl–Karlík, 1989, s. 423).
Pokud se ale v daném beletristickém díle vyskytují věty obsahové, v nichž préteritum
vyjadřuje současnost s dějem věty řídící, můžeme toto préteritum nezřídka interpretovat
rovněž jako vyprávěcí préteritum. Díky vyprávěcímu préteritu vystupuje i v této sféře
do popředí vypravěč, skrze jehož vidění je myšlení či prožívání postav komentováno.
(Protože je vyprávěcí préteritum ve vyprávěném světě časem s nulovou perspektivou,
nevyjadřuje toto préteritum ve větách obsahových vlastně současnost v minulosti, ale
prostě současnost s dějem věty řídící, který nemusí být minulý, ale, jak si všímá
Weinrich, bývá v beletrii vůči našemu času indiferentní.)
Vyprávěcí préteritum ve větách obsahových je stylistickým prostředkem, který
spisovatelé využívají v různé míře – záleží samozřejmě i na individuálním úzu toho
kterého autora. Hojně se s ním můžeme setkat např. u Arnošta Lustiga či u Viktora
Fischla. Srov. následující ukázku ze vzpomínkové prózy Hrací hodiny V. Fischla, ve
které nedokonavé préteritum ve větách obsahových vyjadřuje vždy současnost:
(Maminka) i teď dlouho vážila, byla-li na správné stopě. Nakonec usoudila, že
z toho, co zjistila od paní notářové, jí sice leccos mohlo být užitečné, že však
nemohla očekávat, že jí paní notářová odhalí také něco, co se týkalo jí samé, i
když snad šlo o věci, které patřily již dosti dávné minulosti. Ne, doufat v něco
takového nebylo rozumné. Chvílemi se jí zdálo, že by i zbraně a munice, které už
měla v arzenálu, měly stačit na úspěšné tažení, jindy si však nebyla jista, že ví
dost. Bylo jí však jasné, že chtěla-li vědět víc, musela nakoupit jinde. Od paní
notářové Klapperstorchové se už sotva čemu mohla přiučit. (V. Fischl)
Takto hojné užívání vyprávěcího préterita ve větách obsahových jako v uvedeném
úryvku však nebývá v beletrii obvyklé, většinou se věty obsahové s vyprávěcím
préteritem střídají s klasickým užitím relativních časů.
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Celkově lze říci, že préteritum navozuje dojem většího odstupu, nadhledu,
objektivity – děj je líčen z pozice objektivního, „vševědoucího“ vypravěče. Zvláště u
vět obsahových uvozených faktovými slovesy vyjadřuje préteritum objektivní realitu
komentovanou z pozice vypravěče. Převedeme-li dané věty obsahové do prézentu,
pozornost se obrátí k subjektivnímu prožitku postavy. Srov. následující příklady
v préteritu a jejich nahrazení prézentem:
79. Jerryho pozornosti neušlo, že téměř všichni čekající byli muži.
79a) Jerryho pozornosti neušlo, že téměř všichni čekající jsou muži.
80. Protože zjevně už neměla, na co by se zeptala, ani já jsem nic neříkal. Nejspíš jí
stačilo, že mohla být nějakou chvíli se mnou sama. A tak jsme tedy mlčeli.
80a) Nejspíš jí stačilo, že může být nějakou chvíli se mnou sama.
81. Byli to ti malíři. Nevadilo mu, že je neznal - vadilo mu, že nevypadali jako
malíři.
81a) Nevadilo mu, že je nezná - vadilo mu, že nevypadají jako malíři.
82. Všechny skryté věci odhalovaly svá tajemství. Opíjelo ho, jak najednou všechno
chápal.
82a) Všechny skryté věci odhalovaly svá tajemství. Opíjelo ho, jak
najednou všechno chápe.
83. Silnice byla zavátá, ale stopy po pneumatikách prozrazovaly, že nebyla zcela
neprůjezdná.
83a) Silnice byla zavátá, ale stopy po pneumatikách prozrazovaly, že
není zcela neprůjezdná.
84. Zvuk se dutě odrážel v prázdné chodbě. Maxovi připadalo divné, že tu nikdo
nebyl. Kde byl doprovod Úžasného Albertiniho? (polopřímá řeč)
84a) Zvuk se dutě odrážel v prázdné chodbě. Maxovi připadalo divné, že
tu nikdo není. Kde je doprovod Úžasného Albertiniho?
85. Zřejmě ji také velmi trápilo, že neměli děti.
85a) Zřejmě ji také velmi trápilo, že nemají děti.
86. K polednímu střelba umlkávala, až ztichla zcela. Věděli jsme, že osud kompanie
byl zpečetěn.
86a) Věděli jsme, že osud kompanie je zpečetěn.
87. Nyní při pohledu zpět chápal bledost matčiných rysů a její tiché odříkávání
Penitentovy litanie. Zaskočilo ho, jak živé a bolestivé byly jeho vzpomínky,
ačkoliv to už bylo bezmála třináct let.
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87a) Zaskočilo ho, jak živé a bolestivé jsou jeho vzpomínky, ačkoliv to už
je/bylo bezmála třináct let. (Prézens v přípustkové větě by byl součástí
myšlenkového pochodu prvotního konatele, préteritum by znamenalo
komentář mluvčího.)
88. Když se u své skříňky převlékal, přinutil se pohlédnout na opařenou nohu.
Nemohl popřít, že to bylo horší.
88a) Nemohl popřít, že je to horší.
89. Můj tatínek těžce nesl, že nesměl na Křivoklát, a nebýt naší maminky, které se
bál jen o trošku míň než Adolfa Hitlera, už dávno by tam zajel.
89a) Můj tatínek těžce nesl, že nesmí na Křivoklát…
(Srov. i příklady 57–60.)
I v případech, kdy je vyprávění prezentováno z hlediska 1. osoby, je préteritum
možné. I zde je signalizována perspektiva (nestranného/objektivního) vypravěče, byť je
vyprávění v ich-formě:
90. Když půjdu dál, vlezu rovnou do pasti. Ale předpokládal jsem, že prioritou bylo
dostat mě živého, takže jsem je nehodlal nutit k ničemu jinému . . . narovnal jsem
se a vešel.
91. Měla celou dobu výbornou náladu a mě těšilo, že se tak dobře bavila.
92. Ze všeho nejvíc mne zaujalo to, že počasí bylo i nadále krásné jako jindy, se
sluncem jako ze zlata a oblohou bez jediného mráčku: bylo tak krásně, že jsem
se rozhodl jít s chlapci ven a podívat se, jaké je moře.
93. Tento vnitřní pláč Lucie zázračně utišila. Stačilo mi, že jsem ji cítil vedle sebe
s celým teplým okruhem jejího života.
V následujících příkladech se střídá perspektiva vypravěče s perspektivou postavy:
pomocí vyprávěcího préterita je daná událost popisována věcně a objektivně
(perspektiva vypravěče – vyprávěný svět), zatímco pomocí prézentu je vyjádřeno
subjektivní líčení dané události postavou, respektive evokováno aktivní jednání postavy
(perspektiva postavy – pojednávaný svět):
94. „Ale nejvíc mě fascinovalo to, že si ani nevšimli, že tam trčím s otevřenou
pusou.“ Tehdy jsem jen litovala, že neměl v ruce kameru nebo fotoaparát, aby
mohl přesvědčit pomlouvače, kteří tvrdili, že tohle manželství
vykalkulované.
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bylo

95. Měli dítě, ale Cuzco nevěděl, že jeho milá měla ještě jiného snoubence. Když se
tedy dozvěděl, že má jiného, vzal syna a odnesl jej.
Relativní čas jakožto prostředek vyjádření subjektivní perspektivy postavy je
v některých případech schopen signalizovat, že daná věta obsahová, byť je uvozená
faktovým slovesem, nemusí vyjadřovat objektivní realitu, ale pouze subjektivní vjem
prvotního konatele. Důvodem je opět faktová a nefaktová varianta některých (primárně
faktových) sloves. Srov. následující příklad 96 a jeho modifikaci 96a):
96. Profesor ruštiny se však při ústní zkoušce divil, jak velký byl rozdíl mezi mým
písemným projevem a jazykovou pohotovostí při ústní zkoušce.
U této věty obsahové platí presupozice pravdivosti – mluvčí se zavazuje, že „mezi mým
písemným projevem a jazykovou pohotovostí při ústní zkoušce byl velký rozdíl“ je fakt.
Prézens ve větě obsahové by tuto pravdivost relativizoval – vyjadřoval by spíše
subjektivní myšlenkový pochod prvotního konatele. Dané souvětí by proto mohlo
pokračovat například i tak, jak je uvedeno v závorce:
96a) Profesor ruštiny se při ústní zkoušce divil, jak velký je rozdíl mezi mým
písemným projevem a jazykovou pohotovostí při ústní zkoušce. (Pak se ale ukázalo,
že si omylem vzal písemnou práci někoho jiného.)
Podobně je tomu i u následujícího příkladu:
97. Nepociťoval nejmenší potřebu poznat ženu, kterou miloval, stačilo mu, že
miloval iluzi, kterou si o ní vytvořil. Jakmile si myslel, že pozoruje u některé
ženy vřelejší zájem o svou osobu, stal se chladným a příkrým, dokonce i
urážejícím, takže takové ženě nezbylo, než se stáhnout do ústraní.
V příkladu 97 by prézens slovesa milovat znamenal, že si postava uvědomuje, že miluje
jen iluzi. Préteritum naproti tomu vyjadřuje, že ono „stačilo mu, že miloval iluzi“ je
objektivním komentářem vševědoucího vypravěče, avšak postava to subjektivně může
vnímat úplně jinak.
„Vyjádření perspektivy vypravěče“ je také důležitým faktorem, díky němuž je možné
užít (vyprávěcí) préteritum pro vyjádření současnosti i u vět obsahových uvozených
nefaktovými predikáty. Po nefaktových predikátech se v běžné komunikaci současnost
v minulosti vyjadřuje zpravidla pomocí prézentu, v beletrii je však relativní prézens
často možné nahradit právě vyprávěcím préteritem a vyjádřit tak, že se jedná o hledisko
vypravěče. Srov. následující příklady:
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98.

Trochu podobně smutná byla teta Irena. Šeptalo se sice, že byla jistě smutná
proto, že neměli děti, ale já jsem si vždycky myslel, že byla jako zakřiknutá a
že se snad strýce Bruna i trochu bála. Snad i to byl důvod, proč jsem ho
neměl v lásce.

99.

„Máme celý vlak jen pro sebe!“ Vždycky jsem si myslel, že to nadšení jen
předstírala, aby zakryla své zklamání, poněvadž na vagonech už na první
pohled bylo vidět, jak je poničil zub času.

100.

Trpaslíci byli tak opilí, že nejspíš zapomněli na přítomnost člověka a
vzrušeně hovořili směsicí reikspiel a khazalid. Tehdy si Felix myslel, že se
jen předháněli ve vyprávění historek. Teď si už nebyl tak jistý.

101.

„Víš dobře, že mi na tobě a na Pip záleží.“ Ale napadlo ho, že ona to možná
nevěděla, to jen on sám o tom byl přesvědčený.

102.

Už to však nebyla pravda. Už ani sobě nemohl nalhávat, že byl potřebný
nebo dokonce důležitý. Stroj byl lepší.

103.

Kdykoliv je zaslechl kdekoliv na světě, vždycky mu zjevovaly rodnou moruši
a domov. Přemýšlel, jak mohla být stará. V případě, že dvouposchoďový
dům postavili v sedmdesátých letech minulého století zároveň s okrasnou
zahradou a sadem, mohlo být stromům skutečně přes sedmdesát let.

104.

Dóri mluvil dál a Bríet připadalo, že ani neposlouchal, co mu říká.

105.

I mně se zdálo, že smutek slečně Klárce slušel, byla však ještě hezčí, když jej
aspoň na chvíli odložila.

Faktor č. 2 jsme záměrně nazvali „perspektiva vypravěče (mluvčího) vs. perspektiva
postavy (prvotního konatele)“, neboť tento faktor není pouze výsadou krásné literatury,
a nejde tedy vždy o rozdílné perspektivy románového vypravěče a postav. S působením
tohoto faktoru se setkáváme i v publicistickém stylu a v běžné komunikaci, kde je
namístě spíše označení „prvotní konatel“ a „mluvčí“. I zde je možné užít préterita pro
vyjádření současnosti v minulosti (které již ovšem pochopitelně nebudeme nazývat
„vyprávěcím préteritem“) a zdůraznit tak perspektivu mluvčího. Préteritum vyjadřující
současnost v minulosti naznačuje větší odstup a důraz na objektivitu sdělení, na danou
událost pohlíží jakoby shora, zatímco prézens by evokoval zpřítomnění daného
okamžiku a vnímání z perspektivy prvotního konatele, tj. jakoby zevnitř. Srov.
následující příklady:
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106.

Veřejnost ho ale chápala hlavně jako bouřliváka a recesistu. Tím vším
samozřejmě byl, ale přitom těžce nesl, že nebyl uznáván jako spisovatel.

107.

Šel jsem do toho i z mimohudebních důvodů, protože mě štvalo, jak režim
pronásledoval bigbíťáky.

108.

Těšilo mě, že jsem mohl pracovat ve společenství inteligentních a slušných
lidí. Dokonce jsem za to ještě pobíral plat!

109.

Alexandros byl o dva roky starší než Christina a během dospívání si moc
nerozuměli. Vím, že mu občas vadilo, že sestra nepracovala a dostávala víc
peněz než on.

110.

Kromě toho ji zlobilo, že byla celý den sama, zatímco on se povaloval doma
a hrál videohry s kamarádem.

3) Vyjádření celkového pohledu vs. vyjádření průběhu děje
V posledních pěti uvedených příkladech (106–110) hrál roli kromě faktoru „vyjádření
perspektivy mluvčího vs. prvotního konatele“ již také faktor č. 3, kterým se budeme
nyní zabývat, a to faktor „vyjádření celkového pohledu vs. vyjádření průběhu děje“.
Tyto dva faktory jsou úzce provázané a většinou působí společně.
Věta obsahová s préteritem ukazuje událost jako celek, resp. výsledek události;
prézens naproti tomu obrací pozornost k průběhu události či vjemu. V případě vět
obsahových v prézentu bývají uvozujícími predikáty často nedokonavá slovesa, která
jsou ze své podstaty vhodná k vyjádření průběhu děje, obsahové věty v préteritu jsou
zase častěji uvozeny slovesy dokonavými.
Srov. příklady, kde je kladen důraz na průběh dané události, proto je ve vedlejší
větě obsahové užito relativního času (prézentu pro vyjádření současnosti):
111.

Teď se rychlostí minimálně 240 kilometrů za hodinu blížil k ploché nehybné
zemi. V okolním tichu bylo slyšet, jak padá.

112.

Muž nás postrčil od břehu a pak se za námi díval, jak se vzdalujeme.
Veslovali jsme doprostřed jezera.

113.

Jejich hlavy se otočily k představiteli obce, a ten zbledl. Byl ostýchavý, a
když se na něj někdo díval, jak jde, stávala se jeho chůze nemotornou.

114.

Zadumaně jsem poslouchal, jak slábne motor.

115.

Pozorovala ho, jak pracuje, a přemítala o rozdílu mezi mužem a jeho
dcerou.

116.

Roderick úkosem sledoval, jak reaguju, a naléval přitom všem campari.
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117.

Byla už noc, když otec nepozorovaně vešel do dětského pokoje, přistoupil
k psacímu stolu a zadíval se, jak čtu.

U následujících příkladů je možné jak préteritum, tak prézens. Přítomný čas by více
kladl důraz na průběh děje, který je ale v těchto případech rovněž důležitý:
118.

Starším skinům se vůbec nelíbilo, že se Klimeš bavil s redaktorem MF
DNES. Na mladého muže ze vzdálenosti několika metrů důrazně
pokřikovali, ať okamžitě zmlkne a přijde k nim.

119.

Proto se nedivme, že mu tak dobře padl oblek snaživých hochů Mazánka a
Krhounka. Divákům nevadilo, že septimána představoval dvaatřicetiletý
muž.

U dalších příkladů, které zde uvádíme, by již náhrada préterita prézentem podle našeho
názoru nebyla vhodná – prézens by příliš obracel pozornost k průběhu děje, zde je však
důležitější vyjádření celkového pohledu. Srov.:
120.

Tomáš Kotlár z dlažkovického domova, který byl na diskotéce také, ale
viděl, že Lukáš B. pil.

121.

„Všichni viděli, že Tomáš jel dobře,“ řekl Engeho manažer Antonín
Charouz.

122.

Vím, že je má tatínek s sebou, protože jsem viděl, jak je balil.

123.

Juda nezpozoroval, že spal se svou snachou. Když pak dal Támar poslat
slíbené kůzle, Támar zmizela.

124.

Tiše jsem vyšel z místnosti, takže maminka nezpozorovala, že jsem ji
sledoval při ukládání peněz.

125.

Neslyšel jsi, co jsme si vyprávěli o Manfredovi?

126.

Slyšel jste, jak jsem mu to vysvětloval, takže víte, co máte dělat.

127.

Jednou tajně vyslechla, jak jsme s Achmatovovou mluvily o závěti, a to se jí
nezamlouvalo.

128.

Byl na ní znát její pocit sebedůvěry a Claire uvítala, že prakticky celou
schůzku vedla právě Kelley, protože Claire se nebyla schopna vůbec na nic
soustředit.
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Do této skupiny patří i specifická podskupina „výpovědí svědka“. Opět je zde důležité
celkové shrnutí dané události/vjemu, nikoliv její průběh, proto zde má préteritum
přednost před prézentem. Srov.:
129.

Svědkové viděli, že mu chyběla bota a ponožka.

130.

Přesto si poštovní úřednice povšimla, že byl tmavší pleti a ve věku kolem 30
let.

131.

Jeden z cizinců si ale všiml, že muž se snažil ukrást při „kontrole“ tři
stodolarovky.

132.

Cizinci si pouze všimli, že pachatelé hovořili rusky.

133.

Jednoho ze svědků zaujalo, že ačkoli bylo auto relativně čisté, obě státní
značky byly silně zamazány blátem.

Pokud je ve větě obsahové prezentován velmi krátký časový okamžik, přednost má opět
préteritum:
134.

Sám jste viděl, že ambulance vyjížděla z nemocnice.

135.

Zadní střelec z F jako Freddie viděl, jak jeden z našich šel k zemi.

V některých případech náhrada prézentem není možná vůbec, protože se jedná o zpětné
celkové hodnocení dané události mluvčím. Srov.:
136.

Všichni viděli, že to byl fantastický fotbal a měli jsme více šancí než
Spartak.

137.

Ale i když vím, že festivalové publikum je trochu specifické, přesto mě
potěšilo, že diváci reagovali z pětadevadesáti procent stejně jako na
premiéře v Praze.

4) Shodné vs. rozdílné agenty věty řídící a věty obsahové
Zejména u uvozujících predikátů s významem „myšlení“ a „smyslového vnímání“ hraje
roli to, zda je agens věty řídící shodný s agentem věty obsahové, či nikoli. V případě
shody se pro vyjádření současnosti v minulosti užívá většinou „subjektivnější“ prézens,
pokud se však agenty liší, je možné i préteritum, které, jak už bylo zmíněno u
předešlých faktorů, vyjadřuje větší odstup a perspektivu mluvčího. Srov.:
138.

„Pan Mareš velmi dobře věděl, že mé těhotenství bylo rizikové, a proto si
mohl lehce domyslet, že mě jeho neomalený útok hluboce zraní,“ dodala
Paroubková.
158

V případě shodných agentů by byl možný pouze prézens:
138a) Věděla jsem, že mé těhotenství je rizikové.
139.

Získala tam slušné fyzické předpoklady a myšlení, ale pak měla pocit, že do
toho spoluhráčky nedávaly tolik co ona.
139a) … ale pak měla pocit, že do toho nedává tolik co spoluhráčky.

140.

Mohli jsme se vzít mnohem dřív, ale cosi nás brzdilo. Vždycky jsem si
myslela, že Dennis prostě jenom potřeboval čas. Teprve při zpětném
pohledu jsem si uvědomila, že v tom jistě hrála velkou roli Adrienne.
140a) … Vždycky jsem si myslela, že prostě jenom potřebuji čas.

141.

Asi bych zkusila nastoupit v závěrečném stoupání už pod kopcem. Na jeho
vrcholu mně totiž přišlo, že toho Šmigunka měla už plný brejle a že za mnou
visela zuby nehty.
141a) Na jeho vrcholu mně totiž přišlo, že toho mám už plný brejle a že
za ní visím zuby nehty.

142.

Podle jejich výpovědi řidič jasně viděl, že dítě bylo těžce zraněné, přesto
z místa nehody ujel.
142a) Podle jejich výpovědi řidič jasně viděl, že je těžce zraněný…

V následujících příkladech je kvůli totožnosti agentů v prvním souvětí nahrazení
prézentu préteritem nevhodné, v druhém souvětí je však díky rozdílnosti agentů
préteritum možné. Srov.:
143.

Cítila, že má poslání. Byla hezká a zajímavá, a tak asi málokdo skutečně
poslouchal, co o něm říká/říkala.

144.

Se vztyčenou hlavou se tvářila, že nic nevnímá. Bylo jí jasné, že její klobouk
a plášť působí/působily nepatřičně, možná až ošuntěle.

145.

Ollie věděl, že je tlustý. Věděl i to, že se mu za zády říká/říkalo Špekoun
Ollie.

146.

„Neudělám,“ odpověděla jsem. A najednou jsem věděla, že říkám pravdu.
Cítila jsem, jak se všechna ta stará bolest ze ztracené lásky a minulých
omylů před mýma očima rozplývá/rozplývala a jak konečně slábne/slábla
díky slavným léčivým schopnostem času, trpělivosti a milosrdenství.
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5) Vyjádření pouhé současnosti s dějem věty řídící vs. vyjádření stálé platnosti,
resp. platnosti i v okamžiku promluvy
Préteritum má přednost, či je dokonce jediné možné, pokud má být vyjádřena
současnost v minulosti, a prézens by evokoval platnost i v okamžiku promluvy
(mluvčího) či stálou platnost60. Srov. následující příklady:
147.

Později jsem v různých táborech pozoroval, že přežívali jen ti, kdo měli tuto
silnou víru v život.

148.

Lidi možná zastrašilo, že sociální demokraté byli ochotni se spojit
s komunisty.

149.

Jemu spíš imponovalo, že jsem byla díky svalům jiná než ostatní ženy.

150.

Jasně jsme dokázaly, že jsme tady byly nejlepší a máme opravdový tým,
v němž není markantní rozdíl mezi hráčkami základu a z lavičky.

V příkladu 147 mluvčí zřejmě nechtěl vyjádřit obecnou platnost, proto zvolil préteritum,
které vyjadřuje platnost pouze pro daný případ. V příkladu 148 by prézens vyjadřoval
stálou platnost, proto je ve větě obsahové možné pouze préteritum. V příkladu 149
préteritum ve větě obsahové opět evidentně vyjadřuje pouhou současnost v minulosti a
jím vyjadřovaná informace je pravděpodobně v okamžiku promluvy již neplatná.
V souvětí v příkladu 150 jsou na uvozujícím predikátu závislé dvě věty obsahové, jedna
s přísudkem v préteritu, druhá s přísudkem v prézentu. Préteritum v první vedlejší větě
vyjadřuje současnost v minulosti, a tím platnost pouze v dané chvíli, prézens v druhé
větě vyjadřuje stálou platnost, resp. platnost i v okamžiku promluvy. Srov. i další
příklady:
151.

Fascinovalo mě, že tamní Turci přáli Německu: „Patříme sem, a proto
fandíme Němcům.“

152.

Na počátku jejího vztahu s Gregorym se jí líbilo, že ji Gregory bral s sebou,
že nebyl žádný ‚škrt‘.

153.

Hrál jsem hokej za Ústí, ale trenérovi se nelíbilo, že jsem do toho šel na
tréninku moc tvrdě.

60

Stálou platností zde rozumíme neaktuální děj, jehož počátek i konec jsou v okamžiku promluvy pro
mluvčího irelevantní. Ještě výraznějším případem, kdy nelze prézens nahradit préteritem, je nadčasová
platnost, vyjádřená tzv. gnómickým prézentem. Podle J. Chloupka „gnómický prézens vyjadřuje nikoli
zážitky původce projevu, nýbrž neaktuální, tj. zobecněnou zkušenost, třeba i celého lidského rodu“
(Chloupek, 1973, s. 50). Srov.: Jaksi jsem cítil, že existuje Bůh.
V případě gnómického prézentu však nemůžeme podle našeho názoru hovořit o relativním času,
protože tento prézens vyjadřuje (absolutní) přítomnost za všech okolností a pravděpodobně nikdy
nenastane situace, kdy by vyjadřoval pouhou (relativní) současnost s větou řídící.
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154.

Za osm let Reaganovy prezidentské éry tisk nepochopil, že Reagan byl
skutečná osobnost.

155.

Nikdo mi pořádně neřekl, co jsem se zády měl.

156.

St. Joseph's School, kde jsem začala učit, byla katolickou školou, kde
částečně učily jeptišky, které školu na začátku tohoto století založily.
Nevadilo, že jsem nebyla katoličkou.

157.

Jean-Claude je hezký chlap, ale není můj typ. U mě ocenil, že jsem ho
nebrala jako objekt sexuálních tužeb.

158.

V každém čísle se mladých lidí ptáme na nějakou kontroverzní otázku a
popravdě řečeno nás příjemně překvapilo a potěšilo, že většina studentů
byla proti legalizaci drog, dokonce větším poměrem, než napovídají otištěné
odpovědi.

159.

Hlavně nás překvapilo, že Poláci naprosto dokonale znali naši tvorbu.

160.

Zejména ve druhém poločase jsme se přesvědčili, že boj proti Bolívii nebyl
snadný.

161.

Ještě žalostnější mu připadalo, že lingvistické kursy kladly značný důraz na
studium teoretické filologie a nenutily studenty číst starou a středověkou
literaturu ve velkém rozsahu.

162.

O vás se říkalo, že jste měl koně naučené na různá tempa, takže ostatní
jezdci často netušili, co v dostihu uděláte.

163.

Novákovi sedělo, že jeho soupeř hrál pouze od základní čáry.

164.

Jen několik dní poté ale nová loga o 15 procent zmenšila a posunula blíže
kraji obrazovky. Diváci si totiž stěžovali, že příliš zasahovala do obrazu.

165.

Nejdříve mě trápilo, že jsem byla outsider, ale záhy jsem to zkrátka vzdala.
Nemělo cenu se snažit a bojovat, tak jsem rezignovala.

166.

A pak mě trápilo, že cestování byl skutečně velký problém.

167.

Nejvíc mi vadilo, že člověk neměl nikde dovolání.

168.

Příbramský Michal Macek si všiml, že Kostaričané byli před utkáním
ohromně sebevědomí.

Jak ukazují příklady 155, 162 a 164, préteritum vyjadřující současnost je díky tomuto
faktoru možné i po predikátech s významem „komunikování“.
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Relativní čas (prézens) nelze nahradit absolutním časem (préteritem) v případě, že daná
věta obsahová naopak vyjadřuje platnost v okamžiku promluvy, resp. její platnost
okamžik promluvy přesahuje. Préteritum by vyjadřovalo pouze současnost v minulosti,
nikoli však platnost i v okamžiku promluvy. Srov. další příklady z ČNK:
169.

Co jste si říkali v kabině? Snad všichni viděli, že jsme lepší, věřili jsme, že
gól přijde.

170.

„To je ten seznam otázek opravdu tak strašně důležitý?“ zeptal jsem se. Pro
jednou jsem měl pocit, že jsem praktičtěji disponován než Ned.

171.

Znova se ukázalo, jak ctěn a respektován bývalý předseda a nynější čestný
předseda v ODS je. Už při příchodu do sálu sklidil ovace vestoje a stejně tak
ho po krátkém projevu delegáti vyprovázeli.

Srov. i příklady, kde prézens vyjadřuje stálou platnost:
172.

Nemělo smysl lhát. Věděl, jak se jmenuju. Mohl si mě snadno vyhledat
v kartotéce.

173.

Kávová pleť a masité rty dávaly tušit, že je míšenka.

174.

Myslím, že se v skrytu duše styděl, že není protestant: nemusel by toho tolik
vysvětlovat, tolik se ospravedlňovat.

Specifickou podskupinu tvoří případy, kdy osoba, o níž se v daném souvětí s větou
obsahovou hovoří, již nežije. V tom případě se pro současnost v minulosti užívá
výhradně préterita, i když se mluví o situaci, kdy žila. Platí to i pro případy, kdy je
uvozujícím predikátem nefaktové sloveso s významem „myšlení“. Srov.:
175.

Na Coco Chanel jsem obdivovala, že sama pocházela ze zcela chudého,
ubohého prostředí - a to v době, kdy postavení žen ve společnosti bylo velmi
špatné.

176.

„Nikdy nevíme o druhých lidech všechno,“ vzdychne. „Netušila jsem, že
lhal a podváděl. Myslela jsem, že se vždycky snažil dělat jen správné věci.“

177.

Treva ji usadila na nejbližší rakev a sáhla do kabelky pro papírové
kapesníky. „Myslela jsem, že ti byl lhostejný.“ „Nemilovala jsem ho,“
vzlykla Maddie, docela vděčná, že přece jen dokáže pro manžela plakat.

178.

Když po pohřbu dělaly pořádek v osobních věcech Bee, ohromilo je
množství alkoholických nápojů, které měla schované v ložnici. Vůbec
nevěděly, že Bee pila. Myslely si, že vše dobře zvládala.
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Préteritum má v těchto případech přednost, i pokud je uvozujícím predikátem sloveso
s významem „komunikování“. Zde je ovšem možný i relativní čas, tj. prézens. Srov.:
179.

Ty kulky vystřelila stejná zbraň. Proč jsi mi sakra neřekla, že Yasmine
měla/má zbraň? Kdybys mi to řekla, tvoje přítelkyně by možná byla naživu.

6) Věta obsahová vyjadřuje réma celého souvětí.
Zde se předpokládá, že obsah věty obsahové je již znám, že se o něm nehovoří poprvé.
Tato skutečnost bývá doprovázena silným (intonačním) důrazem na uvozujícím
predikátu. V této skupině se více uplatňují i uvozující predikáty s významem
„komunikování“ (které zde vystupují ve své faktové variantě).
180.

Norman musel vědět, co jeho otec prováděl.

181.

Museli vidět, jak židovské sousedy odváděli muži v černých uniformách SS.

182.

Pracoval jsem. Co sis myslela, že jsem prováděl?

183.

„V SRN jsem měl počkat na muže a jemu je předat. Neřekli mi, co jsem
převážel,“ uvedl tehdy Skála.

184.

Mluvil velmi sebejistě, ale jí se nelíbilo, co slyšela.

185.

Milane, tys nerozuměl, co jsem ti povídal?

186.

Strašlivým zážitkem byla tato tragédie také pro obsluhu čerpací stanice, kde
muž koupil jak kanystr, tak benzin. Nikdo totiž netušil, co měl v úmyslu.

187.

Po druhé světové válce se většina Němců zapřísahala, že nevěděli, co se
dělo v nacistických koncentrácích.

188.

Vždyť jsi slyšela, co vypravovala.

189.

Těžko se utkání hodnotí, soudný člověk viděl, co se dělo.

190.

Dědeček nemyslel, že opravdu volil. Takhle tenkrát volili všichni, i tvůj
dědeček, ale to nebyly skutečné volby.

191.

Ty jsi neslyšel, jak jsem na tebe mluvila? (vlast.)

192.

„Myslím si, že to špatně nesli, že jsem je nutila do vysokého tempa,“ říká
Páralová, jejíž manžel dělal předsedu volebního štábu.

V příkladu 192 hraje roli i kataforicky užité korelativní zájmeno to, které odkazuje na
následující větu obsahovou, jež je rématem celého souvětí.
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7) Préteritum je časté v případě antepozice vedlejší věty obsahové.
Na tento faktor upozorňuje i J. Panevová a uvádí k tomu následující příklady: Že měl u
sebe dost peněz, bylo jasné. Že se ke mně tak chovali, mě mrzelo (Panevová, 1971b,
s. 293). V těchto případech je obsah věty obsahové rovněž rématem celého souvětí.
193.

Že měl vypito, bylo přece nad světlo jasné.
193a) při opačném pořadí: Bylo přece nad světlo jasné, že má vypito.

194.

Za parlament začala rozhodovat tzv. „Dvacítka“ delegátů vládních stran
bez jakéhokoli ústavního oprávnění. Že přitom existovaly stálé orgány obou
parlamentních komor, nevzal nikdo z politiků na vědomí.
194a) Nikdo z politiků přitom nevzal na vědomí, že existují stálé orgány
obou parlamentních komor.

195.

Jaký měl vojenský letoun s raketou zavěšenou pod břichem úkol, nebylo
jasné.
195a) Nebylo jasné, jaký má vojenský letoun s raketou zavěšenou pod
břichem úkol.

196.

To, že kradl, podváděl a dlužil kdekomu, se s přispěním jeho vlivu a
známých dařilo dlouho tutlat.
196a) Dlouho se dařilo tutlat, že krade, podvádí a dluží kdekomu.

197.

Vždy pak štědře nabízela tuto lákavou pochoutku každému, kdo se u toho
zrovna nachomýtl. To, že ji lidé odmítali, ji zřejmě nijak neodrazovalo.
197a) Zřejmě ji nijak neodrazovalo, že ji lidé odmítají.

198.

To, že slunce pralo, tanečníkům vůbec nevadilo.
198a) Tanečníkům vůbec nevadilo, že slunce pere.

199.

To, že houslistka hrála, bylo možné odvodit jen vizuálně, z rytmických
pohybů provázejících její pobíhání po jevišti.
199a) Jen vizuálně bylo možné odvodit, že houslistka hraje.

200.

To, že jsme vedli, mě neuklidňovalo. Byl jsem zralý na infarkt.
200a) Neuklidňovalo mě, že vedeme.

201.

Přibližně ve stejný čas ji Tom požádal o ruku. To, že ho milovala, v tom
měla jasno, ale nedokázala si představit život v daleké Austrálii, oddělená
od synů a matky.
201a) Měla jasno v tom, že ho miluje, ale…
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Jako protipříklad můžeme uvést následující větu:
202.

Byl rok 1983 a my neměli žádné starosti. Hlavní bylo, že nemusíme do
školy. To, že natáčíme film, bylo na druhém místě.

V obou větách vedlejších je zde užit relativní čas, i když první věta vedlejší závisí na
predikátu hlavní bylo, po němž je ve větě obsahové většinou absolutní čas, a druhá věta
vedlejší je jednak v antepozici, jednak závisí na predikátu bylo na druhém místě, který
je pro věty obsahové s relativním časem zcela netypický. Na tomto příkladu se zřetelně
ukazuje, že faktor „vyjádření perspektivy prvotního konatele“ dokáže působit velmi
silně a působení ostatních faktorů „přebít“.
8) Čas věty obsahové je ovlivněn blízkostí jiného préterita.
Pokud je součástí věty obsahové v minulém čase sloveso dokonavé i nedokonavé, popř.
na větě obsahové závisí věta příslovečná časová v préteritu, čas nedokonavého slovesa
ve větě obsahové se často s tímto (zpravidla dokonavým) préteritem vyrovnává. Pokud
je v závislé časové větě préteritum sloves nedokonavých, může se toto préteritum
naopak přizpůsobit relativnímu času (prézentu) věty obsahové. Srov.:
203.

Pak cítil, že ho kdosi nesl a hodil do sedla.
203a) Bez druhého (dokonavého) slovesa: Pak cítil, že ho kdosi nese.

204.

Slečna Simpsonová se zájmem přihlížela, jak kocour kráčel dovnitř a
zamířil ke schodům.
204a) Slečna Simpsonová se zájmem přihlížela, jak kocour kráčí dovnitř.

205.

Jen matně si uvědomovala, jak jí Craig pomáhal do auta a posadil se za
volant.
205a) Jen matně si uvědomovala, jak jí Craig pomáhá do auta.

206.

Pár dní před Vánoci jsem konečně uviděl listonoše, jak šel po Carl Street,
zastavil u mých dveří a vhodil něco do schránky.
206a) Pár dní před Vánoci jsem konečně uviděl listonoše, jak jde po Carl
Street.

207.

Slyšela jsem, jak chlapi na schodech povykovali, když Zdeněk vešel.
207a) Slyšela jsem, jak chlapi na schodech povykují.

208.

Podle ČTK se Mečiarovi nelíbilo, že ho reportérka fotografovala, když šel
v soukromé košické nemocnici z vyšetření kvůli dýchacím potížím.
208a) Bez závislé věty časové: Podle ČTK se Mečiarovi nelíbilo, že ho
reportérka fotografuje.
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209.

Dany Polnauer si všiml, že když Johny Cohen bral z košíčku chleba,
chvěly se mu prsty.
209a) Dany Polnauer si všiml, že se Johnymu Cohenovi chvějí prsty.

V příkladech 203–206 byl čas slovesa nedokonavého vyrovnán s časem slovesa
dokonavého. V příkladu 207 se čas predikátu věty obsahové přizpůsobil dokonavému
préteritu v závislé větě příslovečné časové. V příkladu 208 je v časové větě sice sloveso
nedokonavé šel, ale jedná se o jednorázovou událost v minulosti, proto by zde prézens
nebyl vhodný. Je tedy přirozenější, že se čas predikátu věty obsahové přizpůsobí času
závislé věty časové. Obdobná je i interpretace příkladu 209. V příkladu 210 by bylo
možné i přizpůsobení času všech závislých vět času věty obsahové – všechny přísudky
závislých vět by tak vyjadřovali perspektivu prvotního konatele a s ní spojený relativní
čas. Srov.:
210.

Navíc mě frustrovalo, že když jsem si chtěla přivydělat bokem, musela
jsem lhát, protože moji zaměstnavatelé se domnívali, že mají právo i na
kontrolu mého volného času.
210a) Bez závislých vět: Navíc mě frustrovalo, že musím lhát.
210b) Pokud by byl ve všech závislých větách užit relativní čas: Navíc
mě frustrovalo, že když si chci přivydělat bokem, musím lhát, protože
moji zaměstnavatelé se domnívají, že mají právo i na kontrolu mého
volného času.

9) Ve větě obsahové je příslovečné určení času odkazující do minulosti.
J. V. Bečka si všímá, že ve větách obsahových jako např. Slyšel jsem, jak jste se včera
domlouvali je préteritem odstraněna kolize času a časového určení (Bečka, 1975,
s. 189). Tato skutečnost se netýká jen typických příslovečných určení času explicitně
odkazujících do minulosti, jako před hodinou, včera, minulý týden, loni apod. Jak
ukazují následující příklady, čas ve větě obsahové mohou ovlivňovat i příslovečná
určení jako před startem, při odchodu do šaten, při té příležitosti apod. Srov.:
211.

Nikdy se mi nelíbilo, jak mnozí za komunistů jezdili už v pátek v poledne na
chaty.
211a) Nikdy se mi nelíbilo, jak mnozí jezdí už v pátek v poledne na chaty.

212.

Nervózní jsem nebyl, jen mi vadilo, že jsme před startem museli v autě
dlouho čekat.
212a) Nervózní jsem nebyl, jen mi vadilo, že musíme v autě dlouho čekat.
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213.

Konečně jsem na hráčích viděl, že byli při odchodu do šaten na pokraji
vyčerpání.
213a) Konečně jsem na hráčích viděl, že jsou na pokraji vyčerpání.

214.

Moje omráčené a nevěřící oči zaznamenaly, že při té příležitosti měla tmavé
punčochy a nikoli trikot.
214a) Moje omráčené a nevěřící oči zaznamenaly, že má tmavé punčochy
a nikoli trikot.

215.

Sám jsem se oknem nějaký čas díval, jak 15 . května vydělávala svým tělem
peníze.
215a) Sám jsem se oknem nějaký čas díval, jak vydělává svým tělem
peníze.

216.

Rozhodčí Paul Devorski a Dennis LaRue byli v úterním třetím hokejovém
utkání finále Stanley Cupu mezi Pittsburghem a Detroitem velmi nepozorní.
Na konci druhé třetiny si totiž nevšimli, že domácí hráli více než dvacet
vteřin s šesti hokejisty v poli. (Zde hraje roli také faktor „vyjádření celku vs.
průběhu děje“.)
216a) Na konci druhé třetiny si totiž nevšimli, že domácí hrají s šesti
hokejisty v poli.
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5.2 Užití futurálního tvaru pro vyjádření současnosti v budoucnosti
J. V. Bečka ve svém článku O relativních a subjektivních časech v češtině (1975) píše,
že jisté rozpaky působí případy (vět obsahových, pozn. MK) s navozujícím výrazem ve
futuru. V navozené větě relativnímu prézentu na vyjádření současnosti podle Bečky
silně konkuruje čas faktický, tj. futurum. Např.: Nejste ještě dobře připraveni.
Vyzkouším vás za 14 dní a přesvědčím se, co budete umět. (př. JVB) Prézens pro
vyjádření současnosti (co umíte) by podle autora příliš sugeroval význam prézentu
faktického („co právě nyní umíte“) (Bečka, 1975, s. 191).
Naše korpusová analýza ukázala, že i ve větách obsahových uvozených
predikátem ve futuru je běžné a časté užívání relativních časů. Nelze tedy říci, že by zde
byla skutečně silná konkurence absolutních časů, jak tvrdí Bečka. Srov. následující
příklady s relativním časem (prézentem):
217.

Až dáš signál, že jste připravení, spustíme pěnovou palbu podél vaší dráhy.

218.

Prvních deset minut vám budu klást otázky a potom budeme předstírat, že
jde o skutečnou schůzku.

219.

Až uvidíte dívku, jak si zavíjí zářícíma rukama nesmírnou hřívu havraních
vlasů, a k tomu všemu až uvidíte u chmurné pekárny koně, jak leží
v posledním tažení, podle těch znamení poznáte, že jste u lidí.

220.

U turniketů každého lyžaře vyfotí a systém pak rozezná, zda na stejnou
jízdenku jede opravdu ten, kdo si ji koupil.

221.

A pokud se vaše vyvolená / váš vyvolený bude domnívat, že není zrovna
vhodné přijmout od vás tak drahý drink, řekněte jim, aby to brali jako
„půjčku“.

222.

Jestli je někdo uvidí, snad si bude myslet, že jdou na ryby.

223.

Vyhodit ho můžu vždycky, až zjistím, že už je k nepoužití.

224.

Jeho výstavba se spustí v momentě, kdy bude jasné, že postupujeme.

225.

Protože mravenečníci velcí jsou velmi citlivá zvířata a rozruch a hluk může
matku zbytečně znervóznit, rozhodla zoologická zahrada, že uzavře
Jihoamerický pavilon minimálně do doby, než bude jisté, že mládě přibývá
na váze a celkově zdárně prospívá.

226.

Ano, pojedeme. Elizabeth bude šťastná, že tě vidí.

227.

Možná na tebe budou naštvaní, že jim bráníš v tom, aby se to naučili, a paní
učitelka se taky bude zlobit, že vyrušuješ.
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Můžeme říci, že absolutní časy ve větách obsahových závisejících na futurálních
predikátech konkurují relativním časům ve srovnatelné míře jako v případech
s uvozujícími predikáty v préteritu. Působí tu i některé z faktorů ovlivňujících užití
absolutního času, které jsme zmínili v předchozí kapitole. Např. Bečkův příklad Nejste
ještě dobře připraveni. Vyzkouším vás za 14 dní a přesvědčím se, co budete umět lze
vysvětlit faktorem „vyjádření pouhé současnosti s dějem věty řídící vs. vyjádření
platnosti i v okamžiku promluvy“ (jak Bečka správně podotýká, relativní čas, tj.
prézens, by sugeroval platnost v okamžiku promluvy, zatímco absolutní čas, tj. futurum,
zde lépe vyjadřuje, že se jedná o současnost s budoucím dějem věty řídící). Srov. i další
příklady, kde hraje roli faktor „vyjádření pouhé současnosti s dějem věty řídící vs.
vyjádření platnosti i v okamžiku promluvy“:
228.

Ráno jsem se však rozhodl, že se přece jen podívám, co se bude dít, koupil
jsem si za penci lahvičku inkoustu a s brkem a sedmi archy kancelářského
papíru se vydal do Papežského dvora.

229.

Buďte vynalézaví, ale opatrně. Budete překvapeni, jak bude váš život
radostnější.

Relativní čas (prézens) nelze nahradit absolutním časem (futurem) v případě, že daná
věta obsahová naopak vyjadřuje platnost v okamžiku promluvy, resp. její platnost
okamžik promluvy přesahuje. Futurum by vyjadřovalo pouze současnost v budoucnosti,
nikoli však platnost i v okamžiku promluvy.
230.

Kromě toho se bude hodnotit, jak radní a náměstci plní programové
prohlášení.

231.

Do smrti se mu bude připomínat, že je nevlastní táta těch dvou lotrů.

Pokud na větě obsahové závisí jiná věta vedlejší ve futuru, užije se ve větě obsahové
rovněž futurálního tvaru:
232.

Zaparkujeme někde z dohledu a budeme sledovat, co bude dělat, až sem
přijde.

233.

„Nechci s ním už být nijak spojovaná,“ prohlašuje rezolutně. Zajímavé bude
sledovat, jak spolu budou vycházet v inscenaci Pěnička a Paraplíčko, která
je brzy přivede na jedno jeviště.
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Futurum pro vyjádření současnosti v budoucnosti je časté po predikátech s významem
„hodnocení a citových stavů“. Zde již jde ale spíše o stylistické důvody, užití relativního
času je tu možné, i když podle našeho názoru méně vhodné. Srov.:
234.

Ptal jsem se jí, jestli jí nebude vadit, že na ni budou vojáci pokřikovat.

235.

Iráčanům jistě nebude vadit, že činnost jejich armády budou řídit cizinci.

236.

Nejvíc se vám nepochybně bude líbit, že budete placeni v hotovosti na konci
každého dne.

237.

Pokud se na cestu kolem světa vydá bez ní, bude nešťastný, že ji nebude
vídat.

238.

Určitě však oceníte fakt, že zdejší obchodníci vás nebudou otravovat.

Po futurálních predikátech s významem „myšlení“ je užití absolutního času rovněž
možné. Podle našeho názoru je v následujících příkladech užití absolutního a relativního
času synonymní, a tedy volně zaměnitelné. Srov.:
239.

Než bude SOS skutečně fungovat a bude jasné, zda jej budou kupci televizí,
fotoaparátů a mobilních telefonů používat, zůstávají analytici opatrní.

240.

To slyšení bude pravděpodobně přenášet televize, alespoň jeho část, na
jednom z místních kabelových kanálů. Ale ani nebudete vědět, že tam
budou.

241.

Byl to hrozný pocit - ta bezmoc, když jsme odjížděli, ona nám mávala
z perónu a já věděla, že jí nemůžu napsat, zavolat nebo něco poslat. Že se
nikdy nedozvím, co s ní bude.

Zajímavou skupinu tvoří predikáty uvidí, bude koukat apod., které svou sémantikou
patří k predikátům s významem „myšlení“. Po těchto predikátech je ve větě obsahové
vždy absolutní čas. Srov.:
242.

Naučíme se doma vařit – každý tři různá jídla, povezeme s sebou také
masové konzervy, a to budete koukat, jak nám bude chutnat.

243.

Chovej se jako Žid a uvidíš, jaké se pohrnou partie.

244.

Teď musím připravit zprávu pro výkonný výbor svazu a uvidím, jaká bude
odezva.

245.

Začněte jen několika změnami, a uvidíte, jaký rozdíl to bude.
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5.3 Užití nedokonavého
v budoucnosti

prézentu

pro

vyjádření

předčasnosti

Autoři mluvnice češtiny pro cizince Čeština jazyk cizí (1968) I. Poldauf a K. Šprunk si
všímají, že když děj předcházející před dějem budoucím je současný s okamžikem
mluvení, vyjadřuje se časem přítomným: Napíšu ti (budoucnost), jak se mu daří (teď).
Brzy se dovím (budoucnost), co se vlastně děje (teď) (Poldauf–Šprunk, 1968, s. 334).
Tuto skutečnost potvrzují následující doklady z korpusu, v nichž je prézens
současný s okamžikem promluvy, ale v budoucnu bude děj jím vyjádřený již minulostí.
Absolutní čas zde můžeme vysvětlit perspektivou mluvčího, jímž je v následujících
příkladech vždy jedna z postav, která děj věty obsahové hodnotí z pozice svého ego, hic
et nunc (v příkladu 246 je mluvčím vypravěčka v 1. osobě, konatelem hodnocení je
kapitán; v příkladu 247 je mluvčím paní Horanová, konatelem hodnocení její manžel;
v příkladu 248 je mluvčím i konatelem Patience). Srov.:
246.

O něco později jsem se také dozvěděla, že letadlo nemůže spadnout, protože
letí, a výrazně se mi ulevilo. Kapitán se jistě bude zlobit, že jeho výklad
takhle zjednodušuju, ale pozor - já to vůbec nezlehčuju!

247.

„Paní Horanová?“ Přikývla. „Manžel bude zuřit, že se s vámi setkávám,
ale nemohla jsem překonat zvědavost.“

248.

„Asi máte pravdu,“ pohlédla křehce působící stará paní na Vanea.
„Odkázala jsem perly Patience, vždycky jsem měla v úmyslu jí je dát.“
„Jednou mi budou připomínat, jak jste tvrdohlavá a nechcete jíst,“
podávala jí Patience kousek pastináku.

Nahrazení relativním časem je možné, ale v prvních dvou větách pouze za předpokladu,
že bychom užili dokonavého tvaru préterita. Srov.:
246a)

Kapitán se jistě bude zlobit, že jsem jeho výklad takhle zjednodušila, ale
pozor - já to vůbec nezlehčuju!

247a)

„Paní Horanová?“ Přikývla. „Manžel bude zuřit, že jsem se s vámi
setkala, ale nemohla jsem překonat zvědavost.“

248a)

„Jednou mi budou připomínat, jak jste byla tvrdohlavá a nechtěla jste
jíst,“ podávala jí Patience kousek pastináku.
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Předčasnost v budoucnosti se jinak běžně vyjadřuje pomocí relativního času – préterita,
srov. následující příklady, kde jsou slovesné časy voleny z perspektivy konatele:
249.

Mezi ostatními lidmi a především v takzvaném třídním kolektivu se cítil jako
Evropan mezi Japonci. Všichni vypadají stejně, jeho vnímají jako cizince a
on nakonec zjistí, že to byli Korejci.

250.

Říká se, že vám člověk musí něco dát, když vyhledá vaši pomoc. Když dítě
zachráníte, můžete si vzít mě. Stejně mě zabijí, až zjistí, že jsem tu byla.

251.

Když jsem odmítl vyhovět, ten drzý otrok mě nechal čekat v malém, už
důvěrně známém předpokoji. Utěšoval jsem se představou, že se Symmachus
rozhněvá, až uslyší, jak se ke mně chovali.
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6 Analýza specifických případů s užitím relativního
času ve vedlejších větách obsahových
V kapitole 5 „Analýza případů s užitím absolutního času ve vedlejších větách
obsahových“ jsme se zabývali případy, kdy je ve větách obsahových možné, či dokonce
nutné užít absolutního času. V této kapitole nás naopak budou zajímat případy, kdy se
užívá (častěji či výhradně) časů relativních, tj. časů volených z perspektivy prvotního
konatele, a dále se zaměříme na případy konkurence relativních a absolutních časů
v některých typech vět obsahových, související opět s odlišnou perspektivou prvotního
konatele a mluvčího.

6.1 Nepřímá řeč
Vlastním jádrem vět obsahových je nepřímá řeč. V nepřímé řeči tlumočí mluvčí
původní projev prvotního konatele v nové situaci a ze svého pohledu. Dává mu podobu
vedlejší věty obsahové, závislé na větě uvozovací (Bauer–Grepl, 1980, s. 283).
Oproti řeči přímé dochází v nepřímé řeči ke změnám v užití slovesné osoby a
v případě imperativu i ke změně slovesného způsobu. Mluvnické osoby se užívá
z hlediska nového mluvčího, který původní projev reprodukuje (např. u přímé výpovědi
Já ti to koupím jsou možné následující transformace do řeči nepřímé: Řekl, že mi to
koupí // řekl, že ti to koupí // řekl, že mu to koupí // řekl jsi, že mi to koupíš // řekl jsi, že
mu to koupíš // řekl jsem, že ti to koupím // řekl jsem, že mu to koupím.). Co se týče
slovesného způsobu, imperativ užitý v přímé řeči se v řeči nepřímé mění na kondicionál
(ve větě obsahové uvozené spojkou aby), či na indikativ (ve větě obsahové uvozené
spojkou ať).
V užití slovesného času oproti přímé řeči zpravidla k žádné změně nedochází –
v časových formách věty obsahové se reflektuje to její časové zařazení, které (by) měla
pronesena jako samostatná výpověď (přímá řeč) v prvotní komunikativní situaci
(Grepl–Karlík, 1989, s. 423). V naprosté většině případů se tak v nepřímé řeči užívá
časů z perspektivy autora přímé řeči – prvotního konatele v naší terminologii. Typické
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predikáty uvozující nepřímou řeč jsou ty s významem „komunikování“61, jako např.
v následujících příkladech:
1. Seděl s Alexis v zaplněné části pro obecenstvo. Když se jí zeptal, proč tu je tolik
diváků, odpověděla, že nemá tušení.
2. Předtím, když jsem byla v Praze, nepřijela jsem ani na babiččin pohřeb.
Maminka mi napsala, že nemusím – šetřila mne před státnicí.
3. Mnohomluvně jí vytýkal, jak je troufalá, káral ji, že ničí polský obchod, a
dokonce jí oznamoval, že polské Veličenstvo si už její jednání nedá líbit.
4. Telefonistku v hale upozornil, že čeká hovor.
5. Den předtím se jí po telefonu přiznal, že je nervózní. Uklidňovala ho, že matka je
prima, babička báječná a George v pohodě.
6. Ujišťovala mě, že mám pravdu a ty ne.
7. Nařídil nám, že nesmíme kouřit.
8. Štěstí, které prožívala jako jediná a hýčkaná dcera úspěšného a dobrosrdečného
obchodníka, ji opustilo v okamžiku, kdy se mu odvážila svěřit, že čeká dítě.
Po uvozujícím predikátu v budoucím čase:
9. Hněvat se nebude, ale donekonečna mě bude škádlit, že jsem popleta, a tatínek
mě bude uklidňovat.
Nepřímou řeč mohou uvozovat i predikáty smyslového vnímání, jako slyšel, uslyšel,
vyslechl apod., jejichž význam „dostat zprávu o něčem“ implikuje existenci původce
sdělení:
10. Když slyšel, že má vstoupit, vcházel téměř bázlivě.
11. Mnoho Židů z Jeruzaléma i okolí přišlo obě sestry potěšit. Když Marta uslyšela,
že Pán přichází, běžela mu vstříc.
12. Mistr Corde se starostlivě vyptával na Walterovo zdraví, s úlevou vyslechl, že se
zotavuje.
Podobný význam má i sloveso dovědět se / dozvědět se, patřící do skupiny predikátů
„myšlení“:
13. Manželka si však začala žít po svém a mně se vyhýbala. Až za dlouhou dobu se
mi vše ujasnilo, když jsem se náhodně dověděl, že má milence.
14. Jaké to bylo, když jste se dozvěděl, že máte rakovinu?

Někdy je nepřímá řeč pojímána široce jako reprodukce nejen mluvené řeči, ale i myšlenek, vjemů
apod., proto by za nepřímou řeč mohly být považovány i některé věty obsahové uvozené predikáty
s významem „myšlení“.
61
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15. Když jsem se dozvěděla, že je tady, musela jsem ji vidět.
Nepřímou řeč mohou uvozovat i predikáty vyjadřující nonverbální komunikaci:
16. Petrov přikývl, že rozumí.
17. Nakonec jich zbyla už jen asi desítka. Odhazovali zbraně, zvedali ruce, že se
vzdávají, a křičeli: „Nicht schiessen!“
V závislých větách tázacích se rovněž v převážné většině případů reflektuje hledisko
prvotního konatele, a užívají se proto relativní časy. Netýká se to jen nepřímé řeči, tj.
nepřímých otázek uvozených predikáty ptaní, jako ptal se, otázal se, chtěl vědět apod.,
ale i vět tázacích závislých na predikátech s významem „myšlení“ či „smyslového
vnímání“. Srov. následující příklady s relativními časy, ve kterých by podle našeho
názoru nahrazení absolutním časem nebylo možné:
18. Chtěla vědět, jak žiju.
19. Nepůsobil moc jistě, občas váhal, jak má pokračovat.
20. Vytáhl z kapsy sutany mobilní telefon a zkontroloval, jestli má signál.
21. Zkoumala jsem, jestli Stevie dýchá, poslouchala a třásla s ním.
22. Když jsem přiběhl k máminu pokoji, dveře byly zavřené. Na okamžik jsem
zaváhal a napadlo mě, jestli náhodou nespí.
23. Zatímco ho Holanďan zkušenými hmaty prohledával, jestli nemá zbraň, tančily
mu před očima černé mžitky.
24. Znovu jsem se rozhlédl, zda ležím správně, připadalo mi, že původně jsem si lehl
jinde.
25. Večer po jejich konzumaci jsem doma zhasl a potmě sledoval, zda nesvítím.
26. Bylo tak krásně, že jsem se rozhodl jít s chlapci ven a podívat se, jaké je moře.
Po uvozujícím predikátu v budoucím čase:
27. Samozřejmě se bude prověřovat, zda je krádež pravdivá.
28. Dan bude chtít vědět, jestli je už doma.

175

6.2 Vyjádření hlediska prvotního konatele vs. mluvčího
Jak již bylo řečeno v předchozím výkladu, obecně platí, že relativní časy vyjadřují
perspektivu prvotního konatele a absolutní časy vyjadřují perspektivu mluvčího.
V tomto oddílu se budeme zabývat několika skutečnostmi, které z tohoto poznatku
vyplývají.

6.2.1 Relativním časem lze vyjádřit perspektivu prvotního konatele i u
některých predikátů implikujících perspektivu mluvčího.
K. Svoboda ve svých pracích ze 70. let analyzuje vedlejší věty, které jsou uvozeny
adjektivními predikáty s významem hodnocení (tj. případy, kdy je věta řídící
sponovějmenná, v níž predikátem nominálním je hodnotící adjektivum). Podle autora je
třeba rozlišovat dva případy:
1) Ve větách typu Horší bylo, že nikdo nebyl doma (př. KS) se neužívá
relativních časů, protože, jak se autor domnívá, jde většinou o hodnocení z hlediska
mluvčího, a proto se v nich užívá časů se zřetelem k mluvčímu, tj. časů absolutních.
Souslednost časů62 se v nich podle Svobody nemůže uplatnit, a proto již podle něj nejde
o věty obsahové.
2) Jinak je tomu podle Svobody v případech jako Bylo nám příjemné, že nikdo
není doma (př. KS), v nichž se větou řídící vyjadřuje nejen hodnocení, ale i smyslové
vnímání konatele, který je nebo může být vyjádřen dativem, srov. Bylo zlé (špatné,
horší) bez dativního tvaru nám, ale Bylo nám příjemné (= Pociťovali jsme jako
příjemné, že...). Proto tu lze užít také času jako v nepřímé řeči, tj. se zřetelem k ději věty
řídící: Bylo nám příjemné, že nikdo není doma. Bylo mi tuze divné, že tak dlouho
nepíšete. (př. KS) Podmětná věta je pak podle autora po stránce významové i formální
větou obsahovou. (Svoboda, 1970, s. 69, s. 196)
Predikáty uvozující věty obsahové, které Svoboda zařazuje do skupiny 1),
vyjadřují primárně perspektivu mluvčího, a užívají se po nich proto skutečně zpravidla
absolutní časy. Jde o predikáty typu „bylo + adjektivum/adverbium/substantivum
s významem hodnocení“, jako např.: bylo dobré/fajn, bylo skvělé/ úžasné/nádherné,
bylo hrozné/mrzuté; bylo pochopitelné/logické; bylo nové, bylo normální/přirozené,
bylo nezvyklé/podivné/neuvěřitelné, byl div, byl šok; bylo povzbudivé, bylo těžké, bylo
důležité/podstatné/rozhodující/hlavní,
62

bylo

zajímavé,

Pojmem souslednost časů má Svoboda na mysli užití relativních časů.
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bylo

markantní;

novinkou/pravdou/skutečností/faktem bylo apod. Jak si všímá K. Svoboda, ve větách
obsahových závislých na těchto predikátech nelze vyjádřit konatele hodnocení pomocí
zájmena či substantiva v dativu, tzn. nelze říci *bylo mu dobré/zajímavé/normální apod.
(na rozdíl od hodnotících predikátů typu bylo (mu) divné/podezřelé/nepříjemné apod.,
kde dativ vyjadřuje prvotního konatele, a relativní časy se zde proto běžně užívají, srov.
odd. 4.4.2.2.2). Následující příklady však ukazují, že i po predikátech, ve kterých nelze
konatele hodnocení vyjádřit pomocí dativu, se objevují relativní časy, tj. časy volené
z perspektivy prvotního konatele. Ve všech těchto větách by mohl být prézens (relativní
čas) nahrazen préteritem (absolutním časem), v některých případech by préteritum bylo
dokonce stylisticky vhodnější. Prézens v těchto případech můžeme označit za
příznakový – jeho funkcí je zdůraznění perspektivy prvotního konatele.
29. Když helikoptéra dosedla na záď, necítila Rachel žádnou zvláštní úlevu. Dobré
bylo, že už nekrouží nad oceánem. Špatné, že stojí přímo na něm.
30. Nám ale nešlo o peníze − bylo skvělé, že si můžeme zahrát na tak významné akci
a reprezentovat sebe, město Teplice i celou zemi, což se už nemusí nikdy
opakovat.
31. Jistě bylo úžasné, že má vnoučata, krásné, hodné děti. Jen by si toho dne takové
blaho raději odepřela.
32. Takové setkání pluku nezažili od 2. světové války. „Bylo nádherné, že je nás
tolik pohromadě...“
33. Předně hrozné bylo, že mé známky, má největší radost, jsou pryč.
34. Vyřešili jsme to sice za pět minut, ale bylo mrzuté, že se tím musí zabývat až
ministři.
35. Stánky opravdu nabízely zboží všeho druhu a podle slov většiny bylo důležité, že
jde o českou klasiku od nádherného skla přes košikářství až třeba po ručně tkané
přehozy.
36. I když si řada nejbližších spolupracovníků Václava Havla jen těžko dokázala
odchod z Hradu představit, bylo logické, že nemohou pracovat pro Klause a ten
zase nebude stát o jejich služby.
37. Bylo podivné, že se mu opovažuje vedoucí tykat, že s ním mluví jako s nějakým
nekňubou, s ním, bývalým diplomatem, váženým revolučním pracovníkem.
38. A měl pihy! Bylo neuvěřitelné, že je má právě on, člověk tak typicky městský.
39. Nohy měly zchromlé křivicí a vesměs všechny byly tak vychrtlé, že byl div, že
vůbec ještě žijí.
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40. Bylo povzbudivé, že vedeme, ale na druhou stranu jsme první třetinu neodehráli
vůbec dobře.
41. Na penězích mu za mák nezáleželo, důležité bylo, že je konečně po všem.
42. Byl rok 1983 a my neměli žádné starosti. Hlavní bylo, že nemusíme do školy.
To, že natáčíme film, bylo na druhém místě.
43. Skvěle udělaný byl film Letiště. Byla tam však jedna scéna, kde bylo markantní,
že jde o model letadla, což mi vadilo, protože jinak to bylo perfektní.
44. Jednou se vrátila s očima navrch hlavy. ... Další novinkou bylo, že se mnoho
studentů chystá na cestu do Pekingu, kde se mají hlásit u Maovy manželky
soudružky Ťiang Čching a ostatních členů Štábu kulturní revoluce.
45. Československo ovládli komunisté a náš dům na Říčkách byl znárodněn. Holým
faktem bylo, že se nemáme kam uchýlit, že jsme bez domova.
46. Skutečností bylo, že Bezu Fache je rozhodnutý strčit dnes v noci Roberta
Langdona za mříže - za jakoukoli cenu.
47. Langdon ho narovnal, ale znovu vypadl. Jedinou dobrou zprávou byla
skutečnost, že přední nárazník je už téměř uvolněný.
48. Derek se zamračil. Pravdou bylo, že neprohlíží svou poštu pravidelně, ale
sezona je v plném proudu a pořád přichází tolik pozvánek, úplná odstrašující
hromada. (Slovesa v prézentu evokují vnitřní řeč postavy.)63
Jako zdánlivé protipříklady můžeme uvést příklady s préteritem vyjadřujícím
současnost, tj. absolutním časem, kde je (přesto) konatel hodnocení vyjádřen zájmenem
v dativu:
49. Bylo nám divné, že na vodě nikdo nebyl. Jezdili jsme sami…
50. Neměl jsem práci, žena se se mnou rozvedla a mně bylo trapné, že jsem
přítelkyni nemohl ani někam pozvat.
Tuto zdánlivou odchylku lze vysvětlit tím, že dané predikáty mají potenciál vyjadřovat
hodnocení prvotního konatele, a zpravidla se po nich proto užívají relativní časy, mluvčí
však po nich může užít i časy volené ze své perspektivy.

Poslední uvedený příklad bychom mohli interpretovat také jako tzv. polopřímou řeč. Jedná se o oblast
užití relativních časů, kde jde rovněž o důraz na perspektivu prvotního konatele, resp. postavy v beletrii.
63
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6.2.2 Užitím relativního času se může mluvčí někdy distancovat
od informace uvedené ve větě obsahové.
Také po predikátech typu důvodem bylo (které rovněž patří ke skupině predikátů, jíž
jsme se zabývali v předchozím oddíle) se většinou očekává vyjádření objektivní reality
z hlediska mluvčího, spojené s užitím absolutního času. Pokud se však po těchto
predikátech užije relativního času, může to, stejně jako v následujících příkladech,
znamenat, že mluvčí se od výroků prvotního konatele distancuje – užitím relativního
času dává najevo, že se nejedná o objektivní fakt, ale pouze o názor či výrok prvotního
konatele (často se k tomuto účelu užívá také částice prý, v našich příkladech je však
distancující postoj mluvčího patrný i bez ní). Srov.:
51. Většina řidičů nedbala zákazů a klidně v čištěných ulicích parkovala.
Nejčastějším důvodem bylo, že jdou ‚pouze‘ k lékaři.
52. Proti disidentům byla sice vedena verbálně agresivní kampaň, jejíž konstantou
byl fakt, že jsou placeni „ideodiverzními centrálami“, odříznout je od západní
finanční pomoci se však represivní složky nikdy vážně nepokusily.
53. Kaple by měla po více než padesáti letech nahradit klasicistní svatostánek
Panny Marie Pomocné, který byl v padesátých letech zbourán. Oficiálním
důvodem byla skutečnost, že brání dopravnímu řešení náměstí, málokdo ale
pochyboval, že ji komunističtí funkcionáři nechali zbourat, aby nekazila dojem
nedalekému pomníku Rudoarmějce.
54. Zažili jsme po hospitalizacích a nemocnicích ledasco. Společným jmenovatelem
všech ponižujících situací byl fakt, že mé dítě nemá cenu, a já - matka od plotny
- nebyla dostatečným partnerem k jednání.
V příkladu 54 mluvčí prézentním tvarem nemá (cenu) vyjadřuje, že reprodukuje
výrok/názor/postoj prvotního konatele, v tomto případě nemocničního personálu,
minulý tvar nebyla (dostatečným partnerem k jednání) v druhé závislé větě již vyjadřuje
konstatování faktu z hlediska mluvčího – matky dítěte.
Pokud je ve větě obsahové uvozené predikátem tohoto typu préteritum (ať již
vyjadřující předčasnost, či současnost), je stanovisko prvotního konatele nutné vyjádřit
pomocí částice prý. Srov.:
55. Nové představenstvo ještě týž den odvolalo ředitele Josefa Šimurdu. Důvodem
bylo, že prý vedení nemocnice obcházelo krajské zastupitele, když chtělo zrušit
porodnici v Opočně.
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6.2.3 Relativní čas může v určitých případech rušit presupozici pravdivosti
obsahové věty závislé na faktovém predikátu.
V kapitole 5 jsme na mnoha korpusových dokladech ilustrovali, že ve větách
obsahových závislých na faktových predikátech se velmi často užívají absolutní časy. I
zde však platí pravidlo, že bezpříznakovým časem ve větě obsahové je čas relativní a
k užití absolutního času má mluvčí zpravidla nějaký stylistický či pragmatický důvod,
ovlivněný některým z faktorů, které jsme v kapitole 5 uvedli. V kapitole 5 jsme ale také
upozornili, že některé faktové predikáty (divil se, radoval se apod.) mohou mít i
nefaktovou variantu, po které neplatí presupozice, že informace uvedená v závislé větě
obsahové je pravdivá. Pokud jsou tyto predikáty užity ve své nefaktové variantě,
nevyjadřují již objektivní realitu, ale pouze subjektivní názor prvotního konatele.
V takovém případě je v závislé větě obsahové možné pouze užití relativního času a
nahrazení absolutním časem není možné. Srov. následující příklady:
56. Poprvé přišla hrůza 7. července z potoka a když se všichni radovali, že je po
všem, přivalila se vlna o výšce 3,5 metru a voda tam stála bezmála měsíc.
(Nefaktová varianta – nahrazení absolutním časem není možné.)
57. Setkal jsem se tu s neobvyklým úkazem, když se nějaký zákazník divil, že je cena
za opravu příliš nízká. (Nefaktová varianta – nahrazení absolutním časem není
možné, préteritum by zde znamenalo předčasnost: Setkal jsem se tu
s neobvyklým úkazem, když se nějaký zákazník divil, že byla cena za opravu
příliš nízká.)
Pokud je daný predikát užit ve své faktové variantě, je nahrazení absolutním časem
(préteritem) možné. Srov.:
58. Jirka rostl a manžel místo aby se radoval, že máme zdravé, šikovné a nadané
dítě, byl čím dál nevrlejší.
58a) Nahrazení absolutním časem je možné: Jirka rostl a manžel místo aby
se radoval, že jsme měli zdravé, šikovné a nadané dítě, byl čím dál nevrlejší.
59. Při koupi jsem se divil, že mi je dávají jen do sáčku bez návodu a se záručním
listem v němčině.
59a) Nahrazení absolutním časem je možné: Při koupi jsem se divil, že mi je
dávali jen do sáčku bez návodu a se záručním listem v němčině.
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6.2.4 Díky užití relativního času v beletrii vnímá recipient děj očima postavy.
Se subjektivitou vnímání vs. faktickou objektivitou souvisí i další faktor: užitím
relativního času (zejména prézentu pro vyjádření současnosti) může autor (mluvčí)
v některých případech navodit atmosféru napětí – spolu s postavou (prvotním
konatelem) prožíváme popisovaný děj, jako bychom byli očitými svědky popisované
události64. Pokud by autor užil místo prézentu préterita, dosáhl by naopak odstupu, či
dokonce efektu odcizení. Srov.:
60. Vstoupil dovnitř a pokračoval po kamenné podlaze pod klenbou do nabílené
chodby, až došel ke dveřím šatny učitelského sboru. Oddechl si, že je prázdná.
61. Nemýlil se. Slyšel je, jak přicházejí, mluvili spolu polohlasně, ale nerozuměl, o
čem si povídají. Okamžik předtím, než se první z nich objevil ve dveřích, jež do
salonu vedly pootevřené z haly, zmlkli.

6.3 Užití relativního času ve vedlejších větách příslovečných časových
V odborné literatuře o relativních časech najdeme letmé zmínky o tom, že relativního
času lze užít i ve větách vedlejších uvozených spojkami až a dokud (ne). J. V. Bečka
uvádí příklad Úzkostlivě na něho čekala, až se vrátí (tj. jsouc rozhodnuta čekat, až...,
pozn. J. V. Bečka), ve kterém vedlejší větu se spojkou až interpretuje jako větu
příslovečnou (Bečka, 1975, s. 188). J. Panevová upozorňuje na výjimečnou možnost
užití relativního času ve větách doplňovacích, a to ve větách příslovečných časových
vyjadřujících časovou okolnost na otázku dokdy, a uvádí k tomu příklad Nikdo kováře
nemohl propustit, dokud nebude vykonán rozsudek (Panevová, 1971, s. 299). J. Štěpán
si všímá, že ve větách příslovečných časových závislých na řídící větě v préteritu a
uvozených spojkou až bývá zřídka vedle préterita i futurum a uvádí k tomu příklad Petr
si své otázky schovával, až bude po jídle (Štěpán, 2013, s. 63). Ve všech případech se
jedná o relativní čas vyjadřující následnost, tj. futurum či dokonavý prézens.
Jak uvádíme v oddílu 4.7, ve vedlejších větách závislých na predikátech
s významem „čekání“ uvozených spojkami až či dokud (ne) se relativní čas vyjadřující
následnost (futurum či dokonavý prézens) běžně užívá. I mimo tyto případy je však
užití relativního času možné. Korpusové doklady ukazují, že relativní čas vyjadřující

Srov. poznatek S. Čmejrkové, který jsme zmínili v kapitole „Relativní čas – přehled názorů“, že mluvčí
při ztvárnění děje rezignuje na perspektivu své přítomnosti a uchyluje se k hledisku bezprostředního
účastníka modelové události (Čmejrková, 1986, s. 195).
64
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následnost se objevuje i u dalších vět příslovečných časových uvozených spojkami až a
dokud (ne), ale i uvozených spojkami když, jakmile apod. Srov.:
62. Georgiou nechtěl odejít, dokud pro ni někdo nepřijde.
63. Začala ten rozhovor a teď ho nehodlala přerušit, dokud neskončí.
64. Zbytek vojska postával na břehu a držel stráž, dokud je někdo nevystřídá.
65. Když viděla, jak do něj zašel, vydechla si, ale nehýbala se, dokud zas nevyjde.
66. Nikdo kováře nemohl propustit, dokud nebude vykonán rozsudek. (příklad J.
Panevové)
67. Zasáhnout měl, až nebude vyhnutí.
68. Dnes už je Okáč hráčem Trigy Eprin Brno, kam mohl odejít, až když Kunínští
budou mít za něj náhradu. A tu už mají.
69. Sehnal pár kluků, na které měl dohlížet, když se budou prohýbat při vynášení
vany, sporáku nebo radiátorů.
70. Měl ho vyfotit, jakmile vystoupí z auta. (vlast.)
Srov. případy s absolutním časem (zde relativní čas není možný):
71. Vlak pomalu a bezpečně couval, až se zastavil vedle kotle.
72. Listoval dokumenty, až našel arch s načmáranými poznámkami.
73. A pak se střídavě smála a hystericky ječela, dokud ji nepřemohla únava.
74. Možná tam i bydlel, dokud ho nesežrali žraloci.
Užití relativního času v příkladech 62–70 můžeme vysvětlit tak, že příslušná časová
věta závisí vždy na výrazu, který lze snadno převést na větu obsahovou – buď je tento
výraz sám nominalizací věty obsahové, jako např. nechtěl odejít či nehodlala ho
přerušit, nebo je v něm alespoň implicitně přítomna perspektiva prvotního konatele a
s ní spojená možnost užití relativního času (srov. příklady 62a–70a). Pokud zde však
tato implicitní věta obsahová není přítomna, užije se časů z hlediska mluvčího (srov.
příklady 62b–70b). Tak můžeme vysvětlit i nemožnost užití relativního času
v příkladech 71–74.
62a) Georgiou nechtěl odejít, dokud pro ni někdo nepřijde. = Georgiou byl
odhodlán, že neodejde, dokud pro ni nikdo nepřijde.
62b) Georgiou neodešel, dokud pro ni nikdo nepřišel.
63a) Začala ten rozhovor a teď ho nehodlala přerušit, dokud neskončí. = Byla
odhodlána, že rozhovor nepřeruší, dokud neskončí.
63b) Začala ten rozhovor a nepřerušila ho, dokud neskončil.

182

64a) Zbytek vojska postával na břehu a držel stráž, dokud je někdo nevystřídá. =
Zbytek vojska byl odhodlán, že bude držet stráž, dokud je někdo nevystřídá.
64b) Zbytek vojska držel stráž, dokud je někdo nevystřídal. (Bez vyjádření
odhodlání prvotního konatele)
65a) Když viděla, jak do něj zašel, vydechla si, ale nehýbala se, dokud zas nevyjde.
= Byla odhodlána, že se nebude hýbat, dokud zas nevyjde.
65b) Nehýbala se, dokud zas nevyšel. (Bez vyjádření odhodlání prvotního
konatele)
66a) Nikdo kováře nemohl propustit, dokud nebude vykonán rozsudek. = Bylo
nařízeno, že nikdo kováře nemůže propustit, dokud nebude vykonán rozsudek.
66b) Nikdo kováře nepropustil, dokud nebyl vykonán rozsudek.
67a) Zasáhnout měl, až nebude vyhnutí. = Rozkaz zněl, že má zasáhnout, až nebude
vyhnutí.
67b) Zasáhl, až když nebylo vyhnutí.
68a) Dnes už je Okáč hráčem Trigy Eprin Brno, kam mohl odejít, až když Kunínští
budou mít za něj náhradu. A tu už mají. = Dohoda zněla, že Okáč bude moci
odejít, až když Kunínští budou mít za něj náhradu.
68b) Okáč odešel, až když Kunínští měli za něj náhradu.
69a) Sehnal pár kluků, na které měl dohlížet, když se budou prohýbat při vynášení
vany, sporáku nebo radiátorů. = Bylo naplánováno, že bude na kluky dohlížet,
když se budou prohýbat při vynášení vany…
69b) Sehnal pár kluků, na které dohlížel, když se prohýbali při vynášení vany...
70a) Měl ho vyfotit, jakmile vystoupí z auta. (vlast.) = Pokyn zněl, že ho má vyfotit,
jakmile vystoupí z auta.
70b) Vyfotil ho, jakmile vystoupil z auta.
Ve vedlejších větách uvozených spojkou až závislých na slovesech jako odkládat,
schovávat, šetřit apod. je perspektiva prvotního konatele implikována též, proto se tu
také běžně užívá relativní čas vyjadřující následnost. Srov.:
75. I svatbu jsem odkládala, až budu mít po maturitě. = Byla jsem odhodlána
svatbu odkládat...
76. Peníze si rodina z Vaňova schovávala, až bude nejhůř.
77. Možná si to šetřila, až Dagmar nad sebou nebude mít ochrannou ruku
vlivného a respektovaného prezidenta.
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6.4 Užívání relativních a absolutních časů v souvětích s větami
obsahovými se složitější stavbou
Jak ve svých pracích upozornila Panevová a kol. (podrobněji viz kapitolu 2 „Relativní
čas – přehled názorů“), relativní časy se neužívají jen ve větách obsahových, ale i ve
všech vedlejších větách doplňovacích, které na větě obsahové závisí. Srov.:
78. Sám věděl nejlíp, že jeho takzvaná společenskost je nanejvýš rozmarná mašina,
která rozhodně nenaskočí pokaždé, a pokud ano, tak se nejdéle do dvou hodin
zadře.
Jedná se o doklad z beletrie. Všechny vedlejší věty jsou zde podávány jako
součást myšlenkového pochodu postavy (tj. prvotního konatele). Pokud by bylo
v závislých doplňovacích větách užito préteritum, jednalo by se o komentář
vypravěče (tj. mluvčího). Srov.:
78a) Sám věděl nejlíp, že jeho takzvaná společenskost je nanejvýš
rozmarná mašina, která rozhodně nenaskočila pokaždé, a pokud ano, tak
se nejdéle do dvou hodin zadřela.
Podobně je tomu i v následujících dokladech:
79. Myslil na to, že někde v jejím bytě jsou jeho dopisy, které může dávat kdykoli
komukoli číst.
79a) Myslil na to, že někde v jejím bytě jsou jeho dopisy, které mohla dávat
kdykoli komukoli číst.
80. Damon tušil, že fyzická kapitulace - vážila pouhých čtyřicet kilogramů - je
výsledek beznaděje, která ji pozvolna užírá.
81. Považoval za skandální, že musí snášet takové napětí, když je tak mladá a
osamělá.
Častý je tento jev také po uvozujícím predikátu s významem „komunikování“. Všechny
závislé doplňovací věty jsou zde součástí nepřímé řeči, tzn. byly původně součástí řeči
přímé, pronesené prvotním konatelem. Srov.:
82. Podrobně líčil, jak se ho snažili přemluvit, aby k troskám vůbec nechodil, jelikož
všichni v letadle jsou mrtví a bude tam zbytečný.
82a) Podrobně líčil, jak se ho snažili přemluvit, aby k troskám vůbec
nechodil, jelikož všichni v letadle byli mrtví a byl by tam (býval)65 zbytečný.

Relativní čas vyjadřující následnost (futurum) se zde do absolutního času mluvčího převede jako
kondicionál přítomný či minulý.
65
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83. Vyloženě mě ale šokovalo, že jako polehčující argument měl tu drzost do očí mi
tvrdit, že tyhle návštěvy si musí dopřávat právě proto, že mě má rád a láska ke
mně mu brání v erotickém vyžití se mnou.
84. Vyrojily se pomluvy, že prosazuji razantní řešení, protože sám na opravě mostu
vydělávám.
85. Jednou mě poučil, abych se do jeho věcí nepletla, jinak si moc ublížím, protože
má za sebou radnici a náměstkyni Ivanu Popelovou.
Součástí nepřímé řeči nemusí být pouze závislé věty vedlejší, ale i samostatně stojící
věty hlavní. Relativní čas v nich užitý signalizuje, že se jedná o součást nepřímé řeči
postavy, nikoli o komentář vypravěče. Vztah k řídící větě signalizuje také částice prý či
příslovce údajně. Srov.:
86. Irma řekla, že Jolanu spíš lituje. Ona si prý něco takového nedokáže ani
představit. Její matka je údajně jakžtakž v pohodě, protože si dá říct, ale s kým
prý nemůže vyjít vůbec, je fotr.
86a) Komentář vypravěče: Irma řekla, že Jolanu spíš lituje. Ona si něco
takového nedokázala ani představit. Její matka byla jakžtakž v pohodě,
protože si dala říct, ale s kým nemohla vyjít vůbec, byl fotr.
87. K Hynkově nemalé úlevě ale nakonec prohlásila, že to není třeba. Bude prý spát
nebo poslouchat walkman.
V korpusu jsme našli také několik dokladů, kde byl v závislé doplňovací větě užit čas
absolutní. Tyto vedlejší věty interpretujeme ve shodě s Panevovou a kol. jako komentář
mluvčího. Relativní čas by zde naopak znamenal, že se jedná o součást výroku (nepřímé
řeči), smyslového vjemu, myšlenkového pochodu, hodnocení či citového stavu
prvotního konatele. Srov.:
88. Strážci zákona se podle slov tiskového mluvčího policie Mojmíra Poppa nejprve
domnívali, že muž, který ležel ve vozovce obličejem k zemi, je vážně zraněn.
88a) součást myšlenkového pochodu prvotního konatele: Strážci zákona se
podle slov tiskového mluvčího policie Mojmíra Poppa nejprve domnívali, že
muž, který leží ve vozovce obličejem k zemi, je vážně zraněn.
89. K nehodě zřejmě došlo v okamžiku, kdy policejní auto jelo v levém jízdním pruhu
a řidič si nevšiml, že automobil, který jel v pravém jízdním pruhu, zastavuje a
dává přednost chodkyni.
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89a) součást smyslového vjemu prvotního konatele: K nehodě zřejmě došlo
v okamžiku, kdy policejní auto jelo v levém jízdním pruhu a řidič si nevšiml,
že automobil, který jede v pravém jízdním pruhu, zastavuje a dává přednost
chodkyni.
90. Garp vzal Duncana na jeden středoškolský basketbalový zápas a naprosto ho
zděsilo, že chlap, který trhal lístky, není nikdo jiný než onen mladík s knírkem opravdový násilník, člověk, který v parku přepadl bezbranné dítě.
90a) součást citového stavu prvotního konatele: Garp vzal Duncana na jeden
středoškolský basketbalový zápas a naprosto ho zděsilo, že chlap, který trhá
lístky, není nikdo jiný než onen mladík s knírkem - opravdový násilník,
člověk, který v parku přepadl bezbranné dítě.
91. Připadalo mi zázračné, že můžeme spolu tak komfortně spočívat v pohodlných
sedačkách a přitom být odděleni povrchem dálnice, která se mezi námi
pohybovala takovou rychlostí...
91a) součást hodnocení prvotního konatele: Připadalo mi zázračné, že
můžeme spolu tak komfortně spočívat v pohodlných sedačkách a přitom být
odděleni povrchem dálnice, která se mezi námi pohybuje takovou rychlostí...
Srov. i další doklady, kde je závislá doplňovací věta připojena jako komentář mluvčího:
92. Doufala, že uzávěry, které zadržovaly vodu, aby netekla hadicí, budou bezpečné,
ale nicméně hadici tiskla v rukou.
93. Havel velice rychle pochopil, že underground, který byl početnější a vlastně také
ochotnější se do věci vložit, s tou věcí také pohne.
94. Přivolaný kominík poté zjistil, že komín, který ústil z koupelny, je zasypaný
maltou.
95. Vedl v patrnosti, za jak dlouho má vrah, který jej z říčních lodí dobře znal, vyjít
z vězení.
96. Na Píkovi měla eminentní zájem sovětská strana. Prioritou bylo, že se nesmí
dostat na Západ, protože příliš věděl o sovětské zpravodajské službě.
97. Na internetu jsem si našel, kde hrají film, na který jsem se již dlouhou dobu těšil,
a vyrazil jsem. (Uvozující predikát je v 1. osobě, což znamená, že prvotním
konatelem i mluvčím je tatáž osoba.)
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98. Věřili, že podnik, který byl tehdy na pokraji krachu, Američané zachrání.
(Komentář mluvčího je signalizován také příslovečným určením tehdy, užitým
z jeho perspektivy.)
99. Demonstranti doufali, že prezident, který byl zrovna ten den v Bratislavě,
navštíví jejich demonstraci. (Komentář mluvčího je signalizován také
příslovečným určením zrovna ten den, užitým z jeho perspektivy.)
V kapitole 5 „Analýza případů s užitím absolutního času ve vedlejších větách
obsahových“ jsme se zabývali případy, kdy se po uvozujícím predikátu v minulém čase
neužije pro vyjádření současnosti v minulosti (náležitého) relativního času – prézentu,
ale absolutního času – préterita. Tento jev je častý zvláště po uvozujících predikátech
s významem „smyslového vnímání“ a „hodnocení a citových stavů“. Pokud je již ve
větě obsahové užit absolutní čas, tím spíše je nasnadě, že bude absolutního času užito i
ve všech větách doplňovacích na ní závislých. Srov.:
100.

Nejvíc ji vzrušovalo, že je všechny osobně znala, zatímco oni nevěděli, že je
to ona.
V tomto souvětí je v první obsahové větě užito absolutního času – préterita,
stejně tak i ve větě uvozené spojkou zatímco.
100a) Kdyby byl užit relativní čas: Nejvíc ji vzrušovalo, že je všechny osobně
zná, zatímco oni nevědí, že je to ona.

101.

Nebo jste si snad nevšimli, že to nebyli jen nějací účetní a bankéři, kdo po
vás šel?
101a) Kdyby byl užit relativní čas: Nebo jste si snad nevšimli, že to nejsou
jen nějací účetní a bankéři, kdo po vás jde?

102.

Mezitím jsem si všiml, že kousek dál prodělával filcunk inženýr Maelström,
o němž nebylo známo, že by u něho někdy něco našli.

103.

Mou pozornost upoutalo, že třída, která vcházela do Vaší třídy, nemohla
vstoupit, protože jí bránili v cestě Vaši žáci, kteří vycházeli ze třídy
neukázněně, mluvili přitom a zatarasovali dveře.

104.

U odborářů mě však velmi překvapilo, že dávali důvěru vládě, o níž byli
povinni vědět, že půjde tvrdě proti jejich sociálním zájmům.

105.

Například mě trápilo, že lidé, kteří mnoho věcí uměli, dostávali velmi málo.
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Jak ale ukazují další příklady, hypotéza, kterou jsme vyslovili v předchozím odstavci,
nemusí platit vždy. V následujících příkladech je, kupodivu, i ve větách doplňovacích
závislých na větě obsahové s absolutním časem užito relativního času, byť bychom zde
očekávali spíše čas absolutní, stejně jako v dominující obsahové větě.
106.

Vypila jsem sklenku vína a pochválila sušenky. Věděla jsem, že paní
Crimpovou těšilo, když jí někdo skládá komplimenty.

Věta když jí někdo skládá komplimenty může být interpretována jako vedlejší věta
příslovečná časová nebo jako věta obsahová, uvozená spojkou když. Jak ukazujeme
v odd. 4.4.1, ve větách obsahových uvozených spojkou když se užívá výhradně
absolutních časů. Zdá se tedy, že tuto „výjimku“ lze vysvětlit tím, že v souvětí
Věděla jsem, že paní Crimpovou těšilo by měl být bezpříznakově užit relativní čas,
tj. prézens (těší) a mluvčí na tento (náležitý) prézens podvědomě navazuje vedlejší
větou rovněž v prézentu. Srov. obvyklejší možnosti užití časů:
106a) Kdyby byl užit všude relativní čas: Věděla jsem, že paní Crimpovou
těší, když jí někdo skládá komplimenty.
106b) Kdyby byl naopak v závislých větách užit absolutní čas: Věděla jsem,
že paní Crimpovou těšilo, když jí někdo skládal komplimenty.
Srov. i další podobné příklady:
107.

Dost možná na tom nezáleželo, jestli viděli dveře, které je třeba otevřít, nebo
již připravené, otevřené okno.

108.

„Co bylo sakra tohle?“ zeptal se a ukázal směrem k Rebece – a já si
uvědomil, že on ji viděl takovou, jaká skutečně je, že byla propojená jen se
mnou.

109.

Při ohledání našli u muže občanský průkaz a zjistili, že šlo o mladíka, po
kterém policisté pátrají už tři měsíce.

Zajímavý z hlediska užití slovesných časů je také následující doklad:
110.

Další šťastnou náhodou bylo, že orchestr měl dirigovat Serafin, který Marii
jistě poskytne skvělé doporučení.

Ve větě obsahové je pomocí modálního slovesa měl vyjádřena následnost z hlediska
mluvčího, v závislé větě doplňovací vztažné naopak silně vystupuje subjektivní
hledisko prvotního konatele (postavy), z jehož perspektivy je volen (relativní)
slovesný čas. Kdyby byl ve všech závislých větách užit absolutní čas, volený
z perspektivy mluvčího (vypravěče), věta by byla formulována např. takto:
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110a) Další šťastnou náhodou bylo, že orchestr měl dirigovat Serafin, který
měl/mohl Marii poskytnout skvělé doporučení.
V následujícím příkladu je relativní čas (prézens) užit ve větě doplňovací vztažné,
nezávislé na větě obsahové.
111.

Začal jsem si dělat seznam věcí, které ještě musím stihnout. Až mě udivilo,
jak chladnokrevně jsem si počínal.

Toto neobvyklé užití relativního času můžeme vysvětlit tak, že řídící věta obsahuje
výraz (v tomto případě podstatné jméno seznam), který je schopen větu obsahovou
uvozovat – celé souvětí bychom tak mohli převést na konstrukci s větou obsahovou:
111a) Začal jsem si dělat seznam, které věci ještě musím stihnout.
Možné by zde ale bylo i vyjádření s absolutním časem:
111b) Začal jsem si dělat seznam věcí, které jsem ještě musel stihnout.
J. V. Bečka uvádí další příklad užití relativního času ve větě doplňovací vztažné:
112.

Němci se chytali ještě pořád zoufalé naděje ve vůdcovu „tajnou zbraň“,
která jim nakonec přece jen přinese vítězství.

Relativní čas ve vztažné větě autor vysvětluje tím, že je zde implikován nevyjádřený
navozující výraz (tj. predikát uvozující větu obsahovou, pozn. MK), v tomto konkrétním
případě sloveso doufajíce (Bečka, 1975, s. 189). Tato Bečkova interpretace se
nevylučuje s naším vysvětlením, že se zde opět jedná o proniknutí perspektivy
prvotního konatele. Dané souvětí s nepravou větou vztažnou bychom opět snadno mohli
převést na strukturu s větou obsahovou, kde řídícím predikátem by bylo substantivum
naděje, resp. analytický predikát chytali se naděje:
112a) Němci se chytali ještě pořád zoufalé naděje, že jim vůdcova „tajná zbraň“
nakonec přece jen přinese vítězství.
Stejně jako věty příslovečné časové, které jsme analyzovali v odd. 6.3, musí tedy i věty
doplňovací vztažné alespoň implicitně záviset na větě obsahové, aby zde mohl být užit
relativní čas.
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7 Závěr
Cílem této disertační práce bylo podrobné pojednání o vedlejších větách obsahových, se
zvláštním zaměřením na slovesné časy v nich užívané.
Vycházeli jsme přitom z bohemistických zdrojů od 50. let 20. století, jmenovitě
z prací B. Ilka, J. Bauera, K. Svobody, J. Panevové, J. V. Bečky, J. Hrbáčka, M. Grepla
a P. Karlíka. Naším cílem bylo poznatky získané z odborné literatury přehledně utřídit a
shrnout, ilustrovat je příklady z Českého národního korpusu, na základě korpusové
analýzy jejich platnost potvrdit či vyvrátit a případně přinést i poznatky nové.
Korpusová analýza byla hlavní metodou naší práce. Celkem jsme v této práci
použili téměř 1300 dokladů z ČNK, některé k ilustraci již známých tezí, další doklady
posloužily jako zdroj poznatků nových.
Jelikož je užití slovesných časů, konkrétně časů relativních, důležitým
specifikem vět obsahových, věnovali jsme po úvodní kapitole hned následující kapitolu
tématu relativního času. Při vymezování pojmů absolutní a relativní čas jsme upozornili
na to, že se v české lingvistice můžeme setkat celkem s trojím pojetím relativních časů.
Nejčastěji jsou relativními časy nazývány slovesné časy ve vedlejších větách
obsahových, kde čas věty obsahové není užit absolutně vzhledem k okamžiku
promluvy, nýbrž relativně vzhledem k ději věty řídící. Ojediněle jsou v české lingvistice
jako relativní časy označovány i slovesné tvary vyjadřující vzájemný časový vztah děje
věty řídící a na ní závislé věty příslovečné časové. Toto pojetí najdeme u nás např.
v hesle Slovesný čas v obou vydáních Encyklopedického slovníku češtiny (2002, 2017).
Konečně třetí pojetí nacházíme pouze u S. Čmejrkové (1986), která termínem relativní
časy označuje časové formy vztahující se k imaginárnímu okamžiku promluvy, např.
v dílech krásné literatury. V naší práci jsme se zabývali pouze prvním ze zmíněných tří
pojetí. V přehledu odborné literatury, která se tématem relativního času zabývá (odd.
2.2), jsme podrobněji zmínili zvláště práce J. Panevové a kol. ze 70. let. V článku J.
Panevové a P. Sgalla Relativní čas (1971) autoři na příkladech ukazují, že za relativní
časy je třeba považovat i ty, které se (někdy jen zdánlivě) shodují s časy absolutními (tj.
současnost v přítomnosti, předčasnost v minulosti a přítomnosti a následnost
v přítomnosti a budoucnosti). V dalších pracích J. Panevová a kol. ukázali, že relativní
časy se neužívají jen ve větách obsahových, ale i ve všech větách doplňovacích na nich
závislých. Zajímavý příspěvek do diskuse o relativních časech přinesl i J. V. Bečka
(1975), který upozornil na to, že v případě relativních časů se jedná o „vyjádření času
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vzhledem k individuální časové pozici osoby“, a přimlouval se proto (neúspěšně) za
zavedení termínu „subjektivní časy“.
Třetí kapitola naší práce je věnována vymezení vedlejších vět obsahových. Po
stručném přehledu literatury, která se větami obsahovými zabývá (odd. 3.1), následuje
charakteristika vět obsahových z různých hledisek (odd. 3.2). Hned v úvodu je citováno
několik definic vět obsahových od různých autorů. Všechny tyto definice různými slovy
formulují totéž, a to že vedlejší věty obsahové jsou nutným valenčním doplněním svých
řídících predikátů, kde toto doplnění má primárně formu větnou. Z tohoto kritéria jsme
vycházeli při posuzování, které vedlejší věty lze považovat za věty obsahové. Druhým
důležitým kritériem bylo užívání relativních časů, respektive alespoň možnost užití
relativního času v dané vedlejší větě. Doklady nalezené v korpusu jsme podrobovali
oběma kritériím: ty vedlejší věty, které splňovaly obě kritéria, jsme bez dalších
pochybností zařadili k větám obsahovým, ty, které splňovaly pouze jedno z kritérií
(zpravidla se jednalo o kritérium valenční), jsme po úvaze zařadili k větám obsahovým
též. Bohemistická literatura není v této problematice jednotná: např. K. Svoboda (1970,
1972) a J. Panevová (1971b) považují za obsahové pouze ty vedlejší věty, ve kterých se
užívá relativních časů. Vzhledem k tomu, že jiní autoři (Bauer, Hrbáček, Grepl–Karlík)
za obsahové považují i vedlejší věty s absolutním časem, které splňují dané valenční
kritérium, rozhodli jsme se pro toto řešení rovněž. Za jádro vět obsahových tak
považujeme věty, které splňují obě kritéria, a ty, které splňují jen jedno z kritérií, tvoří
pak v našem pojetí jejich periferii. V odborné literatuře jsou jako příklady vět
obsahových s nemožností užití relativního času uváděny nejčastěji vedlejší věty závislé
na hodnotících predikátech uvozené spojkou když nebo vedlejší věty závislé na
predikátech s významem „existence“ (stalo se apod.). V naší práci uvádíme několik
dalších skupin predikátů nalezených v korpusu, po kterých je v závislé větě možný
pouze absolutní čas (predikáty vyjadřující hodnocení mluvčího, jako např. prospělo mu,
vyplatilo se mu, nesnáze mu působilo, výhodou bylo apod., predikáty vyjadřující
kauzální vztah k ději věty závislé, jako např. způsobil, dosáhl apod., a další). Příkladem
vět vedlejších, které nejsou nutným valenčním doplněním svého řídícího predikátu, ale
užívá se v nich relativního času, jsou věty vedlejší závislé na predikátech s významem
„čekání“ uvozené spojkou až či některé věty obsahové závislé na faktových predikátech
s významem „hodnocení a citových stavů“ či „komunikování“, jako např. zlobil se, byl
překvapen, udal někoho, hájil se apod. Mezi korpusovými doklady jsme našli i takové
vedlejší věty, které splňují obě zmíněná kritéria, a přesto nebyly v odborné literatuře při
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výkladu o větách obsahových dosud zohledněny. Jsou to například věty přísudkové
závislé na predikátech typu výsledek byl (ten/takový), že... či věty příslovečné
způsobové (tvářil se, že..., vypadal, že... apod.) a prostředkové (argumentoval tím, že...,
vysvětlil to tak, že... apod.). O větněčlenské platnosti vět obsahových souhrnně
pojednáváme v oddílu 3.2.11.
V kapitole 3 také upozorňujeme na důležitý fakt, který byl sice znám již dříve,
ale nebyla mu nikdy přikládána taková důležitost jako v této práci: máme na mysli roli
původců sdělení ve větách obsahových – tzv. prvotního konatele („autora“, přesněji
konatele toho, co vyjadřuje věta obsahová) a mluvčího (autora celého souvětí s větou
obsahovou). Podle našeho názoru hraje v užívání slovesného času ve větách
obsahových zásadní roli, z čí perspektivy je slovesný čas volen: zda z perspektivy
prvotního konatele (pak se jedná o relativní čas), či z perspektivy mluvčího (pak se
jedná o čas absolutní). Ve většině vět obsahových jsou slovesné časy voleny z hlediska
prvotního konatele, někdy je v nich však možné i užití časů z hlediska mluvčího (o
těchto případech a jejich zdůvodnění pojednává 5. kapitola této práce). Některé druhy
vět obsahových pak prvotního konatele nemají vůbec, a slovesné časy jsou v nich tedy
voleny pouze z hlediska mluvčího (např. již zmíněné vedlejší věty závislé na
predikátech s významem „existence nebo změny“ či predikátech vyjadřujících
hodnocení mluvčího). V oddílu 3.2.7 pojednávajícím o slovesném způsobu ve větách
obsahových se problematiky původců sdělení dotýkáme znovu, když ukazujeme, že
v některých případech (zejména po predikátech faktových) může mluvčí užitím
kondicionálu vyjádřit záporné stanovisko k obsahu vedlejší věty, zatímco při užití
indikativu mluvčí proklamuje, že se jedná o pravdivou skutečnost (objektivní fakt).
Faktovými a nefaktovými predikáty se podrobněji zabýváme v oddílu 3.2.8 a dále
v oddílu 4.3.2 a v kapitole 5.
3. kapitola je uzavřena velkým shrnujícím přehledem vět obsahových,
zahrnujícím různá třídicí hlediska (sémantiku uvozujícího predikátu, postojovou
modalitu, spojovací výrazy a větněčlenskou platnost).
Nejobsáhlejší kapitolou naší práce je kapitola 4 „Predikáty uvozující vedlejší
věty obsahové“. Uvozující predikáty jsou zde na základě své sémantiky rozděleny do
sedmi skupin, v každé skupině se dělí do dalších sémantických podskupin.
V relevantních skupinách je dále zohledněno dělení příslušných vět obsahových podle
postojové modality na oznamovací, tázací a žádací. Při třídění bohatého korpusového
materiálu nám zde byly cennou inspirací kapitoly o predikátech uvozujících věty
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obsahové ve Skladbě spisovné češtiny a Skladbě češtiny (Grepl–Karlík, 1989, s. 426–
445; Grepl–Karlík, 1998, s. 71–75, 104–111, 230–232, 239–242). Do našeho výběru
jsme zařadili všechny uvozující predikáty nalezené v korpusu, které jsme posléze
doplňovali z dalších zdrojů, takže celá kapitola obsahuje ve výsledku přes 1500
predikátů (ani přes toto množství si však nemůžeme činit ambice na úplnost).
V páté kapitole jsme se zaměřili na analýzu případů s užitím absolutního času ve
větách obsahových. Nešlo nám zde již o případy, kdy je absolutní čas kvůli absenci
prvotního konatele jediný možný, ale o případy vět obsahových závisejících na
predikátech, které běžně uvozují věty obsahové s relativním časem. Nejvíce pozornosti
jsme věnovali případům, kdy je současnost v minulosti vyjádřena nedokonavým
préteritem. Prostřednictvím analýzy dokladů z ČNK jsme vyvodili jisté tendence
v užívání prézentu a préterita pro vyjádření současnosti v minulosti ve větách
obsahových a ukázalo se, že zde působí celá řada faktorů, které s různou silou ovlivňují
možnost volby toho kterého slovesného času. Uvádíme zde celkem 9 faktorů, které
volbu absolutního času zapříčiňují: 1) faktovost uvozujícího predikátu, 2) odlišná
perspektiva mluvčího (vypravěče) a prvotního konatele (postavy), 3) vyjádření
celkového pohledu vs. vyjádření průběhu děje, 4) rozdílné vs. shodné agenty věty řídící
a věty obsahové, 5) vyjádření pouhé současnosti s dějem věty řídící vs. vyjádření
platnosti i v okamžiku promluvy, 6) věta obsahová vyjadřuje réma celého souvětí, 7)
antepozice věty obsahové, 8) ovlivnění času ve větě obsahové jiným préteritem
v blízkosti, 9) přítomnost příslovečného určení času odkazujícího do minulosti.
Nalezené korpusové doklady jsme často konfrontovali s jejich ekvivalenty se
změněným slovesným časem (např. préteritum bylo nahrazeno prézentem a naopak),
abychom zjistili, dojde-li při změně slovesného času k nějaké změně, případně k jaké. U
některých případů jsme došli k závěru, že prézens a préteritum jsou ve vyjádření
současnosti v minulosti synonymní, jindy jsme konstatovali rozdíl pouze stylistický,
v mnoha případech se však jednalo o rozdíl významový a v takových případech již
nelze prézens a préteritum volně zaměnit.
V páté kapitole jsme se zmínili také o užívání slovesných časů po uvozujícím
predikátu v budoucím čase. Analýza korpusových dokladů ukázala, že i po řídícím
predikátu v budoucím čase je užití relativních časů běžné. Pokud jsou užity časy
absolutní, příčinou jsou většinou stejné faktory jako u řídících predikátů v minulém
čase.
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V šesté kapitole jsme se vrátili opět k relativnímu času – analyzovali jsme zde
několik specifických případů s relativním časem, včetně užití časů v souvětích s větami
obsahovými se složitější stavbou. Ukázali jsme zde, že je-li ve větě obsahové kladen
velký důraz na perspektivu prvotního konatele, lze užít relativního času i po uvozujících
predikátech implikujících perspektivu mluvčího, jako např. ve strukturách typu bylo +
jmenný predikát s významem hodnocení (bylo dobré/horší/důležité, byla pravda atd.).
K. Svoboda (1970, 1972) a J. Panevová (1971b), kteří tento typ vedlejších vět rovněž
zkoumali, oba dospěli k závěru, že se zde relativní časy uplatnit nemohou, a proto se již
podle jejich názoru nejedná o věty obsahové. My jsme na mnoha příkladech z korpusu
SYN ukázali, že se i v tomto typu vět relativní časy užívají, byť se jedná o užití
příznakové, jehož cílem je právě zdůraznění hlediska prvotního konatele (srov. odd.
6.2). V oddílech 6.3 a 6.4 jsme pak ukázali, že díky faktoru vyjádření perspektivy
prvotního konatele je někdy možné užít relativního času dokonce i v případě, kdy se už
nejedná o větu obsahovou, ale o větu doplňovací vztažnou či příslovečně určovací
(např. ve vedlejších větách příslovečných časových uvozených spojkami až, dokud (ne),
když, jakmile apod., či v určitých specifických případech i ve větách doplňovacích
vztažných nezávislých explicitně na větě obsahové). Aby však mohla být perspektiva
prvotního konatele ve větě doplňovací vyjádřena, musí tu vždy být alespoň implikována
věta obsahová.
Formulování poznatku, že užití slovesných časů ve vedlejších větách
obsahových a všech větách doplňovacích na nich závislých se řídí tím, zda mluvčí
pohlíží na děj věty obsahové ze své perspektivy, či přejímá perspektivu prvotního
konatele, lze podle našeho názoru považovat za jeden z největších přínosů této
disertační práce.
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