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Abstrakt
Táto bakalárska práca sa venuje španielskym slovesným perifrázam skalárnym a ich prekladu
do češtiny. Je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti najprv
definujem pojem slovesné perifázy z pohľadu rôznych autorov gramatík a následne sa snažím
priblížiť túto situáciu k českému jazyku. Na záver tejto časti charakterizujem vybrané slovesné
perifrázy skalárne, s ktorými budem ďalej pracovať.
V praktickej časti najprv analyzujem frekvenciu výskytu daných perifráz a španielske slovesá,
s ktorými sa spájajú najčastejšie. Túto analýzu robím za pomoci korpusu CORPES XXI. Potom
sa zameriavam na možné preklady týchto perifráz do češtiny, a to prácou s paralelným
korpusom InterCorp.

Kľúčové slová
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Abstract
This thesis deals with Spanish verbal scalar periphrases and their equivalents in Czech. It is
divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, first I define the concept
of verbal periphrase from the viewpoint of various authors of grammar books and then I try to
bring this situation closer to the Czech language. At the end of this part I characterize the
selected scalar verbal periphrases with which I will continue to work.
In the practical part, I first analyze the frequency of occurrence of the periphrases and Spanish
verbs with which they are most often connected. This analysis is done using the corpus
CORPES XXI. Then I focus on possible translations of these periphrases into Czech by using
the parallel corpus InterCorp.
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1. Úvod
Ako vyplýva z názvu, v tejto práci sa budem venovať španielskym slovesným perifrázam
skalárnym a ich možným prekladom do češtiny. Slovesné perifrázy sa v španielskom jazyku
vyskytujú veľmi frekventovane a vyjadrujú vid aj povahu slovesného deja. Pre nerodeného
hovoriaceho môže byť pochopenie týchto konštrukcií problematické, a preto je zaujímavé a pre
samotné štúdium španielskeho jazyka prínosné preskúmať ich viac do hĺbky a snažiť sa
priblížiť ich význam k svojmu materinskému jazyku. Takýchto slovesných opisných väzieb
existuje v španielčine veľmi veľa, a preto sa vo svojej práci zameriam len na vybrané perifrázy
skalárne.
Práca je rozdelená na časť teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa najprv budem
venovať samotnému pojmu slovesné perifrázy, pričom budem vychádzať z gramatík od
nasledujúcich autorov: Bohumil Zavadil a Petr Čermák (2010), Leonardo Gómez Torrego
(1998; 1999), G. Lope Fejióo, Rafael Fente Gómez a Jesús Fernández Álvarez (1987) a Real
Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2009; 2010). Budem
opisovať charakterizáciu slovesných perifráz a ich rozdelenie podľa spomínaných autorov. V
ďalšej kapitole sa zameriam na situáciu v češtine, ktorá je spojená s vidom a spôsobmi
slovesného deja. Budem vychádzať najmä z teórie Márie Čechovej a kolektívu (1996) a J. Petra
a kolektívu (1986). Nasledujúca kapitola bude zameraná na vybrané perifrázy skalárne,
konkrétne na empezar por + infinitív, empezar + gerundium, terminar por + infinitív, terminar
+ gerundium a llegar a + infinitív. Každú jednu perifrázu budem definovať na základe vyššie
uvedených autorov českej gramatiky a španielskych gramatík.
V praktickej časti sa najprv pri každej perifráze zameriam na jej počet výskytov
a slovesá, s ktorými sa spája najčastejšie. Počet výskytov spomínaných perifráz ešte porovnám
s perifrázami acabar + gerundium, acabar por + infinitív, comenzar + gerundium a comenzar
por + infinitív. Túto analýzu budem robiť za pomoci korpusu CORPES XXI. Pre vysoký počet
výsledkov pri perifráze llegar a + infinitív nebudem analyzovať španielske slovesá, ktoré sa
s ňou spájajú najčastejšie. Následne sa budem venovať prekladom daných perifráz, už vrátane
llegar a + infinitív, do češtiny, a to prácou s viazjazyčným paralelným korpusom InterCorp.
Okrem toho budem ešte vzájomne porovnávať výsledky z oboch analýz perifráz empezar por
+ infinitív a empezar + gerundium, a takisto perifráz terminar por + infinitív a terminar +
gerundium.
V závere práce sa pokúsim zhrnúť výsledky, ktoré dosiahnem spomínanými analýzami.
Cieľom mojej práce je preštudovať, v akom počte sa dané perifrázy vyskytujú a tiež
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s akými španielskymi slovesami sa najčastejšie spájajú. Na druhej strane je cieľom ukázať
rôzne možnosti prekladov týchto konštrukcií do češtiny.
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2. Teoretická časť
2.1. Pojem slovesné perifrázy
Zavadil – Čermák (2010, 314–315) definujú slovesné perifrázy ako prostriedok, ktorý vyjadruje
kategóriu povahy slovesného deja. Táto kategória povahy slovesného deja vychádza z rôznych
kvalitatívnych alebo kvantitatívnych stránok procesu. Práve to ju obsahovo zbližuje
s kategóriou aspektu, ktorá kladie do opozície dej ako ucelený fakt a vlastný priebeh deja.
Významy a významové opozície, ktoré tvoria kategóriu povahy slovesného deja zahrňujú
nemeckí autori pod pojem Aktionsart.
Ďalej hovoria o termíne premorfologické útvary, ktorý pochádza od Jána Šabršuly.
Tento pojem definujú ako ustálené viacslovné spojenia, ktoré ešte nemajú povahu výrazovo
morfologického tvaru daného vecnevýznamového slovesa, ale ktoré sa zároveň nedajú
považovať za voľné syntaktické spojenia plnovýznamových lexémov. Morfologickým
kritériom je tu hlavne nahraditeľnosť viacslovného výrazu jednoslovným syntetickým
morfologickým tvarom. Ako príklad uvádzajú voy a hablar, ktorý plní obdobnú časovú funkciu
ako syntetický tvar hablaré. V tomto prípade však voy stráca svoj vecný výnam ísť a gramatický
význam oznamovacieho spôsobu prítomného času. Jeho tvar teda nemôžeme interpretovať
samostatne, ale slovesnú perifrázu treba brať ako celok. Naproti tomu uvádzajú príklad me
pongo a leer, v ktorom si pongo zachováva svoj časový prézentný význam, čím pripomína
syntakticky samostatné plovýznamové sloveso.
Podobne aj Gómez Torrego vo svojej kapitole v GDLE (1999, 3325) uvádza, že
perifrázy treba brať ako jeden celok, pretože slovesá, ktoré ich tvoria, syntakticky vytvárajú
jadro predikátu. Jediné prípustné delenie týchto slovies je na hlavné sloveso a pomocné sloveso.
Ako príklad predkladá vetu: Los alumnos tienen que estudiar dos lecciones más. Spojenie
tienen que estudiar nemôžeme rozdeliť na jednotlivé komponenty, ktoré majú medzi sebou
vzťah nadradenosti alebo podradenosti. Napriek tomu, že sa vo vete nachádzajú dve slovesá
(tener a estudiar), vytvárajú len jeden slovesný predikát. V dôsledku toho budú vety takéhoto
typu vždy jednoduché.
Los soldados vienen cantando por la calle.
vienen = hlavný člen prísudku (núcleo de predicado principal)
cantando = podriadený člen prísudku (núcleo de predicado subordinado)
Te tengo dicho que no hables tanto.
tengo dicho = jeden prísudok (núcleo de predicado)
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Na predchádzajúcich príkladoch prevzatých od Gómeza Torrega (1999, 3325) vidíme, kedy sa
na základe jadra predikátu jedná o perifrázu a kedy nie.
Tejto problematike sa tiež venuje aj RAE (2009, 2105-2107). Zhoduje sa s Gómezom
Torregom (1988, 9; 12) v tom, že označuje perifrázy ako spojenie dvoch alebo viacerých
slovies, z ktorých jedno je plnovýznamové a tvorené slovesným tvarom neurčitým ako je
infinitív, gerundium alebo particípium a ďalšie sloveso alebo slovesá sú pomocné. Taktiež
hovoria o gramatikalizácii slovesa, ktorej sa venujú aj Fente – Fernández – Feijóo v knihe
Perífrasis verbales (1987, 11; 12). Všetky tri gramatiky ju všeobecne definujú ako proces, pri
ktorom sloveso stráca svoj pôvodný význam. Aby sloveso mohlo fungovať ako pomocné, musí
stratiť svoj pôvodný význam úplne alebo aspoň čiastočne. Gómez Torrego (1988, 12) ešte
uvádza príklady, na ktorých vysvetľuje, že toto pravidlo neplatí vždy, pretože existujú
perifrázy, ktorých pomocné sloveso si zachovalo svoj pôvodný význam. Napríklad:
Empieza a llover.
Sigue (continúa) lloviendo.
Acabó de llover.
Slovesá empezar, seguir, continuar, acabar majú rovnaký význam ako vo vetách:
Empieza la lluvia.
Sigue (continúa) la lluvia.
Acabó la lluvia.
Gómez Torrego (1988, 14) ešte k tomu dokladá prípady, kedy sa sloveso
gramatikalizovalo úplne (va a llover, tiene que llover) alebo čiastočne (andamos discutiendo).
Fente – Fernández – Feijóo (1987, 12) ešte naviac rozdeľujú gramatikalizované slovesá
do dvoch skupín:
1. Slovesá pohybu (verbos de movimiento) – ir, venir, andar, traer, salir, llevar, seguir,
pasar, volver, llegar
2. Slovesá rôznej povahy (verbos de naturaleza diversa) – tener, dejar, quedar, acabar,
dar, romper, poner, echar etc.
Gómez Torrego v GDLE (1999, 3326) a RAE (2009, 2106–2107) ešte ujasňujú, že aj keď
slovesá perifrázy vytvárajú len jeden predikát, môže sa medzi ne vložiť ešte ďalší vetný člen.
Gómez Torrego tu zaraďuje príslovku (No podemos en absoluto establecer diferencias), rôzne
vsuvky (Debes, si puedes, intentarlo) a podmet (Debemos nosotros preguntarnos qué fue lo
que pasó) a RAE predložky a, de, por (empezar a + infinitív) a spojku que (tener que +
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infinitív), ktoré sa môžu objaviť v slovesných perifrázach s infinitívom.
Gómez Torrego (1988, 10) ďalej predkladá pomôcku, podľa ktorej môžeme zistiť, či sa
skutočne jedná o slovesnú perifrázu. Za slovesnú perifrázu nemôžeme považovať prípady, kedy
sloveso, ktoré predchádza neosobnú formu vyžaduje subjekt alebo objekt. Na vysvetlenie autor
uvádza príklad:
Juan desea ir a tu casa.
Táto veta nám na prvý pohľad môže pripomínať slovesnú perifrázu, pretože tu máme
plnovýznamové sloveso ir v infinitíve a sloveso desea sa teda môže javiť ako pomocné. Avšak
sloveso desea si vyžaduje subjekt, ktorým je v tom prípade Juan, a tak túto vetu nemožno
považovať za slovesnú perifrázu.
Gómez Torrego (1988, 23–24) ešte upozorňuje, že si treba uvedomiť rozdiel medzi
slovesnými perifrázami (perífrasis verbales) a slovnými obratmi (locuciones verbales). Slovný
obrat označuje ako skupinu slov, z ktorej aspoň jedno je sloveso, a zvyšok slov je s tým
slovesom tak úzko spätý, že sa nedá syntakticky rozdeliť. Celé toto slovné spojenie je teda
jadrom predikátu. Taktiež zhrňuje päť základných rozdielov medzi slovesnou väzbou
a slovným obratom:
a) Pri perifráze môžeme k slovesu pridať len ďalšie sloveso, pri slovnom obrate môžeme
k slovesu pridať hocijaký iný gramatický prvok (Dar la gana – slovný obrat).
b) Časti slovného obratu nie je možné syntakticky rozdeliť, naopak v perifráze sa vždy
nachádza jedno sloveso hlavné a ďalšie pomocné.
c) V slovných obratoch nie je možná lexikálna ani štrukturálna konmutácia. V perifrázach
je vždy možná lexikálna konmutácia, čiže zámena jedného slova za druhé, ktoré má
rovnakú kategóriu a funkciu. Napríklad infinitív za infinitív (Terminar/ acabar por
decir).
d) Slovný obrat získava úplne nový význam a nezachováva sa význam ani jedného zo slov,
ktoré ho tvoria. Perifráza ma význam hlavného slovesa.
e) Pri slovnom obrate vyberá podmet a iné komplementy prvé sloveso, pri perifráze druhé.
RAE (2009, 2107) ešte zdôrazňuje, že niektoré pomocné slovesá sa môžu spájať s viacerými
neosobnými tvarmi a vždy tak dosiahnu iný význam. Napríklad sloveso ir sa môže
skombinovať s infinitívom, particípiom a aj gerundiom (ir a leer, ir leyendo, ir envuelto en
papel de regalo) a naopak slovesá estar a llevar len s gerundiom alebo particípiom (estar
estudiando todo el día, estar estudiada una cuestión; llevar viviendo mucho tiempo en el mismo
sitio, llevar acoplado un micrófono).
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Naproti tomu Gómez Torrego (1988, 15–16) ešte doplňuje informáciu, že neosobné
tvary slovesa môžu mať dvojitý gramatický charakter. Infinitív sa može vyskytovať ako
sloveso, ale aj ako podstatné meno. Ako podstatné meno môže byť uvádzané determinantom
a niekedy dokonca sprevádzané adjektívom - Me preocupa el mal vivir de algunos. Gerundium
sa môže vyskytovať ako príslovka alebo príslovkové spojenie -Van corriendo. = Van deprisa/
al galope. Podľa kontextu, v akom sa nachádza, môže particípium fungovať ako sloveso, ale aj
ako adjektívum – Dicho eso, se marcharon (sloveso) = Los niños llegaron preocupados
(adjektívum).
Čo sa týka rozdelenia perifráz do skupín, Zavadil – Čermák (2010, 316–328) rovnako
ako aj RAE (2009, 2107; 2113–2115) vymedzujú modálne perifrázy, medzi ktoré zaraďujú
poder + infinitív, querer + infinitív, deber + infinitív, tener que + infinitív a ďalšie. Zavadil –
Čermák ďalej rozdeľujú perifrázy podľa fázových, rezultatívnych a kvantitatívnych významov
povahy slovesného deja. Fázové významy povahy slovesného deja ďalej delia na významy
ingresívne, duratívne a terminatívne. Rezultatívne významy na rezultatívnosť aktívnu
a pasívnu, a kvantitatívne významy na význam repetitívny a habituálny.
Naproti

tomu

RAE

okrem

modálnych

perifráz

vymedzuje

ešte

perifrázy

časovoaspektuálne (tempoaspectuales), medzi ktoré radia perifrázy časové (ir a + infinitív,
acabar de + infinitív atď.) a habituálne (soler + infinitív, volver a + infinitív). V skupine
časovoaspektuálnych perifráz ešte vymedzuje fázové perifrázy (perífrasis fasales), ktoré
rozdeľuje na väzby, ktoré vyjadrujú bezprostrednú blízkosť (de fase preparatoria / de
inminencia: estar por + infinitív, estar a punto de + infinitív atď.), počiatok (de fase inicial /
incoativas: empezar a + infinitív, ponerse a + infinitív atď.), priebeh (cursivas: ir + gerundium,
seguir + gerundium atď.) a koniec (terminativas: dejar de + infinitív, terminar de + infinitív
atď.).
Taktiež hovorí o takzvaných perifrázach skalárnych (escalares, seriales: empezar +
gerundium, acabar + gerundium atď.), ktoré umiestňujú dej na začiatok nejakej série dejov.
Skalárnym perifrázam sa budem podrobnejšie venovať v kapitole 2.3. Okrem tohto delenia
predkladá ešte užšie delenie perifráz rovnako ako aj Gómez Torrego (1988, 30–31), a to na
perifrázy s infinitívom, gerundiom a particípiom.
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2.2. Situácia v češtine
Ako uvádzajú Zavadil – Čermák (2010, 315), pod pojem aspektu zahrňujeme španielsku
obdobu slovanského vidu viazanú na významovú opozíciu perfektívneho pojatia deja
a imperfektívneho pojatia deja, a vyjadrovanú morfologickými prostriedkami v tesnej
súvislosti s kategóriou času. Taktiež hovoria, že v španielskej gramatickej tradícii sa často
stretávame s tým, že sa kategória povahy slovesného deja od aspektu dostatočne neodlišuje.
Naproti tomu Petr, J. a kol. v Mluvnice češtiny 2 upozorňujú, že spôsoby slovesného
deja (Aktionsart) v češtine, ktorými sa vyjadrujú rôzne druhy dejového priebehu je treba
v užšom slova zmysle odlišovať od vidu. Spôsob slovesného deja je lexikálna a nie lexikálne
gramatická kategória, z čoho vyplýva, že sa uplatňuje len u niektorých slovies.
Spôsoby slovesného deja vyjadrujú fázové slovesá, ktore delia na počínajúce (vyběhnout),
končiace (dokončit), omedzovacie (posedět si), pokračovacie (zůstat stát), okamžité (kousnout),
trvajúce (pršet), zdrobnené (spinkat), slovesá vyjadrujúce menšiu alebo väčšiu mieru
slovesného deja (přisladit), postupné vznikanie deja (rozplakat se) a iné. (1986, 185)
Čechová a kol. v Čeština, řeč a jazyk (1996, 154–155) popisujú slovesný vid ako
morfologicko lexikálnu kategóriu, ktorá ovplyňuje kategóriu času. Petr J. a kol. (1986, 179181) vysvetľujú vzťah medzi kategóriou vidu a kategóriou času. Prejavuje sa tým, že dokonavý
vid sa vylučuje s aktuálnym prítomným časom. Dokonavé slovesá nemôžu vyjadrovať dej
prebiehajúci v prítomnosti, ale iba dej, ktorý sa už uskutočnil alebo ešte nie (koupil jsem /
koupím knihu). Taktiež dodáva, že dokonavé slovesá môžu vyjadrovať aj deje nezaradené do
určitého času (Kdykoli tam přijdu...) a takisto historický prézens, čiže minulosť prenesenú do
prítomnosti. Čechová a kol. ešte upozorňujú, že vid sa so slovesným časom nedá miešať,
pretože napríklad tvar slovesa v minulom čase sám o sebe nevypovedá nič o ukončení deja –
četl knihu (nevieme, či knihu dočítal, vieme len, že v minulosti prebiehalo čítanie a dokonca
ani nevieme, či čítanie ešte stále neprebieha). Obe gramatiky sa zhodujú v tom, že vid podáva
dej v jeho priebehu alebo v jeho komplexnosti, v jeho dokončení, čiže ucelenosti. Priebeh deja
vyjadrujú slovesá nedokonavé, ucelenosť deja slovesa dokonavé. Petr J. a kol. ešte vysvetľujú,
že dokonavý vid nemožno stotožňovať s bodovosťou (punktuálnosťou) deja, pretože vid
nezávisí na dobe trvania slovesného deja. Na porovnanie uvádzajú príklady píchnout, hodit –
vymyslit, natřít. (1986, 181)
Čechová a kol. (1996, 157–159) ešte ku kategórii vidu prikladajú podkategóriu
násobnosti a nenásobnosti, čiže schopnosti vyjadrovať dej prebiehajúci jedenkrát a opakovane.
Rovnako slovesá dokonavé ako aj nedokonavé majú schopnosť vyjadrovať nenásobený dej, čo
znamená prebiehajúci / prebehnutý jedenkrát, teda dej neopakovaný. Petr J. a kol. (1986, 180)
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uvádzajú, že protiklad násobenosti sa uplatňuje len u slovies nedokonavých. Naproti tomu
Čechová a kol. hovoria, že pokiaľ by sa protiklad násobnosti uplatňoval iba u slovies
nedokonavých, potom by bola násobnosť chápaná ako podkategória nedokonavosti. Tvrdia, že
násobné slovesá sú prevažne nedokonavé, ale nájdu sa medzi nimi aj dokonavé. Nasobné
dokonavé slovesá sú takzvané distributívne / podielne slovesá, ako napríklad posbírat,
pootvárat, pozavírat. Petr J. a kol. ešte uvádzajú možnosť, že kategória násobnosti by mohla
byť priradená k spôsobom slovesného deja. Svoje tvrdenie vysvetľujú tak, že na rozdiel od
protikladu dokonavosti, ktorý pri prekladoch do neslovanských jazykov vykazuje značné
problémy, sa protiklad násobnosti dá v cudzom jazyku dobre vyjadriť lexikálne. Na druhej
strane sa však násobnosť od ostatných spôsobov slovesného deja odlišuje svojim veľkým
rozsahom, a to dáva oprávnenie tomu pojatiu, ktoré vidí slovesný vid v širšom zmysle u oboch
protikladov.
Petr, J. a kol. (1986, 181-182) ešte charakterizujú pojem vidová dvojica (vidový pár). Je
to teda dvojica slovies, ktoré sa odlišujú len vidom, ale nie lexikálnym významom. Vidové
dvojice tvorené morfologickými prostriedkami radia do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria
vidové dvojice ako napríklad dát – dávat, vypsat - vypisovat a druhú vařit – uvařit, psát –
napsat. V prvom prípade je základom dokonavé sloveso, z ktorého sa pomocou sufixov tvorí
sloveso nedokonavé. V druhom prípade je základom naopak sloveso nedokonavé a z neho sa
prefixom tvorí sloveso dokonavé. Slovesá vidovej dvojice prvého typu sa líšia len vidom, nie
lexikálnym významom, kdežto v dvojiciach druhého typu je významová korešpondencia oboch
slovies len približná.
Kategória španielskeho aspektu a slovanský vid sa podľa Zavadila – Čermáka (2010,
312) zhodujú v tom, že obsahovo sú obe kategórie založené na opozícii dvoch významov
subjektívneho nazerania deja, teda nazerania perfektívneho alebo imperfektívneho. Táto
opozícia je zrovnateľná s opozíciou dokonavosť–nedokonavosť v češtine. Výrazové
prostriedky sú však odlišné. Španielčina nepoužíva k vyjadreniu aspektových opozíc
slovotvorné prostriedky, ktoré by umožňovali vyjadriť perfektívnosť alebo imperfektívnosť
deja autonómne, nezávisle na čase a mode. Aspektové významy sa tu vyjadrujú kumulatívne,
amalgamujú sa s význammi časovými a modálnymi v jednotlivých modotemporálnych
paradigmatoch.
V španielskej gramatickej tradícii je kategória aspektu úzko spätá s kategóriou povahy
slovesného deja. Podľa Zavadila – Čermáka (2010, 315) sú prostriedkom na vyjadrenie povahy
slovesného deja slovesné perifrázy. Petr. J. a kol. hovoria o spôsoboch slovesného deja, ktoré
sú vyjadrované fázovými slovesami, ktoré sú tvorené rôznymi predponami. (1986, 185) Týmito
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fázovými slovesami sa častokrát dajú vyjadriť španielske slovesné perifrázy v češtine.
Napríklad ingresívna perifráza ponerse a llorar sa dá do češtiny preložiť pomocou slovesa
rozplakat se, ktoré Petr. J. a kol. zaraďujú medzi slovesá, ktoré vyjadrujú postupné vznikanie
deja. (1986, 185)

2.3. Popis vybraných perifráz skalárnych
Ako uvádza RAE (2009, 2114-2115), skalárne perifrázy sa spájajú s fázovými prostredníctvom
násobnosti. Fázové perifrázy sa všeobecne sústreďujú na niektoré štádium procesu. Skalárne
perifrázy naopak poukazujú na niektorú z udalostí, ktoré sú zoradené implicitne v určitej
hierarchii.

2.3.1. Empezar por + infinitív
Zavadil – Čermák (2010, 319) definujú túto perifrázu ako väzbu s významom inceptívnej
ingresívnosti. To znamená, že charakterizuje dej ako počiatočný v rade iných dejov, čiže ako
predchádzajúci iným dejom. Zároveň upozorňujú, že termín inceptívny nie je v tomto význame
prijímaný obecne, ale v ich pojatí vyjadruje perifrázy s predložkou por. Uvádzajú napríklad
vetu: Empecemos por poner las cosas en su punto. – Začněme tím, že si uděláme ve věcech
pořádek. Podobne túto perifrázu opisuje aj RAE (2010, 546), konkrétne ako väzbu, ktorá
označuje prvý dej v sérii za sebou idúcich dejov. K tomu ešte dopĺňa, že tento dej môže byť
dokončený alebo nemusí. Ako príklad uvádzajú vetu: Entonces, empezaré por decirle que,
aunque solo tengo cincuenta años, llevo más de treinta de casada.

2.3.2. Empezar + gerundium
Podľa Zavadila – Čermáka (2010, 323–324) má táto perifráza význam distributívnej
duratívnosti, čiže charakterizuje dej ako vykonávaný po častiach, prebiehajúci v určitých
porciách. Takisto upozorňujú, že parciálne duratívne perifrázy podliehajú v norme spisovnej
španielčiny rôznym obmedzeniam. Jedno takéto obmedzenie sa týka aj našej perifrázy, ktorej
pomocné sloveso, v tomto prípade empezar, nestratilo svoj pôvodný vecný význam. Sloveso
empezar má vo svojom lexikálnom význame obsiahnutú iniciálnosť. Gramatikalizovanosť
takýchto slovies teda spočíva len v tom, že s nefinitným tvarom iného vecnevýznamového
slovesa tvoria jeden celok vyjadrujúci príslušný význam kategórie povahy slovesného deja.
Naproti tomu, Gómez Torrego v GDLE (1999, 3423) rovnako ako aj RAE (2010, 54615

547) dávajú túto perifrázu do rovnocennosti s konštrukciou empezar por + infinitív. Gómez
Torrego definuje väzbu empezar + gerundium ako označenie začiatku procesu, ktorý je vo
vzťahu s ďalším procesom alebo celou sériou nasledujúcich explicitných alebo implicitných
procesov. Zároveň spochybňuje jej perifrastickú interpretáciu, pretože gerundium si uchováva
vlastnosť príslovky. Ako príklad uvádza: Empecé recontando las simulaciones en las que es un
artista consumado, las indecencias en las que es muy hábil. (1999, 3423)

2.3.3. Terminar por + infinitív
Zavadil – Čermák (2010, 325) zaraďujú túto perifrázu k väzbám s významom finitívnej
terminatívnosti, ktoré charakterizujú dej ako nejakým spôsobom zakončený, dovřšený.
Terminará por marcharse al extranjero. – Nakonec odejde za hranice. Rovnako ako aj Gómez
Torrego v GDLE (1999, 123–124) dávajú túto perifrázu do rovnocennosti s perifrázou acabar
por + infinitív. Gómez Torrego ďalej uvádza, že keďže tieto perifrázy vyjadrujú vyvrcholenie
nejakého deja alebo procesu, sú v niektorých prípadoch ekvivalentné s perifrázou llegar a +
infinitív. Hlavne ak obe vyjadrujú nejaký negatívny, obtiažny alebo pochybný proces.
Napríklad: Terminamos por ponernos nerviosos. = Llegamos a ponernos nerviosos. Takisto
zdôrazňuje, že tieto perifrázy môžu obsahovať negáciu no len medzi pomocným slovesom
a infinitívom, nikdy nie pred pomocným slovesom: Terminé por no ponerme nervioso.

2.3.4. Terminar + gerundium
RAE (2010, 546) a Gómez Torrego v GDLE (1999, 3422; 3386) opisujú túto perifrázu ako
vyjadrenie vyvrcholenia procesu alebo série predošlých procesov vyjadrených explicitne alebo
nevyjadrených. Tiež ju považujú za ekvivalentnú s perifrázou terminar por + infinitív. Gómez
Torrego navyše špecifikuje, že sa často pri tejto perifráze predpokladá nejaký neočakávaný
alebo obtiažny dej a niekedy má podtón netrpezlivosti: Terminó haciéndolo – al fin lo hizo.
Preto sa niekedy svojim významom približuje k perifráze salir + gerundium. Negácia no môže
takisto stáť len medzi pomocným slovesom a gerundiom: Terminaremos no entendiendo nada.
Na záver dodáva, že perifrázy tohto typu sa tiež môžu používať v pasívnej konštrukcii so
slovesom ser: Esos libros terminarán siendo vendidos.
Oproti tomu podľa Zavadila – Čermáka (2010, 323) môžeme túto konštrukciu zaradiť
medzi perifrázy s významom distributívnej duratívnosti rovnako ako aj perifrázu empezar +
gerundium, a tak ju odlíšiť od perifrázy terminar por + infinitív. V tomto prípade však bude
mať sloveso terminar vo svojom lexikálnom význame obsiahnutú terminatívnosť.
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Úplné odlišné tvrdenie predkladajú Fente – Fernández – Feijóo (1987, 37), ktorí hovoria
o terminar + gerundium ako o slovesnej konštrukcii a nepovažujú ju za perifrastickú, ale pre
jej veľmi frekventované užívanie v španielskom jazyku ju uvádzajú medzi ostatnými
perifrázami.

2.3.5. Llegar a + infinitív
Zavadil – Čermák (2010, 325) zaraďujú túto perifrázu do skupiny väzieb s významom
konzumatívnej terminatívnosti, čo znamená, že charakterizuje dej ako dosiahnutý a dovŕšený
po určitom čase. He llegado a pensar que tiene usted razón. – Dospěl jsem k přesvědčení, že
máte pravdu. Gómez Torrego (1988, 121–122) k tomu vysvetľuje, že to, že táto perifráza
niekedy vyjadruje vyvrcholenie procesu môže byť spojené s vlastným významom slovesa
llegar ako slovesa vyjadrujúceho pohyb. Vyvrcholenie procesu môže byť dosiahnuté
dobrovoľným úsilím subjektu alebo naopak, subjekt môže byť týmto vyvrcholením zasiahnutý.
V prvom prípade to teda znamená dosiahnutie cieľa a sloveso llegar sa vtedy môže sémanticky
zhodovať so slovesami conseguir a lograr.
Tu hijo llegó a ser ministro. = Tu hijo consiguió/ logró ser ministro.
V druhom prípade, kedy je subjekt zasiahnutý vyvrcholením procesu má toto spojenie ironický
podtón.
Llegué a perder en un día todo lo que había ganado en un año (nie je to to isté ako
conseguí perder en un día...).
Gómez Torrego (1988, 122–123) a Fente – Fernández – Feijóo (1987, 18–19) sa tejto
perifráze venujú ešte podrobnejšie. Zhodujú sa v tom, že perifráza llegar a + infinitív môže mať
aj význam prísloviek ako incluso, hasta (dokonca, až). Tieto adverbiá sa vo vete môžu
objavovať aj za prítomnosti perifrázy llegar a + infinitív.

Gómez Torrego ešte k tomu

vysvetľuje, že je to spôsobené oslabením zdĺhavého procesu, ktorý môže byť aj psychický,
a vtedy sa základným významom konštrukcie stáva význam zintenzívnenia, preháňania.
Tus hijos me insultaron y llegaron a amenazarme. = Tus hijos me insultaron e incluso,
me amenazaron; y hasta me amenazaron.
Takisto sa obe gramatiky zhodujú v tom, že ak perifráza začína negáciou znamená to,
že proces nevyvrcholil úplne, nedospel do konca (No llegué a aprenderme aquel
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trabalenguas.), a že niekedy sa táto perifráza môže vyskytovať v podmienkových vetách, kedy
je plusquamperfektum subjunktívu nahradené pomocným slovesom v prézente indikatívu.
Si llego a salir, me mojo. = Si hubiera salido, me habría mojado.
Fente – Fernández – Feijóo (1987, 19) navyše doplňujú, že perifráza llegar a + infinitív
sa môže objaviť s významom rovnakým, aký majú adverbiá por fin, al fin, finalmente. To
znamená, že niečo sa konečne udialo a k vyvrcholeniu procesu viedla problematická cesta.
Después de mucho discutir, llegó a vendérmelo por el precio que yo le ofrecía (por fin;
al fin me lo vendió...).
Fente – Fernández – Feijóo (1987, 52–53) porovnávajú perifrázu llegar a + infinitív
s acabar por + infinitív / acabar + gerundium. Uvádzajú, že všetky tri sú terminatívne
a vyjadrujú koniec nejakého deja. Odlišujú ich tým, že llegar a + infinitív vyjadruje dej, ktorý
má stúpajúci smer, čiže smeruje k prekonaniu niečoho. Naproti tomu perifrázy tvorené
slovesom acabar vyjadrujú dej so smerom klesajúcim, čo môže znamenať vzdanie sa. Toto
tvrdenie vysvetľujú na nasledujúcich dvoch príkladoch.
Después de tres meses en Inglaterra, llegó a gustarme el té. (Hovorca túto vetu
formuluje ako niečo, čo časom získal, ako niečo pozitívne).
Después de tres meses en Inglaterra, acabó por gustarle el té. (Hovorca to prezentuje
ako niečo negatívne a má to podtón vzdania sa).
Ďalej dávajú oba typy perifráz do negácie. Zatiaľ čo sloveso llegar pripúšťa negáciu
(Después de tres meses en Inglaterra, no llegó a gustarme el té.), sloveso acabar ju nepripúšťa
a musí byť presunutá pred infinitív alebo gerundium. Tu však nastáva ďalší problém
s významom perifrázy, ktorý nadobudne. Keby sme vytvorili vetu Después de tres meses en
Inglaterra acabó por no gustarme el té, nedávala by zmysel, ak by sme brali v úvahu, že čaj
sme nemali radi ani predtým. Odkazuje to totiž k tomu, že v Anglicku sa pije veľa čaju. Aby
veta dávala zmysel, museli by sme slovo té niečím nahradiť, napríklad Después de tres meses
en Inglaterra acabó por no gustarme el café, čo by v tomto prípade znamenalo, že predtým sme
kávu mali radi.
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3. Praktická časť
3.1. Empezar + gerundium
Slovesnú opisnú väzbu zloženú zo slovesa empezar a gerundia budem v nasledujúcom texte
rozoberať za pomoci korpusovej analýzy. Najprv sa zameriam na frekvenciu užitia danej
perifrázy a na slovesá, s ktorými sa spája, a ktoré budem skúmať v korpuse CORPES XXI.
Následne sa budem venovať možným prekladom tejto väzby do češtiny, a to pomocou
paralelného korpusu InterCorp, konkrétne subkorpusu tvorenom španielskymi originálmi,
ktorý umožňuje vyhľadávať medzi priamymi prekladmi beletristických diel.

3.1.1. CORPES XXI
Zadaním slovesa empezar do políčka lema a následným upravením konštrukcie pomocou
tlačidla proximidad na jej základnú podobu empezar + gerundium som získala 1177 výsledkov
v 1014 dokumentoch. Relatívna frekvencia je 4,75 výskytov na jeden milión. Najväčší počet
výskytov je z rokov 2006-2010, a to približne päťsto a viac. O niečo menší výskyt pozorujeme
v rokoch 2001-2005, konkrétnejšie okolo štyristo. Najmenej výskytov je zaznamenaných
v rokoch 2011-2015, a to len stodeväťdesiatštyri. Frekvencia mala najprv stúpajúcu tendenciu,
ale od roku 2011 začala klesať.
Cieľom tejto analýzy bolo zistiť, aké plnovýznamové slovesá sa v danej perifráze objavujú
a aká je ich frekvencia. Všetky výsledky zoradené podľa roku som prešla ručne a zoradila do
tabuľky. V Tabuľke 1 som však pre lepšiu prehľadnosť uviedla infinitívy vytvorené od slovies
nájdených v tvare gerundia. Keďže bolo nájdených výsledkov veľa, vypísala som do Tabuľky
1 len slovesá, ktoré som našla s frekvenciou vyššou ako desať. Pri analýze som zvratné slovesá
dávala do samostatných skupín, a takto budem postupovať pri všetkých nasledujúcich
analýzach.
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Infinitív

Počet výskytov

Ser

127

Decir

109

Hacer

55

Ganar, hablar

39

Contar, trabajar

23

Preguntar

21

Perder

20

Dar

19

Jugar

16

Cantar

14

Recordar

12

Explicar, señalar

11

Tabuľka 1 – najčastejšie slovesá, ktoré sa spájajú s väzbou empezar + gerundium (CORPES XXI)

Po spracovaní výsledku podľa Tabuľky 1 vidíme, že daná konštrukcia sa najčastejšie
spája so slovesom ser, presne stodvadsaťsedem krát. O niečo menej výskytov má sloveso decir,
konkrétne stodeväť. Na treťom mieste je infinitív hacer s počtom výsledkov päťdesiatpäť,
a hneď za ním ganar a hablar s počtom tridsaťdeväť. Konkrétne na prvé tri slovesá ser, decir
a hacer sa budem zameriavať aj pri ďalších analýzach. Tabuľku ďalej tvoria neurčitky, ktoré sa
vo výsledku objavujú okolo dvadsaťkrát a menej. Sú to napríklad contar, preguntar, perder,
dar atď. Ako som už napísala v úvode, v Tabuľke 1 sa nenachádzajú slovesá s frekvenciou
nižšou ako jedenásť. Najväčšiu časť z celého výsledku tvoria práve slovesá, ktoré sa
s analyzovanou konštrukciou spájajú len jeden alebo dvakrát.

3.1.2. Porovnanie empezar + gerundium a empezar por + infinitív – CORPES
XXI
Na porovnanie frekvencie slovies, s ktorými sa perifrázy spájajú som v korpuse CORPES XXI
zadala dotaz na vyhľadanie konštrukcie empezar por + infinitív, ktorá sa podľa Zavadila Čermáka radí medzí perifrázy s významom inceptívnej ingresívnosti, čiže charakterizuje dej
z hľadiska jeho počiatku. Na druhej strane, empezar + gerundium sa radí medzi väzby
s významom distributívnej duratívnosti, čo znamená, že charakterizuje dej ako vykonávaný po
častiach. V tomto prípade má sloveso empezar vo svojom lexikálnom význame obsiahnutú
iniciálnosť. (2010, 319; 323).
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Do políčka lema som opäť zadala infinitív empezar a stlačením tlačidla proximidad som
do ďalšieho políčka lema napísala predložku por. Následne som dotaz upravila tak, aby bola
vyhľadaná daná konštrukcia. Bolo nájdených 664 výsledkov v 560 dokumentoch. Znovu som
po zoradení podľa roku vyhľadávala infinitívy, s ktorými sa študovaná väzba spája, ručne som
ich všetky prešla a zoradila do tabuľky, v ktorej sa nachádzajú len tie, ktoré majú frekvenciu
vyššiu ako desať.

Infinitív

Počet výskytov

Infinitív

Počet výskytov

Ser

127

Decir

36

Decir

109

Hacer

19

Hacer

55

Ser

18

Ganar, hablar

39

Reconocer

17

Contar, trabajar

23

Definir

16

Preguntar

21

Aclarar,

contar, 14

dar
Perder

20

Dar

19

Jugar

16

Cantar

14

Recordar

12

Explicar, señalar

11

Preguntar

11

Tabuľka 2 - najčastejšie slovesá, ktoré sa spájajú s väzbami empezar + gerundium a empezar por +
infinitív (CORPES XXI)

Pre prehľadnejšie porovnanie som tu znovu skopírovala tabuľku s výsledkami analýzy
väzby empezar + gerundium. Výsledok je zaujímavý, pretože opäť sa ako najčastejšie
používané slovesá vyskytli ser, decir a hacer, ale tentokrát v inom poradí. Pri perifráze tvorenej
infinitívom je ako prvé umiestnené sloveso decir s počtom tridsaťšesť, za ním hacer
devätnásťkrát a ako posledné ser osemnásťkrát.
Podľa percentuálneho vyjadrenia sa spomínané tri slovesá vyskytujú s väčšou
frekvenciou v perifráze tvorenej gerundiom. Z celkového výsledku 1177 užití, tvorí infinitív
ser, ktorý má najvyššiu frekvenciu, 10,79%. Pri perifráze s infinitívom je najpoužívanejším
neurčitkom decir, ktorý tvorí 5,42% z celkového výsledku 664 prípadov. Pri perifráze empezar
+ gerundium sa tento neurčitok nachádza na druhom mieste a tvorí 9,26% z výsledku, zatiaľ čo
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hacer, ktoré je podľa analýzy väzby s infinitívom takisto na druhom mieste tvorí len 2,86%.
Porovnávajúc posledné, teda tretie miesto, tvorí sloveso hacer 4,67% a ser 2,71%
z celkových výsledkov skúmaných perifráz.
V oboch analýzach sa tiež objavili slovesá dar, contar a preguntar. Všetky tri však po
zaokrúhlení tvoria v obidvoch perifrázach približne 2%.
Porovnaním celkových výsledkov obidvoch perifráz môžem tiež povedať, že podľa
korpusu CORPES XXI sa konštrukcia empezar + gerundium používa podstatne častejšie.

3.1.3. InterCorp
Ďalším bodom rozboru je skúmanie českých ekvivalentov študovaného výrazu. Španielska
opisná väzba empezar + gerundium nemá v češtine úplný ekvivalent, a tak môže byť jej
prekladanie problematické. Po zadaní dotazu [lemma=“empezar“] [tag=“VLger“] do
paralelného korpusu InterCorp bolo nájdených 42 výskytov, z ktorých všetky odpovedali
zadanej konštrukcii. Všetky som prešla ručne a vytvorila som skupiny, ktoré som zoradila
podľa frekvencie do tabuľky.

Preklad

Frekvencia

Lexikálne

15

Slovesom začít + infinitív

12

Slovesom

začít

+

deverbatívne substantívum 10
v inštrumentáli / zámeno to
v inštrumentáli
Iné preklady

3

Nepreložené

2

Tabuľka 3 – typy prekladov väzby empezar + gerundium do češtiny (InterCorp)

Ako uvádzam v Tabuľke 3, najviac prekladov bolo zaznamenaných pomocou
lexikálneho doplnku. Z pätnástich nájdených možností bolo sedem preložených za pomoci
slova nejdřív. Menej frekventované bolo použitie slov zpočátku, na začátku, nejprve a napřed.
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La Doly empezó trabajando bien y a la mano, pero luego se cansó.
Doly zpočátku byla dobrá, poslušná, ale později se unavila.
(Miguel Delibes, Lovcův deník, prekl. Josef Forbelský, Praha: Odeon, 1972).
Druhým najčastejším prekladom s počtom desať je preklad pomocou konštrukcie začít
+ infinitív. Vo výsledkoch sa objavili preklady ako:
Contra lo que todos (o buena parte de los feligreses) esperaban, Seaman empezó hablando de
su infancia en California.
Oproti očekávání všech (nebo většiny farníků) začal Seaman mluvit o svém dětství v Kaliforni.
(Robert Bolaño, 2666, prekl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2012).
Me empezó escribiendo a propósito de unas ideas mías sobre el sexo.
Začal mi psát kvůli několika mým myšlenkám o sexu.
(Ernesto Sábato, Abaddón zhoubce, Brno: Host, 2002).
Pri tomto type prekladu nie je formálne zachytený rozdiel medzi perifrázou empezar a +
infinitív, ktorá vyjadruje iniciálnu ingresívnosť a väzbou empezar + gerundium, ktorá označuje
prvý proces v nejakom rade procesov.
Ďalšia častá forma prekladu bola pomocou deverbatívneho substantíva v inštrumentáli
za slovesom začít. Tri prípady boli preložené pomocou slovesa začít a zámena to
v inštrumentáli.
Todos empezamos dando saltos - afirmó Emilio.
"Všichni začínáme hopsáním," prohlásil Emilio.
(Mario Vargas Llosa, Město a psi, prekl. Miloš Veselý, Praha: Mladá fronta, 2004).
Empezó pidiendo datos del último balance y terminó solicitando una discriminación de rubros
que figura en el inventario inicial.
Začal tím, že si vyžádal některé podrobnosti o poslední uzávěrce , a nakonec chtěl přesně vědět
o každé položce počínaje prvním účetním záznamem.
(Mario Benedetti, Chvíle oddechu, prekl. Kamil Uhlíř, Praha: Odeon, 1967).
Všetky tieto typy prekladov nám naznačujú, že proces prechádza určitými fázami. V tomto
prípade nám vyjadrujú počiatočnú fázu procesu.
Medzi nájdenými výrazmi som našla aj tri preklady, ktoré sa síce odlišujú od ostatných,
ale vystihujú podstatu. V dvoch bola skalárnosť vyjadrená v sémantike slovesa, v jednom za
pomoci slova první.
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Noble, sabia y justa asamblea —empecé diciendo—, concededme, os lo ruego, vuestra
atención, pues me propongo poner en claro una serie de sucesos misteriosos...
"Vznešené, moudré a spravedlivé shromáždění, "zahájil jsem svou řeč," prosím, abyste mi
věnovali pozornost, neboť zamýšlím objasnit celou řadu záhadných událostí...
(Eduardo Mendoza, Podivuhodná cesta Pomponia Flata, prekl. Jana Novotná, Praha:
Garamond, 2009).
Lo primero porque carecía de responsabilidades externas, lo segundo porque lo que más le
divertía era derrotar al Madrid en una final de Copa (1-3, lo vi en el estadio, empezó marcando
Puskas de córner directo)...
Nezodpovědné, protože nemělo žádnou zodpovědnost navenek, a uličnické, protože se nejlíp
bavilo takovými kousky, jako například porazit Real Madrid ve finále Poháru (1 : 3, viděl jsem
to na stadionu, první gól dal Puskas rovnou z rohu)...
(Javier Marías, Divoši a citlivky. Fotbalové fejetony, prekl. Anežka Charvátová, Praha: BB art,
2003).
Zo všetkých troch prekladov nám je jasné, že začína nejaký dej, ktorý má ešte ďalšie
nasledujúce fázy.
Vo výsledkoch sa tiež objavili dve vety, v ktorých daná perifráza nebola preložená.
...mujeres discretas y serviciales que mantenían la casa tan limpia y tan ordenada como un
barco de guerra, y entraban por las ventanas las mismas músicas de gloria, los mismos
petardos de alborozo, las mismas campanas de júbilo que habían empezado celebrando su
muerte...
...úslužné nenápadné ženy, které udržovaly dům v takové čistotě a v takovém pořádku, jako by
to byla válečná loď, a okny vnikala dovnitř táž oslavná hudba, ozývaly se tytéž petardy radosti
a tytéž jásavé zvony, které předtím oslavovaly jeho smrt...
(Gabriel García Márquez, Podzim patriarchy, prekl. Josef Forbelský, Praha: Odeon, 2005).
'...nada', empezaba diciendo la voz de mujer, 'mañana sin falta me llamas y me lo cuentas todo
de arriba a abajo.
,...nic,' pokračoval ženský hlas, ,zítra mi určitě zavoláš a budeš mi to všechno vyprávět od
začátku do konce.
(Javier Marías, Vzpomínej na mě zítra při bitvě, prekl. Marie Jungmannová, Praha: Argo, 1999).
Ani jeden z prekladov nevyjadruje žiadnu fázovosť deja. Obe vety sú preložené veľmi
jednoducho, bez kladenia dôrazu na význam konštrukcie empezar + gerundium.
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3.1.4. Porovnanie empezar + gerundium a empezar por + infinitív InterCorp
Zadaním

dotazu

[lemma="empezar"][word="por"][tag="VLinf"],

čiže

vyhľadaním

konštrukcie empezar + por + infinitív bolo nájdených 72 prípadov. Cieľom bolo porovnanie
prekladov s výsledkami prekladovej analýzy perifrázy empezar + gerundium.
Opäť som ich preštudovala všetky a následne rozdelila do skupín a zapísala do tabuľky.

Preklad

Frekvencia

Preklad

Frekvencia

Lexikálne

27

Lexikálne

15

Slovesom začít + 19

Slovesom začít + 12

infinitív

infinitív

Slovesom začít +

Slovesom začít +

deverbatívne

16

substantívum
v inštrumentáli
zámeno

deverbatívne

10

substantívum
v inštrumentáli

/

zámeno

to

v inštrumentáli

/
to

v inštrumentáli

Nepreložené

10

Iné preklady

3

Iné preklady

------------------------

Nepreložené

2

Tabuľka 4 – typy prekladov väzieb empezar por + infinitív a empezar + gerundium do češtiny
(InterCorp)

Znovu som tu pripojila aj tabuľku z analýzy väzby tvorenej za pomoci gerundia. Hneď
na prvý pohľad vidno, že výsledky sú si veľmi podobné.
V oboch máme najvyšší počet prípadov preložených pomocou lexikálneho doplnku.
Percentuálnym vyjadrením je to pri empezar por + infinitív 37,5% z celkového výsledku
a 35,71% pri empezar + gerundium, čiže dosť podobné čísla. Takisto v obidvoch konštrukciách
bolo najpoužívanejším lexikálnym doplnkom slovo nejdřív. Pri väzbe s gerundiom to bolo
konkrétne sedemkrát z pätnástich a pri väzbe s infinitívom trinásťkrát z dvadsiatich siedmych.
Zatiaľ čo pri empezar + gerundium boli ďalšie lexikálne preklady tvorené doplnkami ako
zpočátku, na začátku, nejprve a napřed, pri empezar por + infinitív to boli skôr doplnky
zpočátku, úvodem a dokonca aj zkraje.

25

Empezó por convencerlo de que no entregara el mamotreto lírico, con el que sólo lograría
asustar a la niña de sus sueños, a quien suponía tan verde como él en los negocios del corazón.
Předpokládajíc, že děvče je v srdečních záležitostech právě tak nezkušené jako její syn,
rozmluvila mu hned zkraje úmysl předat dívce svých snů onen lyrický tlustospis, který by ji
leda vylekal.
(Gabriel García Márquez, Láska za časů cholery, prekl. Blanka Stárková, Praha: Odeon, 2003).
Na druhom mieste máme v oboch prípadoch preklady slovesom začít, za ktorým
nasleduje infinitív. Percentuálne sú to opäť podobné výsledky, a to 26,38% pri väzbe
s infinitívom a 28,57% pri väzbe s gerundiom. Tieto typy prekladov však nevyjadrujú fázovosť,
ktorú dané perifrázy v sebe nesú.
El barbero empezó por repicar en la nuca el cabello recortado.
Holič mu začal urovnávat zastřižené vlasy na krku.
(Gabriel García Márquez, Zlá hodina, prekl. Vladimír Medek, Praha: Odeon, 2006).
Ďalším zhodným bodom oboch analýz je preklad slovesom začít, za ktorým nasleduje
deverbatívne substantívum v inštrumentáli alebo zámeno to v inštrumentáli. Pri väzbe
s infinitívom bol preklad za pomoci slovesa začít a deverbatívneho substantíva v inštrumentáli
nájdený sedemkrát, zvyšok bol tvorený konštrukciou začít tím, že. Percentuálne vyjadrenia sú
si opäť veľmi blízke, konkrétne tento typ prekladu tvorí 22,22% z celkového výsledku pri
perifráze empezar por + infinitív a 23,8% z celkového výsledku pri empezar + gerundium.
Empecé por preguntarme cuándo tomé conciencia de ser viejo y creo que fue muy poco antes
de aquel día.
Začal jsem otázkou, kdy jsem si uvědomil, že jsem starý, a domnívám se, že se tak stalo velmi
krátce před oním dnem.
(Gabriel García Márquez, Na paměť mým smutným courám, prekl. Blanka Stárková, Praha:
Odeon, 2005).
Empezó por anunciarse con su nombre completo.
Začal tím, že se ohlásil celým svým jménem.
(Gabriel García Márquez, Dvanáct povídek o poutnících, prekl. Vladimír Medek, Praha:
Odeon, 2005).
Čo sa týka skupín nepreložené a iné preklady, tu sa tabuľky mierne odlišujú. Pri väzbe
s gerundiom boli nájdené len dva prípady, ktoré neboli preložené s dôrazom na fázovosť deja.
Táto časť tvorila 4,76% z celkového počtu štyridsať dva. Pri analýze väzby s infinitívom však
bolo takýchto prípadov nájdených desať zo sedemdesiatich dvoch, čo nám vo výsledku vytvára
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13,9%, čiže viac ako v predchádzajúcom prípade. Našla som dokonca aj jeden príklad, kde bola
väzba preložená za pomoci lexikálneho doplnku nakonec.
A pesar de toda su curiosidad y su insatisfacción, la ciencia, es decir la razón, empieza por
tranquilizarnos.
Přes všecku svou podivnost a neuspokojivost nás věda, to znamená rozum, nakonec uklidňuje.
(Julio Cortázar, Nebe, peklo, ráj, prekl. Vladimír Medek, Praha: Mladá fronta, 2001).
V skupine iné preklady sa pri konštrukcii empezar + gerundium nachádzajú tri prípady,
zatiaľ čo pri konštrukcii empezar por + infnitív nebol nájdený ani jeden.
Pri snahe vyjadriť fázový význam daných perifráz v češtine bola teda prednosť daná
skôr prekladom s lexikálnym doplnkom alebo prekladom so slovesom začít nasledovaným
deverbatívnym substantívom v inštrumentáli alebo zámenom to v inštrumentáli. Ďalšia
z možností prekladu, ktorú čeština ponúka, čiže použitie slovies so skalárnosťou obsiahnutou
vo svojej sémantike bola využitá len minimálne.
Zamerajúc sa na slovesá, s ktorými sa dané väzby spájajú som zistila, že obe sú
najčastejšie používané so slovesom decir, a tak som preštudovala jednotlivé preklady perifráz
v spojení práve s týmto slovesom.
Pri obidvoch väzbách sa dvakrát vyskytol preklad slovesom začít s infinitívom. Zatiaľ
čo pri väzbe empezar + gerundium bol dvakrát použitý infinitív mluvit, pri empezar por +
infinitív boli použité české ekvivalenty ako vykládat a vysvětlovat.
Empecé por decirle que la venta va mal porque el curso está muy avanzado.
Začal jsem mu vysvětlovat, že prodej vázne, protože žáci už jsou se studiem hodně daleko.
(Miguel Delibes, Lovcův deník, prekl. Josef Forbelský, Praha: Odeon, 1972).
«Indira Gandhi ha sido asesinada — empezó diciendo Rajiv ante las cámaras-.
"Indíra Gándhíová byla zavražděna," začal mluvit Rádžív před kamerami.
(Javier Moro, Červené sárí, prekl. Marie Jungmannová, Praha: Euromedia Group – Ikar, 2010).
Ďalšie tri preklady pri väzbe s infinitívom boli tvorené slovesom začít a zámenom to
v inštrumentáli. Pri väzbe empezar + gerundium sa takýto preklad neobjavil, ale takisto bolo
použité sloveso začít. V tomto prípade bolo však nasledované deverbatívnym substantívom
v inštrumentáli.
Empecé por decirle que mi padrino no quería nada, que eran los santos los que estaban
pidiendo sus ofrendas y que por eso había que hacer ebbó, que era darles de comer y de beber,
saludarlos y dejarlos divertirse.
27

Začala jsem tím, že on nechce nic, ale bozi požadují obětní dary, a proto se musí udělat ebbó,
tedy dát jim najíst a napít, pozdravit je a nechat je, ať se baví.
(Mayra Monterová, Jako tvůj posel, prekl. Petr Zavadil, Praha: Mladá fronta, 2002).
Los músicos, sobre su tarima, arrastran los últimos compases de un trozo de "Luisa
Fernanda", aquel tan hermoso que empieza diciendo:
Hudebníci na pódiu táhnou poslední takty jednoho kousku z "Luisy Fernandy", toho kouzelného
nápěvu, co začíná slovy:
(Camilo José Cela, Úl, prekl. Alena Ondrušková, Praha: Odeon, 1968).
Ďalší prípad pri perifráze s infinitívom nebol preložený a posledný bol tvorený
pomocou lexikálneho doplnku na začátku. Pri perifráze s gerundiom boli preklady rozličnejšie,
väzba empezar diciendo bola preložená napríklad ako zahájit svou řeč, na začátku stálo alebo
začal takhle.
Pri porovnaní celkových výsledkov užitia daných perifráz podľa korpusu InterCorp sa
častejšie používa perifráza v spojení s infinitívom, čo je opačný výsledok ako pri skúmaní na
korpuse CORPES XXI.

3.2. Terminar + gerundium
Pri tejto slovesnej opisnej väzbe, ktorá má opačný význam ako predchádzajúca väzba empezar
+ gerundium, sa budem znova zameriavať najprv na jej frekvenciu a slovesá, s ktorými sa
najčastejšie spája, a to prácou s korpusom CORPES XXI, a následne rozoberiem nájdené
preklady v korpuse InterCorp.

3.2.1. CORPES XXI
Rovnakým postupom ako pri predchádzajúcej analýze, teda zadaním slovesa terminar do
kolónky lema a upravením konštrukcie pomocou tlačidla proximidad bolo nájdených 9645
výsledkov v 5615 dokumentoch, pričom relatívna frekvencia je 39 výskytov na jeden milión.
V rokoch 2001-2005 máme zaznamenaných 3 375 výskytov a 4 390 z rokov 2006-2010, čo je
najvyšší počet. Najmenej ich teda je z rokov 2011-2015, konkrétne 1880.
Opäť som sa zameriavala na slovesá, ktoré sa vo väzbe vyskytujú a s akým počtom.
Keďže je výsledkov veľa, neanalyzovala som ich všetky, ale po ich zoradení podľa roku som
vybrala každý dvadsiaty. Takto som preskúmala spolu 482 prípadov. Následne som tvary
gerundia znovu upravila na tvar infinitívu a zoradila do Tabuľky 5 zostupne podľa frekvencie.
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Z dôvodu vysokého počtu slovies som do tabuľky uviedla len tie, ktoré mali frekvenciu vyššiu
ako štyri.

Infinitív

Frekvencia

Ser

65

Decir, hacer

13

Convertirse

12

Perder

8

Dar

7

Ganar

5

Tabuľka 5 – najčastejšie slovesá, ktoré sa spájajú s väzbou terminar + gerundium (CORPES XXI)

Podľa analýzy spracovanej v Tabuľke 5 sú tromi najpoužívanejšími slovesami v spojení
s danou väzbou ser, decir a hacer, čiže tie isté ako v predchádzajúcej analýze konštrukcií
empezar por + infinitív a empezar + gerundium. Dá sa pozorovať len jeden malý rozdiel, že
v tomto prípade majú slovesá decir a hacer rovnaký počet výskytov. Z celého výsledku tvorili
najväčšiu časť slovesá, ktoré sa vyskytli len jedenkrát, konkrétne to bolo dvestodvanásť, čo je
takmer 44%.

3.2.2. Porovnanie terminar + gerundium a terminar por + infinitív –
CORPES XXI
Opäť som v korpuse CORPES XXI vyhľadala aj konštrukciu terminar por + infinitív. Ako
konštatujú Zavadil- Čermák, väzba terminar + gerundium má význam distributívnej
duratívnosti, čiže charakterizuje dej po častiach, pričom sloveso terminar má vo svojom
lexikálnom význame obsiahnutú terminatívnosť. Perifráza terminar por + infinitív má význam
finitívnej terminatívnosti, čiže charakterizuje dej ako nejakým spôsobom zakončený, dovŕšený.
(2010, 323; 325).
Do políčka lema som teda znovu napísala slovo terminar, následne som po stlačení
tlačidla proximidad doplnila do ďalšieho políčka lema predložku por a nakoniec upravila dotaz
tak, aby vyhľadal infinitívy, ktoré sa s danou konštrukciou spájajú. Výsledne sa našlo 3918
prípadov v 2227 dokumentoch. Keďže je nájdených výsledkov na kompletnú analýzu priveľa,
29

zoradila som ich podľa roku a ručne som prešla každý piaty. Takýmto spôsobom som vo
výsledku získala 783 možností. Zo zapísaných infinitívov som vytvorila tabuľku podľa ich
frekvencie užitia sa danou perifrázou. Z dôvodu vysokého počtu slovies sú v tabuľke uvedené
len tie, ktoré mali frekvenciu užitia vyššiu ako štyri.

Infinitív

Frekvencia

Infinitív

Frekvencia

Ser

32

Ser

65

Aceptar,

21

Decir, hacer

13

Dar

18

Convertirse

12

Hacer

17

Perder

8

Afectar

8

Dar

7

Dejar, imponerse

7

Ganar

5

convertirse

Acostumbrarse,
ceder,

creer, 6

destruir, perder
Pasar, producir, 5
volverse
Tabuľka 6 – najčastejšie slovesá, ktoré sa spájajú s väzbami terminar por + infinitív a terminar +
gerundium (CORPES XXI)

Opäť som tu na porovnanie premiestnila aj tabuľku z predchádzajúcej analýzy väzby
terminar + gerundium. V tomto prípade už vidno viac odlišností. Ako najpoužívanejšie sloveso
je v oboch prípadoch ser. Sloveso ser teda tvorí približne 4% z celkového výsledku analýzy
konštrukcie terminar por + infinitív a 13,49% konštrukcie terminar + gerundium.
Na druhom mieste sa pri väzbe s infinitívom nachádzajú slovesá aceptar a convertirse,
a to dvadsaťjeden krát, zatiaľ čo pri väzbe s gerundiom je to decir a hacer. Sloveso convertirse
sa tiež objavuje aj vo výsledkoch analýzy konštrukcie tvorenej gerundiom, ale na treťom mieste
s počtom dvanásť. V oboch prípadoch však z výsledkov tvorí približne 2,7%.
Tretím najpoužívanejším slovesom perifrázy empezar por + infinitív je dar. Vyskytlo
sa osemnásťkrát, čiže tvorí približne 2,3% z celej analýzy. Pri perifráze empezar + gerundium
tvorí len 1,5% z výsledku.
Hacer a perder sú posledné slovesá, ktoré sa nachádzajú v oboch tabuľkách. Ich
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percentuálne vyjadrenie sa výrazne nelíši. Pri slovese hacer sú to približne 2–3% a pri perder
1–2%.
V analýze konštrukcií empezar + gerundium a empezar por + infinitív sa nám jasne
potvrdilo, že slovesá ser, decir a hacer sú najpoužívanejšie. Tu sa v oboch analýzach potvrdilo
len najčastejšie užitie slovesa ser a menej časté používanie slovesa hacer. Sloveso decir sa vo
výsledkoch analýzy väzby terminar por + infinitív objavilo len trikrát, preto sa v jej tabuľke
nenachádza. Je však treba mať na pamäti, že konštrukcie tvorené slovesom terminar neboli
z dôvodu vysokého počtu výsledkov preštudované kompletne, a to môže byť dôvod, prečo nie
sú výsledky také jednoznačné aj v tomto prípade.

3.2.3. InterCorp
Nasledujúcim krokom bude opäť skúmanie českých ekvivalentov väzby terminar + gerundium
v korpuse InterCorp. Zadaním dotazu [lemma=“terminar“] [tag=“VLger“], teda vyhľadaním
všetkých tvarov slovesa terminar spojených s ďalším slovesom v gerundiu sa našlo 199
výsledkov, z ktorých všetky odpovedali zadanému dotazu. Preskúmala som ich všetky ručne
a zoradila do tabuľky do nasledovných skupín:

Preklad
Skalárnosť

Frekvencia
vyjadrená

lexikálne 130

(nakonec, v závěru, na závěr, až, než)
Skalárnosť obsiahnutá v sémantike
slovesa

(skončit,

zakončit,

dopadnout, dopsat, dostat se (někam),

25

usoudit, dostavit se)
Slovesom končit + deverbatívne 3
substantívum

v inštrumentáli

/

zámeno to v inštrumentáli
Iné

2

Nepreložené

39

Tabuľka 7 – typy prekladov väzby terminar + gerundium do češtiny (InterCorp)
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Najväčší podiel z celkového výsledku mala skupina, v ktorej bola skalárnosť vyjadrená
lexikálne. Takýchto prípadov bolo až stotridsať a stodvadsaťtri z nich bolo preložených za
pomoci príslovkového určenia nakonec. Tri boli vyjadrené príslovkovým určením v závěru.
La información de la Justicia terminaba diciendo que Lorenzo Daza no abandonó a San Juan
de la Ciénaga a fines del siglo anterior en busca de mejores aires para el porvenir de su hija...
V závěru článek ve Spravedlnosti uváděl, že Lorenzo Daza se koncem minulého století
neodstěhoval ze San Juanu de la Ciénaga kvůli tomu, že by snad hledal lepší luft pro budoucnost
své dcery...
(Gabriel García Márquez, Láska za časů cholery, prekl. Blanka Stárková, Praha: Odeon, 2003).
Našla som aj dva príklady, kde bola perifráza preložená pomocou lexikálneho doplnku
až a jeden pomocou než.
Cayendo y trastabillando, Armand retrocedió, retrocedió, y terminó rodando al espumoso mar
que golpeaba el parapeto.
Armand potácivě vstal a po krůčcích ustupoval, až spadl pozpátku do zpěněného moře,
dorážejícího na kamennou navigaci.
(Mario Vargas Llosa, Ráj je až za rohem, prekl. Jan Hloušek; Jiří Holub, Praha: Mladá fronta,
2007).
Pasamos una noche hablando de todo y quedamos en una comunicación tan entusiasta y
constante, de intercambio de libros y guiños literarios, que terminé trabajando con ellos.
Celý večer jsme mluvili o všem možném a navázali jsme tak srdečný a trvalý vztah, kdy jsme si
denně vyměňovali knihy i literární narážky, až jsem s nimi začal spolupracovat.
(Gabriel García Márquez, Žít, abych mohl vyprávět, prekl. Vladimír Medek, Praha: Odeon,
2003).
El gorila más grande de los de arriba tuvo que llamar veinticinco veces a la puerta, hasta que
terminó abriendo mi Señora Madre , lo que desde luego era inaudito.
Největší gorila z těch nahoře musel pětadvacetkrát zazvonit, než otevřela má Paní Matka,
neslýchaná věc.
(Pablo Tusset, Nejlepší loupákův zážitek, prekl. Ondřej Nekola, Praha: Garamond, 2007).
Druhá skupina zahŕňa české slovesá, ktoré v sebe nesú určitú skalárnosť. Takto
preložených výsledkov bolo nájdených dvadsaťpäť. Viac ako polovica z nich bola preložená za
pomoci slovesa skončit, ktoré nasledovalo príslovkové určenie miesta alebo spôsobu alebo
deverbatívne substantívum v inštrumentáli.
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Había pasado por un campo de concentración nazi, luego se había embarcado para escaparse
de los comunistas y había terminado llegando a Cuba...
Přežil nacistickej koncentrák, potom utíkal přes moře před komunistama a skončil na Kubě...
(Jorge Pavlov Zúñiga, La Casa Blů. Historky z jihoamerického podsvětí, prekl. Dita
Grubnerová, Praha: Garamond, 2006).
Empezó como simbolista y terminó imitando a Le Pare.
Začal jako symbolista a skončil jako imitátor Le Parca.
(Roberto Bolaño, Nacistická literatura v Americe, prekl. Anežka Charvátová, Praha: Argo,
2011).
Y, echándose a llorar, terminó gimiendo que si el caballero se hubiese fiado un poco más de
sus yerbas - bien se las había ofrecido...
Nakonec se rozplakal a skončil naříkáním, že kdyby byl milostpán trochu víc důvěřoval jeho
bylinám - však mu je pořád nabízel...
(Alejo Carpentier, Výbuch v katedrále (Osvícené století), prekl. Eduard Hodoušek, Praha:
Odeon, 1969).
Po slovese skončit bolo druhým najpoužívanejším slovesom zakončit, ktoré sa
vyskytovalo samostatne alebo bolo sprevádzané deverbatívnym substantívom v inštrumentáli.
Mi anterior crónica la terminaba diciendo que una sex-symbol también tiene corazón,
refiriéndome a mí misma.
Svůj poslední fejeton jsem zakončila slovy, že i sexsymbol má srdce, čímž jsem měla na mysli
sama sebe.
(Pedro Almodóvar, Patty Diphusa, Venuše záchodků, prekl. Anežka Charvátová, Praha:
Garamond, 2004).
Zvyšok slovies sa vo výsledkoch objavil len jedenkrát alebo dvakrát. Zaujímavé boli
preklady s usoudit a dopsat.
Lo que ocurre es que el Destino, aficionado a sazonar las cosas con lo imprevisto, termina
decidiendo que aquello debe tener un fin, y hace que uno de los dos adversarios, tarde o
temprano, cometa un error.
Ale osud má rád nečekané zvraty; vždycky usoudí, že všechno má mít svůj konec, a dříve či
později přiměje jednoho z protivníků, aby udělal chybu.
(Arturo Pérez-Reverte, Šermířský mistr, prekl. Bronislava Skalická, Frýdek-Místek: Alpress,
1998).
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Pero se me está poniendo el cuerpo de verbena, así que sólo emplearé un minuto más para
terminar explicando que, por supuesto, todo esto que he escrito es completamente falso, es
decir, verdadero (« Dadle a un hombre una máscara y os dirá la verdad »).
Už jsem ale celý natěšený na dnešní oslavy, takže to teď v minutce dopíšu a vysvětlím, že
samozřejmě všechno, co jsem napsal, je lež, čili pravda ("Dejte člověku masku a on vám poví
pravdu.“).
(Pablo Tusset, Nejlepší loupákův zážitek, prekl. Ondřej Nekola, Praha: Garamond, 2007).
Preklady za pomoci slovesa končit a deverbatívneho substantíva v inštrumentáli boli
nájdené len dva a jeden pomocou slovesa končit a zámena to v inštrumentáli, čo je v porovnaní
s výsledkami väzby empezar + gerundium dosť málo.
Su yerno terminaba diciendo que “lo dejo en sus manos" porque estaba" seguro de que se le
ocurrirá el mejor modo".
Zeť končil slovy "to už nechávám na vás", poněvadž si byl "jistý, že vymyslíte, jak to nejlíp
provést".
(Eduardo Sacheri, Otázka, kterou má v očích, prekl. Vladimír Medek, Praha: Edit, 2012).
Si seguimos en el trabajo de autotortura, exigiéndonos ser lo que no somos, seguramente
terminaremos colgando en alguien la causa de nuestro descontento.
Pokud se budeme dál trápit tím, že chceme být jiní, skončíme tím, že svoji nespokojenost
budeme dávat za vinu někomu dalšímu.
(Jorge Bucay; Silvia Salinas, Milujte se s otevřenýma očima, prekl. Ilona Staňková, Praha:
Albatros, 2009).
Do skupiny iné preklady som zaradila dva prípady, ktoré sa nedajú zaradiť do žiadnej
skupiny, ale vyjadrujú terminatívny význam danej perifrázy. V prvom z nich je z kontextu vety
jasné, že ide o konečnú fázu procesu. V druhom je fázovosť vyjadrená za pomoci lexikálneho
doplnku koněčným údělem.
No pudo parar de leer Viaje del Corazón hasta el final, cuando Welwood termina diciendo:
Nedokázal se odtrhnout od Welwoodovy knihy Cesta srdce, dokud ji nepřečetl až do konce.
Stálo tam:
(Jorge Bucay; Silvia Salinas, Milujte se otevřenýma očima, prekl. Ilona Staňková, Praha:
Albatros, 2009).
¿Para qué alimentar a una hija que nada valía y cuyo destino era terminar sirviendo a la
familia de su marido?
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Proč živit dceru, která se k ničemu nehodí a jejímž konečným údělem je sloužit rodině jejího
manžela?
(Isabel Allende, Dcera štěstěny, prekl. Monika Baďurová, Praha: BB art, 2004).
V ostatných prípadoch nebola skúmaná väzba preložená.
El presente también era viajar en el Volkswagen Escarabajo que Rajiv terminó comprando a
su amigo por un puñado de libras. - Přítomnost také znamenala jezdit volkswagenem
broukem , který Rádžív za hrst liber právě koupil od kamaráda.
(Javier Moro, Červené sárí, prekl. Marie Jungmannová, Praha: Euromedia Group – Ikar, 2010).

3.2.4. Porovnanie terminar + gerundium a terminar por + infinitív –
InterCorp
Opäť som v korpuse InterCorp vyhľadala aj konštrukciu tvorenú infinitívom. Po zadaní dotazu
[lemma="terminar"][word="por"][tag="VLinf"] bolo nájdených 355 prípadov. Všetky som ich
preštudovala a zamerala sa na porovnanie s výsledkami z analýzy väzby terminar + gerundium.
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Preklad

Frekvencia

Preklad

Frekvencia

Skalárnosť vyjadrená

Skalárnosť vyjadrená

lexikálne

lexikálne

(nakonec, 258

(nakonec,

časem, konečně, až,

v závěru, na závěr, až,

závěrem)

než)

Skalárnosť

Skalárnosť

obsiahnutá

obsiahnutá

v sémantike

slovesa

v sémantike

(někam), 17

(dorazit

(skončit,

dojít (někam), přestat,

dopadnout,

skončit,

dostat

ustálit

se,

vyschnout, naučit se,

se

130

slovesa
zakončit, 25
dopsat,
(někam),

usoudit, dostavit se)

smazat, odpoutat se,
pohltit, znenávidět)
Slovesom končit +
deverbatívne
--------------------------

--------------------------

3

substantívum
v inštrumentáli
zámeno

/
to

v inštrumentáli
Iné

6

Iné

2

Nepreložené

74

Nepreložené
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Tabuľka 8 – typy prekladov väzieb terminar por + infinitív a terminar + gerundium do češtiny
(InterCorp)

Znovu som sem pridala aj tabuľku s výsledkami analýzy prekladov väzby terminar +
gerundium. Vidíme, že obe konštrukcie boli najčastejšie prekladané za pomoci lexikálneho
doplnku. Pri väzbe terminar por + infinitív je to konkrétne 258 prípadov, čo z celkového
výsledku tvorí až 72,68%. Pri väzbe s gerundiom tento typ prekladu tvorí 65,33%, čo je takisto
veľký podiel. Najpoužívanejším lexikálnym doplnkom v oboch prípadoch bolo príslovkové
určenie nakonec. V konštrukcii s infinitívom to bolo až 245-krát z 258 a pri konštrukcii
s gerundiom 123-krát zo 130. Ostatné lexikálne doplnky sa pri používaní s jednotlivými
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perifrázami mierne odlišujú. Zatiaľ čo väzba s gerundiom bola prekladaná za pomoci slov ako
v závěru, na závěr, až, než, pri väzbe s infinitívom skôr prevládali lexikálne doplnky konečně
a časem, a rovnako tiež závěrem a až. Keďže preklady tvorené lexikálnymi doplnkami konečně
a časem ešte neboli spomenuté v žiadnych príkladoch, zameriam sa na ne.
Pri analýze som našla päť viet preložených pomocou lexikálneho doplnku konečně,
ktorý v spojení s českým slovesom, ktoré v sebe nesie skalárnosť vyjadroval, že dej trval dlhší
čas, ale bol zakončený.
Fue habituándose poco a poco a los bochornos de octubre, a los olores excesivos, a los juicios
prematuros de sus amigos, al mañana veremos, doctor, no se preocupe, hasta que terminó por
rendirse a los hechizos de la costumbre.
Postupně si zase zvykal na říjnová vedra, na příliš výrazné vůně, na ukvapené soudy svých
přátel, na zítra je přece taky den, pane doktore, tak jakýpak spěch, až konečně podlehl šalbě
zvyku.
(Gabriel García Márquez, Láska za časů cholery, prekl. Blanka Stárková, Praha: Odeon, 2003).
Lexikálny doplnok časem sa objavil trikrát, a takisto ako pri predchádzajúcich
prekladoch, vyjadroval určitú dobu deja a následne jeho zavŕšenie.
Terminó por perder todo contacto con la guerra.
Časem úplně ztratil jakékoliv spojení s válkou.
(Gabriel García Márquez, Sto roků samoty, prekl. Vladimír Medek, Praha: Odeon, 2003).
Podľa frekvencie tretie, ale v tabuľkách druhé miesto patrí slovesám, ktoré majú
skalárnosť obsiahnutú vo svojej sémantike. Vybrané české slovesá sa pri jednotlivých
perifrázach dosť odlišujú. Takisto je odlišné aj percentuálne vyjadrenie tohto typu prekladov.
Pri konštrukcii s infinitívom je to 4,78% a pri konštrukcii s gerundiom 12,56% z celkového
výsledku. Pri prekladaní väzby terminar por + infinitív boli použité slovesá ako dorazit
(někam), dojít (někam), přestat, skončit, ustálit se, vyschnout, naučit se, smazat, pohltit,
znenávidět a odpoutat se. Všetky vyjadrujú dej ako nejakým spôsobom zakončený.
Čo sa týka slovesa skončit, našla som tri preklady, kde sa vyskytovalo buď samostatne
alebo s príslovkovým určením miesta alebo s deverbatívnym substantívom v inštrumentáli.
-Lo cierto es que estas locuras tuyas terminarán por llevarme a la cárcel - comentó Javier,
resignado, en el colectivo.
"Fakt je, že já kvůli tvým bláznivým nápadům skončím jednou za mřížemi," poznamenal
odevzdaně Javier ve voze.
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(Mario Vargas Llosa, Tetička Julie a zneuznaný genius, prekl. Libuše Prokopová, Praha: Mladá
fronta, 2004).
Sloveso přestat bolo pri prekladoch použité štyrikrát a vždy za ním nasledoval infinitív.
Takéto spojenie jasne vyjadruje dokončenie deja.
El clamor de sus cantos, sus pisadas y el resplandor de sus antorchas penetraron al interior de
las casas cerradas y silenciosas, donde temblaban los que habían terminado por creer en su
propia campaña de terror y estaban convencidos que la poblada los iba a despedazar o, en el
mejor de los casos, despojarlos de sus bienes y enviarlos a Siberia.
Jejich písně, kroky a zář pochodní pronikaly do uzamčených tichých domů, kde se třásli lidé,
kteří už přestali věřit ve své vítězství a byli přesvědčeni, že je lůza rozčtvrtí nebo v nejlepším
případě okrade o majetek a pošle na Sibiř.
(Isabel Allende, Dům duchů, prekl. Hana Posseltová-Ledererová, Praha: BB art, 2002).
Zaujímavý preklad je napríklad s použitím slovesa ustálit se, v tomto prípade konkrétne
ustálit se v názoru, ktoré v tomto spojení kontextovo nahrádza španielske sloveso suponer
a zároveň v sebe nesie skalárnosť.
El doctor Juvenal Urbino había pensado más de una vez, sin ánimo premonitorio, que aquel
no era un lugar propicio para morir en gracia de Dios. Pero con el tiempo terminó por suponer
que su desorden obedecía tal vez a una determinación cifrada de la Divina Providencia.
Doktor Juvenal Urbino, ač dalek nějakých věšteckých předtuch, si nejednou pomyslil, že tohle
není to pravé místo, kde by se dalo umřít v milosti Boží, časem se však ustálil v názoru, že ve
zdejším výstředním nepořádku se možná zračí nějaký zašifrovaný úradek Boží prozřetelnosti.
(Gabriel García Márquez, Láska za časů cholery, prekl. Blanka Stárková, Praha: Odeon, 2003).
Poslednými dvomi skupinami, ktoré sa nachádzajú v oboch tabuľkách sú skupiny iné
preklady a nepreložené. Čo sa týka iných prekladov, v oboch konštrukciách sa našlo veľmi málo
takýchto prípadov. Pri perifráze terminar por + infinitív som sem zaradila všetky preklady,
v ktorých boli rôzne skombinované lexikálne doplnky a slovesá, pričom takýto preklad
vyjadroval dokončenie deja. Pri niektorých prekladoch vyplýval význam finitnej
terminatívnosti z kontextu. Ako príklad uvádzam dva preklady, ktoré ma najviac zaujali svojou
kreatívnosťou.
He terminado por corroborar que la acción más importante de mi vida es despertar.
S konečnou platností jsem si ověřila, že nejdůležitějším úkonem mého života je probudit se.
(Zoé Valdésová, Každý den nic, prekl. Blanka Stárková, Praha: Mladá fronta, 2003).
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Y fue esa mezcla de zozobra y tristeza que se reflejaba en su rostro, otrora sereno e intimidante,
lo que terminó por borrar toda indecisión.
Poslední stopu nerozhodnosti zahnala směsice neklidu a smutku, jež se jí odrážela ve tváři,
jindy klidné a nepřístupné.
(Daina Chavianová, Havana Blues, prekl. Alena Jurionová, Praha: Mladá fronta, 2001).
Nakoniec skupina nepreložené, ktorá sa v oboch analýzach nachádza podľa frekvencie
na druhom mieste, a rovnako v oboch prípadoch tvorí okolo 20% zo všetkých prekladov.
Zaradila som tu všetky preklady, v ktorých nebol zachytený význam finitnej terminatívnosti.
A regañadientes, el almacenero terminó por aceptar.
Se zaťatými zuby hokynář souhlasil.
(Mario Vargas Llosa, Ráj je až za rohem, prekl. Jan Hloušek; Jiří Holub, Praha: Mladá fronta,
2007).
V ďalšom bode analýzy som sa zamerala na slovesá, s ktorými sa spájajú dané perifrázy.
Väzba terminar por + infinitív bola najčastejšie spojená so slovesom aceptar a väzba terminar
+ gerundium so slovesom decir, a tak som sa zamerala na jednotlivé preklady perifráz v spojení
s týmito slovesami.
Čo sa týka slovesa aceptar, v spojení s väzbou terminar + gerundium boli všetky štyri
prípady preložené lexikálnym doplnkom nakonec. Z českých ekvivalentov boli použité slovesá
ako přistoupit, přijmout, smířit se a vyslyšet. V spojení s väzbou terminar por + infinitív bolo
pätnásť prípadov z devätnástich preložených takisto pomocou lexikálneho doplnku nakonec.
Okrem českých ekvivalentov přistoupit, přijmout a smířit se, ktoré boli použité aj pri prekladaní
perifrázy s gerundiom boli nájdené aj slovesá ako souhlasit a vzít (na vědomí).
Mira que basurearlos a todos para terminar aceptando al Pelirrojo, que es un buen chico,
pero tan, en fin...
... a ona všecky odmítla a nakonec vyslyšela Zrzka, který je docela hodný kluk, ale takový,
chápeš, takový..."
(Mario Vargas Llosa, Tetička Julie a zneuznaný genius, prekl. Libuše Prokopová, Praha: Mladá
fronta, 2004).
Pero terminó por aceptarlo como un hecho sin calificación, porque nadie compartió sus dudas.
Nakonec to však jednoduše vzala na vědomí, poněvadž její pochyby nikdo nesdílel.
(Gabriel García Márquez, Sto roků samoty, prekl. Vladimír Medek, Praha: Odeon, 2003).
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V spojení so slovesom decir sa jednotlivé perifrázy líšia. Pri jeho použití s perifrázou
terminar por + infinitív bolo všetkých päť výsledkov preložených za pomoci lexikálneho
doplnku nakonec. Čo sa týka českých ekvivalentov, štyrikrát bolo použité sloveso říct
a jedenkrát prozradit.
La actitud del señor Bubis hacia él había experimentado una transformación notable, que
Archimboldi achacaba a los buenos oficios de la baronesa, a quien había terminado por
decirle su verdadero nombre.
Chování pana Bubise k němu se výrazně změnilo, což Archimboldi připisoval vlivu baronky, jíž
nakonec prozradil své pravé jméno.
(Roberto Bolaňo, 2666, prekl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2012).
V spojení s väzbou terminar + gerundium preklady neboli tak jednotné. Z českých
ekvivalentov bolo sloveso říct použité len jedenkrát z jedenástich. Boli použité slovesá ako
napríklad poznamenat, usoudit, prohlásit alebo končit (slovy).
Y termina diciendo:
A nakonec prohlásí:
(Roberto Bolaňo, 2666, prekl. Anežka Charvátová, Praha: Argo, 2012).
Tu môžeme vidieť, že pre jedno sloveso v španielčine sa dá nájsť mnoho českých
ekvivalentov, ktoré zachytia jeho podstatu, a v niektorých prípadoch zároveň vyjadria aj
skalárnosť, ktorú daná perifráza obsahuje.
Na základe výsledkov z predchádzajúcich analýz môžem tvrdiť, že rovnako ako
v konštrukciách empezar por + infinitív a empezar + gerundium, tak aj v terminar por +
infinitív a terminar + gerundium sú české preklady najčastejšie tvorené lexikálnym doplnkom.
Používanie tohto typu prekladu je ale oveľa frekventovanejšie pri väzbách tvorených slovesom
terminar. V češtine však existujú slovesá, ktoré majú vo svojej sémantike obsiahnutú
skalárnosť, a preto ich môžeme pri preklade použiť namiesto lexikálneho doplnku. Takéto
vhodné sloveso sa však nedá nájsť vždy, a preto je výskyt týchto prekladov o niečo nižší. Tieto
typy prekladov boli používané častejšie pri prekladaní perifráz tvorených slovesom terminar.
Naopak pri perifrázach tvorených so slovesom empezar prevyšovali preklady slovesom začít
s deverbatívnym substantívom v inštrumentáli alebo zámenom to v inštrumentáli alebo
s ďalším infinitívom.
Čo sa týka frekvencie užitia daných perifráz, podľa korpusu InterCorp sa častejšie
používajú perifrázy tvorené infinitívom ako gerundiom.
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3.3. Porovnanie frekvencie s ďalšími perifrázami
Na porovnanie frekvencie užitia s predošlými analýzami som v korpuse CORPES XXI
vyhľadala ešte väzby comenzar + gerundium, comenzar por + infinitív, acabar + gerundium
a acabar por + infinitív. Výsledné čísla som zapísala do tabuľky spolu s výsledkami
z predchádzajúcich analýz väzieb tvorených slovesami empezar a terminar.

Perifráza

Frekvencia

Comenzar + gerundium

1256

Comenzar por + infinitív

509

Empezar + gerundium

1177

Empezar por + infinitív

664

Terminar + gerundium

9645

Terminar por + infinitív

3918

Acabar + gerundium

8114

Acabar por + infinitív

2169

Tabuľka 9 – frekvencia užitia vybraných perifráz skalárnych (CORPES XXI)

Podľa Tabuľky 9 vidíme, že vo všetkých prípadoch sú podľa korpusu CORPES XXI
používanejšie perifrázy s gerundiom. Čo sa týka jednotlivých perifráz tvorených slovesami
comenzar a empezar, frekventovanejšie sú perifrázy s comenzar, ale rozdiel je veľmi malý. Pri
konštrukciách so slovesami acabar a terminar majú častejšie užitie konštrukcie tvorené
slovesom acabar, ale rozdiel opäť nie je výrazný.

3.4. Llegar a + infinitív
Pri skúmaní perifrázy llegar a + infinitív sa najprv zamieram na jej frekvenciu užitia podľa
korpusu CORPES XXI. V tomto prípade sa však nebudem zameriavať aj na slovesá, s ktorými
sa spája, ako som robila pri predchádzajúcich analýzach. Následne preštudujem typy jej
prekladov do češtiny podľa korpusu InterCorp.

3.4.1. CORPES XXI
Po zadaní dotazu na vyhľadanie konštrukcie llegar a + infinitív do korpusu CORPES XXI bolo
nájdených až 33 475 výsledkov v 15 769 dokumentoch, pričom relatívna frekvencia je 135,36
výskytov na jeden milión. V rokoch 2001–2005 bolo zaznamenaných 12,873 výskytov
41

a v rokoch 2006–2010 15,014 výskytov. Najmenší výskyt pozorujeme v rokoch 2011–2015,
konkrétne 5,588. V porovnaní s predchádzajúcimi analýzami perifráz je to najvyššia frekvencia
užitia. Pre veľmi vysoký počet výskytov sa pri tejto perifráze nebudem venovať analýze slovies,
s ktorými sa spája.

3.4.2. InterCorp
V korpuse InterCorp som na záver preskúmala jednotlivé preklady perifrázy llegar a + infinitív.
Po zadaní dotazu [lemma="llegar"][word="a"][tag="VLinf"] bolo nájdených 1279 prípadov.
Všetky som ich prešla ručne a vyradila som z nich prípady, v ktorom bolo sloveso llegar
použité ako plnovýznamové sloveso. Takýchto výsledkov bolo 36, a následne som teda
pracovala so zvyšnými 1243 výsledkami. Uvediem aspoň jeden príklad so slovesom llegar ako
plnovýznamovým slovesom.
No obstante, la abuela, cuando se enteró, se animó bastante y dos días después llegó a decirme:
Nicméně když se babička o věci dozvěděla, vzchopila se a za dva dny mi sama přišla říct:
(Mario Benedetti, Čtení z kávy, prekl. Jan Mattuš, Brno: Julius Zirkus, 2000).
Ostatné výsledky som roztriedila do skupín a zapísala do tabuľky podľa frekvencie.

Preklad

Frekvencia

Nepreložené

666

Skalárnosť

obsiahnutá 273

v sémantike slovesa
Lexikálne
Slovesom

95
začít

+ 83

infinitív
Pomocou nikdy

64

Slovesom + lexikálnym 35
doplnením
Iné

27

Tabuľka 10 – typy prekladov väzby llegar a + infinitív do češtiny (InterCorp)
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Ako vidíme podľa Tabuľky 10, najväčšiu časť výsledku tvorí skupina nepreložené.
Konkrétne je to 666 prípadov, čiže približne 54% z celkového počtu, čo je viac ako polovica.
Do tejto skupiny som zaraďovala preklady, v ktorých nebola vyjadrená postupnosť dovŕšeného
deja.
Había llegado a tomarle cariño, como me ocurre siempre con mis discípulos.
Měl jsem vás rád, tak jako všechny své žáky.
(Luis Martín Santos, Doba ticha, prekl. Josef Forbelský, Praha: Odeon, 1966).
Druhý najčastejší preklad konštrukcie llegar a + infinitív bol slovesom, ktoré obsahuje
skalárnosť vo svojej sémantike. Takýchto českých ekvivalentov bolo nájdených veľmi veľa,
a preto spomeniem len prvých päť najfrekventovanejších. Sú to slovesá: (ne)dokázat,
(ne)podařit se, (ne)dostat se, (ne)dospět a poznat. Všetky tieto slovesá v jednotlivých
prekladoch naznačovali, že proces prechádzal nejakými fázami. Pre každé sloveso uvediem
jeden príklad z korpusu. Medzi slovesá, ktoré obsahujú skalárnosť vo svojej sémantike som
zaradila aj sloveso poznat napriek tomu, že je hraničné a skalárnosť v ňom nie je tak zjavne
obsiahnutá ako u ostatných. Z prekladov som sa však vždy snažila vybrať tie prípady, kedy
vyjadrovalo určitú mieru skalárnosti.
Quizá el tiempo irá pasando, irremisible y lentamente, sin que Andrés llegue a olvidar lo que,
la noche antes de irse, yo le dije.
Čas bude nezvratně a pomalu plynout, aniž by Andrés dokázal zapomenout na to, co jsem mu
poslední noci před jeho odchodem řekl.
(Julio Llamasares, Žlutý déšť, prekl. Jan Machej, Praha: Dybbuk, 2012).
Y así fueron dejando a su paso una estela de iniciados en alquimia que llegarían a resucitar el
interés por la ciencia en aquel lado del mar.
Nechávali tak za sebou řadu zasvěcenců v alchymii, jimž se podařilo vzbudit na druhé straně
moře zájem o toto vědění.
(Javier Sierra, Napoleonovo egyptstké tajemství, prekl. Miluše Válková, Praha: Euromedia
Group – Knižní klub, 2009).
Nadie piensa en otra cosa que en mujeres y hombres, la totalidad del día es un trámite para
detenerse en un momento dado y dedicarse a pensar en ellos, el objeto de la cesación del
trabajo o del estudio no es otro que llegar a pensar en ellos, hasta estando con ellos pensamos
en ellos, al menos yo.
Nikdo nemyslí na nic jiného než na ženy a na muže, celý den si jen zařizujeme, jak se v určitou
chvíli zastavit, abychom na ně mysleli, když ustaneme v práci nebo ve studiu, nemá to jiný cíl
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než dostat se k myšlenkám na ně, dokonce i když s nimi jsme, myslíme na ně, alespoň já ano.
(Javier Marías, Všechny duše, prekl. Blanka Starková, Praha: BB/art, 2007).
He llegado a pensar que, después de todo, la conciencia es simultáneamente nuestro cielo y
nuestro infierno.
Dospěl jsem k názoru, že svědomí je zároveň naším nebem i naším peklem.
(Mario Benedetti, Čtení z kávy, prekl. Jan Mattuš, Brno: Julius Zirkus, 2000).
En los años que pasó junto a don Pericles, Casimiro llegó a conocer como la palma de la mano
todo el centro de los Andes...
Za ta léta, co po boku dona Pericla strávil, poznal Casimiro celé centrální Andy jako vlastní
boty.
(Mario Vargas Llosa, Smrt v Andách, prekl. Alena Šimková, Praha: Volvox Globator, 1997).
Sedem prípadov z tejto skupiny bolo preložených za pomoci slovesa obsahujúceho skalárnosť
spolu s ďalším lexikálnym doplnením. Konkrétne to boli preklady pomocou dojít / dospět tak
daleko, že...
Pero aquí vinieron a parar no pocos fusiladores de Lyón, acusadores públicos, asesinos
políticos; gente que llegó a disponer los cuerpos de los guillotinados en posiciones obscenas
al pie de los patíbulos.
Ale sem se dostalo nemálo lyonských střelců, veřejných žalobců, politických vrahů; lidí, kteří
dospěli tak daleko, že pod popravištěm rozestavovali těla gilotinovaných do obscénních pozic.
(Alejo Carpentier, Výbuch v katedrále (Osvícené století), prekl. Eduard Hodoušek, Praha:
Odeon, 1969).
Ďalšiu skupinu tvoria preklady pomocou lexikálneho doplnku. 85 prípadov bolo
preložených pomocou nakonec, štyri pomocou časem a jeden pomocou ke konci.
Pero esta noche llegué a sentir más pena por Anselmo que por la Antonia.
Ale tu noc mi nakonec bylo víc líto Anselma než Antonie.
(Mario Vargas Llosa, Zelený dům, prekl. Vladimír Medek, Praha: Mladá fronta, 2005).
Zvyšných päť prekladov bolo tvorených rovnako pomocou lexikálneho doplnku časem,
avšak v španielčine bola skalárnosť vyjadrená nie len perifrázou llegar a + infinitív, ale aj
lexikálnym doplnením con el tiempo. V španielčine bola teda skalárnosť vyjadrená dvakrát,
zatiaľ čo v češtine bola vyjadrená len lexikálne.
Un día lo sorprendí hojeando un libro cuya tapa me pareció reconocer y con el tiempo llegó a
aceptar la liberación femenina como un asunto de justicia elemental, pero la largueza no le
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alcanzó para cambios sociales, en política era individualista y conservador, tal como lo era en
materia religiosa.
Jednoho dne jsem ho přistihla, jak listuje v knize, jejíž obálka mi připadala známá, a časem
přijal ženskou emancipaci jako součást elementární spravedlnosti, na společenské proměny už
však jeho velkorysost nestačila, v politice byl individualista a konzervativec právě tak jako v
náboženství.
(Isabel Allende, Paula, prekl. Anežka Charvátová, Praha: Slovart, 1998).
83 prípadov bolo preložených slovesom začít s infinitívom. Tieto typy prekladov vždy
vyjadrovali, že k danému deju sme sa postupne dopracovali.
Mitsuko se sentía tan empalagada de los besos y manoseos a la vista de todo el mundo del
Trujimán, y vaya usted a saber de qué asedios privados, que había llegado a detestarlo.
Mitsuko se natolik zhnusilo Tlumačovo líbání a osahávání všem na očích a k tomu bůhvíjaké
dotěrnosti v soukromí, že ho začala nenávidět.
(Mario Vargas Llosa, Zlobivá holka, prekl. Vladimír Medek, Praha: Garamond, 2007).
Do ďalšej skupiny som zaradila preklady za pomoci nikdy, pretože takýchto prípadov
som našla až 64. Tieto preklady však fázovosť procesu nezachytávajú.
Por fortuna nunca llegó a cambiar la dirección de su libreta de racionamiento, y agradeció a
su ángel guardián por librarla de tamaño error.
Nikdy si naštěstí nezměnila adresu v přídělové knížce a teď v duchu blahořečila svému andělu
strážnému, že ji před podobným omylem uchránil.
(Daina Chavianová, Havana Blues, prekl. Alena Jurionová, Praha: Mladá fronta, 2011).
Do jednej skupiny som zatriedila prípady, v ktorých bola v španielčine použitá perifráza
llegar a + infinitív spolu s ďalším lexikálnym doplnením. Do češtiny bolo preložené len
lexikálne doplnenie, ale daná perifráza nebola vyjadrená, ako som už spomínala pri prípadoch
s lexikálnym doplnkom časem.
Mientras baldeaba con agua hirviente mi cama y sentía despellejárseme los dedos al contacto
del estropajo, el recuerdo de Ena se me aparecía envuelto en tanta oscuridad y tristeza que
llegaba a oprimirme más que todo aquello que me rodeaba.
Zatímco jsem drhla postel vřelou vodou a cítila, jak mi věchet při každém doteku sdírá kůži z
prstů, vytanula mi vzpomínka na Enu, tak potemnělá a obestřená takovým smutkem, že na mne
tohle prostředí padalo ještě víc.
(Carmen Laforet, Nic, prekl. Blanka Stárková, Praha: Odeon, 1984).
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Poslednú skupinu tvoria takzvané iné preklady, medzi ktoré som zaradila rôzne typy
zaujímavých prekladov, ktoré vyjadrovali skalárnosť procesu.
Repitió su avance a través del chircal, hasta llegar a conocer perfectamente la entrada del
túnel.
Opakoval si cestu porostem tak dlouho, dokud si vstup do tunelu bezvadně nezapamatoval.
(Horacio Quiroga, Návrat anakondy, prekl. Jiří Rausch, Praha: Odeon, 1978).
Podľa tejto analýzy vidíme, že preklady konštrukcie llegar a + infinitív sú naozaj
rôznorodé. Pri predchádzajúcich analýzach vždy prevažovali preklady pomocou lexikálneho
doplnku. Tu bol oveľa viac využívaný preklad pomocou českého slovesa, ktoré v sebe nesie
skalárnosť. Zaujímavé je, že bol využitý preklad pomocou konštrukcie začít + infinitív rovnako
ako aj u perifráz tvorených slovesom empezar. V tomto prípade, na rozdiel od perifráz empezar
por + infinitív a empezar + gerundium, takýto preklad vyjadruje fázovosť procesu. Pri
predchádzajúcich analýzach sme sa nestretli ani s prekladmi pomocou nikdy, ani s prekladmi
slovesom a lexikálnym doplnením. Zo získaných výsledkov tiež vyplýva, že predchádzajúce
perifrázy boli prekladané do češtiny precíznejšie a s väčším dôrazom na vyjadrenie významu
danej perifrázy, pretože pri konštrukcii llegar a + infinitív nebola preložená viac ako polovica
nájedných prípadov.
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4. Záver
Na záver tejto práce sa pokúsim zhrnúť výsledky, ktoré som dosiahla viacerými analýzami.
Zameriam sa na výsledky analýz frekvencie užitia vybraných perifráz skalárnych podľa
korpusu CORPES XXI a následne takisto podľa tohto korpusu na španielske slovesá, s ktorými
sa dané perifrázy spájajú najčastejšie. Potom zhrniem výsledky dosiahnuté prácou s paralelným
korpusom InterCorp, čiže sa zameriam na typológiu prekladov študovaných perifráz do češtiny.
Podľa získaných výsledkov v korpuse CORPES XXI je najčastejšie užívanou
konštrukciou perifráza llegar a + infinitív s počtom výsledkov 33 475. Na druhom mieste sa
nachádza perifráza terminar + gerundium, a to s počtom 9645 výsledkov, čo je, ako vidíme,
značne menej. Potom nasledovali perifrázy ako acabar + gerundium s frekvenciou výskytu
8114, terminar por + infinitív 3918 a acabar por + infinitív 2169. Najmenší počet výskytov
mali perifrázy tvorené španielskymi slovesami empezar a comenzar. Perifráza comenzar +
gerundium mala 1256 výskytov, comenzar por + infinitív 509, empezar + gerundium 1177 a
empezar por + infinitív 664. Všeobecne mali pri perifrázach tvorených rovnakým slovesom
väčší výskyt tie, ktoré sa spájali so slovesom v tvare gerundia.
Pri perifrázach empezar + gerundium, empezar por + infinitív, terminar + gerundium a
terminar por + infinitív som sa zamerala na španielske slovesá, ktoré sa v spojení s nimi
používajú najčastejšie. Medzi najviac frekventované slovesá v spojení s danými perifrázami
môžem zaradiť neurčitky ser, decir a hacer. Pri všetkých perifrázach okrem terminar por +
infinitív obsadzovali vždy prvé miesta tabuliek, ale v rôznom poradí. Čo sa týka perifrázy
terminar por + infinitív, najpoužívanejším slovesom bolo ser, ale infinitív hacer sa objavil až
na štvrtom mieste a infinitív decir sa medzi slovesami, ktoré mali počet výskytov väčší ako päť
neobjavil. Môže to však byť spôsobené tým, že perifrázy tvorené slovesom terminar mali
vysoký počet nájdených výsledkov, a preto som ich neanalyzovala kompletne všetky. Je
zaujímavé tiež spomenúť, že sloveso ser sa objavilo ako najpoužívanejšie u troch perifráz zo
štyroch skúmaných. Konkrétne to bolo v spojení s perifrázou empezar + gerundium, terminar
+ gerundium a terminar por + infinitív.
Čo sa týka analýz prekladov daných perifráz do češtiny, preštudovala som každú
perifrázu za pomoci korpusu InterCorp a výsledky konštrukcií tvorených rovnakými slovesami,
čiže empezar a terminar, som ešte vzájomne porovnala. Pri perifrázach tvorených slovesami
empezar a terminar bol najčastejšie používaný preklad za pomoci lexikálneho doplnenia. Pri
perifrázach empezar + gerundium a empezar por + infinitív prevládalo lexikálne doplnenie
nejdřív a pri perifrázach terminar + gerundium a terminar por + infinitív lexikálny doplnok
nakonec. U perifráz tvorených slovesom empezar boli tiež časté preklady pomocou konštrukcie
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začít + infinitív, avšak tie nevyjadrovali fázovosť deja. Ďalším prostriedkom na vyjadrenie
významu týchto perifráz bola používaná konštrukcia začít + deverbatívne substantívum v
inštrumentáli / zámeno to v inštrumentáli.
Pri perifrázach tvorených slovesom terminar boli okrem lexikálneho doplnenia často
využité preklady pomocou českých slovies, ktoré majú skalárnosť obsiahnutú vo svojej
sémantike, ako napríklad dorazit (někam), dojít (někam), ustálit se, zakončit, dostavit se a
ďalšie. Menej často bol použitý preklad konštrukciou končit + deverbatívne substantívum v
inštrumentáli / zámeno to v inštrumentáli.
Pri perifráze llegar a + infinitív bol najčastejšie využitý preklad za pomoci českých
slovies so skalárnosťou obsiahnutou vo svojej sémantike. Takýchto slovies bolo nájdených
veľmi veľa, ale najčastejšie to boli napríklad (ne)dokázat, (ne)podařit se, (ne)dostat se,
(ne)dospět a iné. Z prekladov tvorených lexikálnym doplnením bolo takisto najpoužívanejším
lexikálnym doplnkom nakonec. Pri prekladoch bola tiež využívaná konštrukcia začít + infinitív
rovnako ako aj pri perifrázach tvorených slovesom empezar. V tomto prípade však takýto
preklad vyjadroval fázovosť deja. Pri tejto perifráze sme sa tiež stretli s prípadmi, kedy bola v
španielskej vete skalárnosť vyjadrená dvakrát, zatiaľ čo v českom preklade len jedenkrát, a to
slovesom a lexikálnym doplnením.
Prekladanie perifráz do češtiny môže byť často problematické. Vidíme to napríklad na
tom, že viac ako polovica nájdených prekladov perifrázy llegar a + infinitív nebola preložená
s dôrazom na jej význam.
Všeobecne si prekladatelia pri vyjadrovaní významu zvyknú pomáhať najmä
lexikálnym doplnením, no využívajú aj ďalšiu možnosť, ktorú čeština ponúka, a to preklad
slovesami, ktoré v sebe nesú skalárnosť. Ako vidíme podľa výsledkov, pri snahe zachytiť
fázovosť deja si pomáhajú aj ďalšími rôznymi konštrukciami ako napríklad začít + deverbatívne
substantívum v inštrumentáli alebo začít + infinitív a podobne. Častokrát dokážu vetu preložiť
do češtiny tak, že význam danej perifrázy vychádza z kontextu.
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5. Resumé v slovenskom jazyku
Táto práca sa venuje španielskym slovesným perifrázam skalárnym a ich prekladu do češtiny.
Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť.
Teoretická časť sa najprv zaoberá samotným pojmom slovesné perifrázy a definuje ho
z pohľadu autorov viacerých španielskych gramatík a českej gramatiky. Dospela som k tomu,
že perifrázy sú spojenia dvoch alebo viacerých slovies, z ktorých jedno je plnovýznamové
a tvorené slovesným tvarom neurčitým ako je infinitív, gerundium alebo particípium a ďalšie
sloveso alebo slovesá sú pomocné. Väčšina pomocných slovies je gramatikalizovaná, čo
znamená, že úplne alebo čiastočne stratila svoj pôvodný význam.
V nasledujúcej kapitole som sa snažila priblížiť význam španielskych slovesných
perifráz k situácii v českom jazyku. Definovala som kategóriu aspektu, ktorá sa spája so
slovanským vidom a tiež kategóriu povahy slovesného deja, ktorá je v španielčine vyjadrovaná
práve slovesnými perifrázami a v češtine fázovými slovesami. Taktiež som definovala pojem
vidová dvojica a podkategóriu násobnosti a nenásobnosti.
Posledná kapitola teoretickej časti je venovaná popisu jednotlivých perifráz skalárnych,
ktoré budú následne analyzované v praktickej časti práce. Konkrétne ide o perifrázy empezar +
gerundium, empezar por + infinitív, terminar + gerundium, terminar por + infinitív a llegar a
+ infinitív.
V praktickej časti som sa najprv zamerala na frekvenciu užitia daných perifráz. Podľa
korpusu CORPES XXI je najpoužívanejšou perifrázou konštrukcia llegar a + infinitív. Na
tomto korpuse som tiež u všetkých perifráz okrem llegar a + infinitív skúmala, s akými
španielskymi slovesami sa spájajú najčastejšie. Pri konštrukciách tvorených slovesom terminar
som pre vysoký počet výskytov neanalyzovala kompletne všetky výsledky, ale len vybranú
časť. Za najpoužívanejšie slovesá takmer vo všetkých prípadoch môžem označiť neurčitky ser,
decir a hacer.
Všetky spomínané perifrázy skalárne som tiež analyzovala v korpuse InterCorp
a zameriavala sa na ich preklad do češtiny. Perifrázy tvorené slovesami empezar a terminar boli
do češtiny najčastejšie prekladané za pomoci lexikálneho doplnku. Pri perifrázach so slovesom
empezar to bolo najmä lexikálne doplnenie nejdřív a pri perifrázach so slovesom terminar
lexikálne doplnenie nakonec. Čo sa týka perifrázy llegar a + infinitív, najčastejšie bola
prekladaná pomocou čekých slovies, ktoré obsahujú skalárnosť vo svojej sémantike.
Najčastejšie sa vyskytovali slovesá ako napríklad ne)dokázat, (ne)podařit se, (ne)dostat se,
(ne)dospět a ďalšie.
V závere práce som podrobnejšie zhrnula výsledky získané na základe analýz.
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6. Resumé v španielskom jazyku
Este trabajo describe las perífrasis verbales escalares y su traducción al checo. En general, las
perífrasis verbales se usan en la lengua española muy frecuentemente, por tanto es importante
saber interpretar bien su significado y aproximarlo a nuestra lengua.
Dicho trabajo consta de dos partes. La primera parte es teórica y la segunda práctica. En
el primer capítulo de este trabajo se realiza una breve introducción a su estructura y finalidad.
En el segundo capítulo se define el término perífrasis verbales de acuerdo con autores
como: Bohumil Zavadil y Petr Čermák (2010), Leonardo Gómez Torrego (1998; 1999), G.
Lope Fejióo, Rafael Fente Gómez y Jesús Fernández Álvarez (1987) y la Real Academia
Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (2009; 2010). Sí, se puede decir
que las perífrasis verbales son combinaciones sintácticas de un verbo auxiliar y otro verbo
principal construido en forma no personal, es decir, en infinitivo, gerundio o participio. La
mayoría de los verbos auxiliares están gramaticalizados pues perdieron total o parcialmente su
significado original.
Seguidamente, se aproxima el significado de las perífrasis verbales a la situación en la
lengua checa. Se definen la categoría del aspecto y también la categoría del modo de acción.
En español, el modo de acción se expresa a través de perífrasis verbales mientras que en checo
se expresa con verbos fasales que se forman con diferentes prefijos. La prefijación es también
un medio por el que se construyen los verbos perfectivos de los imperfectivos.
Para finalizar este segundo capítulo se caracterizan las siguientes perífrasis verbales
escalares: empezar por + infinitivo, empezar + gerundio, terminar por + infinitivo, terminar +
gerundio y llegar a + infinitivo. Generalmente, las perífrasis verbales escalares formadas por
el verbo empezar indican la primera acción de una serie de acciones sucesivas y las que están
formadas por el verbo terminar expresan que la acción o el proceso que se menciona representa
la culminación de uno o varios sucesos. La perífrasis estudiada con mayor profundidad fue
llegar a + infinitivo. Esta perífrasis expresa la culminación de un proceso. A veces puede
adquirir el significado de los verbos lograr y conseguir o de adverbios como hasta, incluso, por
fin, finalmente, al fin. Si está precedida de una negación significa que el proceso no se cumplió
totalmente. También puede aparecer en las frases condicionales.
En el tercer capítulo de este trabajo se analiza la frecuencia del uso de dichas perífrasis
verbales escalares según el corpus CORPES XXI. Además, se compara la frecuencia de uso de
estas perífrasis con la de otras perífrasis verbales escalares como: comenzar por + infinitivo,
comenzar + gerundio, acabar por + infinitivo y acabar + gerundio. La perífrasis más usada
según este corpus es llegar a + infinitivo. Fueron encontrados 33 475 resultados. Al contrario,
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la perífrasis menos usada es comenzar por + infinitivo con 509 resultados encontrados.
El segundo paso de mi análisis fue el estudio de los verbos que se unen con más
frecuencia con dichas perífrasis escalares excepto llegar a + infinitivo. Tres perífrasis de las
cuatro analizadas se unen con mayor frecuencia con los infinitivos ser, decir y hacer. Los
resultados del análisis de la perífrasis terminar por + infinitivo fueron un poco diferentes. De
los tres verbos mencionados, el infinitivo más frecuente es ser. Asimismo hay que destacar que
dado el gran número de los resultados no se analizan completamente las perífrasis terminar +
gerundio y terminar por + infinitivo, sino solo una parte escogida. Esta puede ser la causa de
que haya unos resultados un poco distintos. Es interesante mencionar que el verbo ser ocupó el
primer puesto de la tabla en tres combinaciones, concretamente con las perífrasis empezar +
gerundio, terminar por + infinitivo y terminar + gerundio.
Seguidamente, se estudian los posibles equivalentes checos de las perífrasis escalares
mencionadas con el corpus paralelo InterCorp. La mayoría de las perífrasis formadas por los
verbos empezar y terminar fue traducida al checo lexicalmente. Las perífrasis como empezar
+ gerundio y empezar por + infinitivo fueron traducidas más frecuentemente añadiendo al
verbo el adverbio nejdřív y las perífrasis terminar + gerundio y terminar por + infinitivo
añadiendo el adverbio nakonec. Otro caso frecuente de traducción de las perífrasis formadas
por el verbo empezar son la construcción con el verbo začít + infinitivo y la construcción con
el verbo začít + sustantivo deverbativo en sexto caso (inštrumentál) / pronombre demostrativo
checo to en sexto caso. Respecto a las perífrasis formadas por el verbo terminar, había bastantes
traducciones que usaban el verbo checo que contiene la escalaridad en su significado semántico,
por ejemplo dorazit (někam), dojít (někam), ustálit se, zakončit, dostavit se y etc. Además de
estas traducciones fue usada la construcción checa con el verbo končit + sustantivo deverbativo
en sexto caso / el pronombre demostrativo checo to en sexto caso.
En cuanto a la perífrasis llegar a + infinitivo, la traducción más frecuente fue con los
verbos checos escalares semánticamente. Fueron encontrados muchos verbos de este tipo pero
los más frecuentes son (ne)dokázat, (ne)podařit se, (ne)dostat se, (ne)dospět y etc. También
había traducciones con el verbo acompañado por adverbios y el más frecuente fue nakonec.
Incluso se usó la construcción ya mencionada, el verbo začít + infinitivo. Después de estudiar
la traducción de esta perífrasis fueron encontradas frases españolas en las que la escalaridad fue
expresada dos veces mientras que en la traducción checa solamente una vez, con un verbo y un
complemento lexical.
La traducción de dichas perífrasis al checo puede ser problemática, tal y como se deja
ver en los resultados del análisis de la perífrasis llegar a + infinitivo donde, en la mayor parte
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de las ocaciones no fue traducida transmitiendo su verdadero significado.
Para finalizar podemos decir que los tipos de traducciones que se usan más
frecuentamente son la traducción con un complemento lexical y la traducción con los verbos
checos escalares semánticamente.
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