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1. Lexikologie je disciplína zkoumající lexikální subsystém jazyka. K jejím
hlavním úkolùm patøí mj. výzkum role slovní zásoby v myšlenkovém a poznávacím procesu. Za dvì základní podoby myšlení bývají povaûovány pojem
(odraz obecných vlastností pøedmìtu èi jevu – v jazyce mu odpovídá slovo)
a myšlenka, která odráûí aktuální vztahy mezi nimi (v jazyce jí odpovídá vìta).
Vztah myšlení a jazyka se stal pøedmìtem filozofických a logických teorií
a v souèasnosti se na nìj zamìøuje obecná lingvistika a psycholingvistika (srov.
Èerný 1996).
Pøíspìvek je vìnován jednomu jevu lexikálnì-syntaktické oblasti: nepravidelnostem syntaktické výstavby výpovìdí v nepøipravených mluvených projevech.
V centru pozornosti jsou vybrané jevy, které doprovázejí formulaci hierarchie
myšlenkových obsahù; bývají nejèastìji nazývány nesystémové syntaktické
konstrukce. Pøíklady jsou vybrány ze spontánních mluvených rozhovorù mládeûe.
2. Pøi øeèovém projevu (promluvì) dochází k verbalizaci myšlenky. Z psycholingvistického hlediska jde o proces, který má tøi hlavní fáze (srov. napø.
Schwarzová 2009). V rámci konceptualizace se vytváøí kognitivní reprezentace
obsahu promluvy a dochází k výbìru lexikálních prostøedkù z mentálního lexikonu. Pøi formulaci nastává plánování gramatického rámce a následnì probíhá
fonologické kódování: dochází k uspoøádání lexikálních prostøedkù podle
zvolené vìtné struktury (linearizace). Proces konèí artikulací – zvukovou
realizací promluvy.
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Myšlenkový obsah skládající se z hierarchicky uspoøádaných pojmù musí
tedy mluvèí jazykovì vyjádøit, tj. uspoøádat sloûku pojmovou (slova) i vztahovou (syntaktickou). Myšlenkový obsah – reálnì vnímaný a myšlenkovì zobecnìný typ mimojazykové reality – transformuje do dílèích myšlenkových útvarù
(propozic) a ty ve formì syntagmat organizuje do lineárnì uspoøádané výpovìdi
podle ustálených modelù (vìtných vzorcù). Toto lineární uspoøádání, jehoû
organizaèním centrem je urèitý slovesný tvar (predikátor), se øídí slovosledem,
kterým se urèuje poøadí slov ve výpovìdi.
2.1. V mluvené syntaxi se projevuje schopnost mluvèího odrazit reálnou
skuteènost/interakci ve výpovìdi, tj. vytvoøit linearitu propozic a propozièních
obsahù. Schopnost vytváøet ze slov a gramatických morfémù pravidelné vìty je
povaûována za nejnápadnìjší výsledek osvojování si jazyka. Správné pouûívání
jazyka nespoèívá jen v osvojování slov a jejich významù, ale také ve schopnosti
tato slova pøi mluvení adekvátnì uspoøádat, tj. ve schopnosti vyjádøit strukturní
vztahy ve vìtì.
Mluvèí v nìkterých komunikaèních událostech mùûe mít problémy s odrazem reálné skuteènosti/interakce ve výpovìdi, popø. toho vùbec nemusí být
schopen. Lineární uspoøádání výpovìdi je ovlivnìno vedle pragmatických
aspektù, jimû èeská syntax vìnovala velkou pozornost, také kognitivními faktory, a to jak objektivními, tak i subjektivními (individuálními).
2.2. V nepøipravených mluvených projevech jsou èasté syntaktické konstrukce, jejichû forma je výsledkem narušení èi modifikace pravidelné vìtné struktury, napø. vynechávání, vèleòování, pøièleòování a vyèleòování jistých obsahù
(srov. téû Müllerová 1994). Vznik tìchto konstrukcí souvisí se spontaneitou pøi
ztvárnìní jazykového obsahu v rámci výpovìdi vytvoøené na základì vìtného
schématu. Mluvèí toto pravidelné vìtné schéma narušuje, protoûe není schopen
adekvátnì strukturovat propozièní obsahy. Dochází pøitom k narušení aû ztrátì
výpovìdní perspektivy.
3. Èeské syntaktické popisy uvádìjí jako èastý jev v mluvených projevech
neobvyklý slovosled. Èeská lingvistika tento jev sledovala zejména v umìleckých textech. Napø. ortoepická pøíruèka Výslovnost spisovné èeštiny (Hála a kol.
1967: 69) pøipouští nepøízvukování jednoslabièných pøedloûek, pokud jde
o neobvyklý poøádek slov, napø. v básnické inverzi – pro potomkù budoucí
pamìï. Pøi analýze autentických mluvených projevù, které mají formu dialogu
konkrétních komunikantù, je vhodnìjší hovoøit o neoèekávaném slovosledu.
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Jedním z jevù, které ovlivòují neoèekávaný poøádek slov ve výpovìdi, je
schopnost mluvèího hierarchizovat vybrané myšlenkové obsahy a adekvátnì
tuto hierarchizaci vyjádøit pøíslušnými výrazovými prostøedky. Výbìr myšlenkových obsahù pro promluvu a jejich uspoøádání jsou povaûovány za dva
mentální procesy probíhající na rovinì myšlenkových obsahù a na rovinì
jazykových prostøedkù. Obì roviny spolu úzce souvisejí a pøi konceptualizaci,
formulaci a artikulaci promluvy se vzájemnì podmiòují (srov. Èmejrková a kol.
1999).
Jednotlivé myšlenkové obsahy jsou odstupòovány podle jejich relativní
dùleûitosti v daném situaèním kontextu. Nìkteré tvoøí hlavní obsahové linie
výpovìdi, jiné její vedlejší obsahové linie. Pro výslednou formu výpovìdi je
podstatné, jak je mluvèí schopen hlavní a vedlejší obsahové linie uspoøádat, hierarchizovat je a jak jejich hierarchizaci signalizovat.
3.1. V delších výpovìdích mohou vzniknout konstrukce, v nichû je do hlavní
obsahové linie výpovìdi vloûena vedlejší obsahová linie (upøesnìní, doplnìní,
vysvìtlení apod.). Vedlejší obsahová linie rozèlení hlavní obsahovou linii na
dvì èásti a oddìlí od sebe východisko a jádro výpovìdi. Terminologií
závislostní syntaxe je do øídící vìty vloûena závislá vìta a ta je signalizována
podøadným spojovacím výrazem.
(1)

a v tý galerii vìèina obrazù\ (.) kerý sou tam teïkonc vystavený/ (.) byly vytvoøený
zaèátkem devatenáctýho století\

Mluvèí zaène formulovat hlavní obsahovou linii a zvolí urèité syntaktické
schéma (vìèina obrazù\), pokraèuje jeho doplnìním (kerý sou tam teïkonc
vystavený/) a dokonèí formulaci hlavní obsahové linie podle jiného schématu
(byly vytvoøený zaèátkem devatenáctýho století\). Tato syntaktická konstrukce
bývá nazývána anakolut.
Anakolut úzce souvisí s kapacitou pamìti mluvèího: mluvený projev pøechází
do tzv. operaèní pamìti, která umoûòuje krátkodobé uchování asi osmi slov.
Predikát vyûaduje shodu s podmìtem, avšak v operaèní pamìti mluvèího jeho
pøesná formulace jiû není uchována. Oèekávaný základ hlavní obsahové linie by
pak mìl být vìèina obrazù byla vytvoøená.
V pøíkladu (1) výpovìï zaèíná spojením nìkolika slov, jehoû základ tvoøí
substantivum v nominativu (vìèina), konec segmentu má výraznou stoupavì
klesavou polokadenci a je za ním krátká pauza. Po ní pak následuje signalizátor
vedlejší obsahové linie kerý (uvozuje doplòující myšlenkový obsah – vyjádøení
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vlastnosti výrazu, k nìmuû je pøipojen: vìèina obrazù). Vedlejší obsahová linie
je pak realizována rychlejším tempem, v hlubším hlasovém rejstøíku, je zakonèena polokadencí a z obou stran oddìlena krátkými pauzami. V druhé èásti
hlavní obsahové linie se na její první èást neodkazuje.
Rovnìû v následujícím pøíkladu vedlejší obsahová linie rozèlení hlavní obsahovou linii na dvì èásti; je zde však zásadní rozdíl ve formulaci hlavní linie.
(2)

a tahle blbá písemka\ (.) na kerý sme v zápoèïáku skoro všichní pohoøeli\ (.) sme jí museli absolvovat v náhradním termínu aû v lednu\

Také v tomto pøíkladu mluvèí zaèal formulovat hlavní obsahovou linii a zvolil
urèité syntaktické schéma (tahle blbá písemka\), pokraèoval jeho doplnìním (na
kerý sme v zápoèïáku skoro všichní pohoøeli\) a dokonèil formulaci hlavní
obsahové linie podle jiného schématu (sme jí museli absolvovat v náhradním
termínu aû v lednu\). Výpovìï opìt zaèíná spojením nìkolika slov, jehoû základ
tvoøí substantivum v nominativu (písemka), konec segmentu má výraznou
stoupavì klesavou polokadenci a je za ním krátká pauza. Po ní pak následuje
signalizátor vedlejší obsahové linie na kerý. Vedlejší obsahová linie je realizována rychlejším tempem, v hlubším hlasovém rejstøíku, je zakonèena polokadencí a z obou stran oddìlena krátkými pauzami.
Zásadní rozdíl od pøíkladu /1/ je v tom, ûe v další èásti hlavní obsahové linie
se na její první èást odkazuje výrazem jí. Úvodní segment výpovìdi (a tahle
blbá písemka\) má tak formu vytèeného èlenu vztahujícího se k obìma dalším
obsahovým liniím. V hlavní obsahové linii (sme jí museli absolvovat...) se na
úvodní segment odkazuje zájmenem jí, ve vedlejší linii vztaûným zájmenem (na
kerý). Hlavní obsahová linie má pravidelné/oèekávané vìtné schéma.
V nepøipravených mluvených projevech je tento typ frekventovanìjší. V úvodním segmentu mluvèí vytkne hlavní téma výpovìdi, poté ve vedlejší obsahové
linii blíûe charakterizuje široce pojatou vlastnost jádra segmentu (zde písemná
práce hodnocená u vìtšiny studentù jako nevyhovující) a poté následuje popis
èinnosti, kvùli níû se výpovìï realizuje.
3.2. Pøi hierarchizaci obsahových linií se oèekává, ûe signalizátor vedlejší
obsahové linie stojí na prvním místì pøíslušné linie. V mluvených projevech se
vyskytují také konstrukce, které zaèínají substantivem nebo zájmenem v nominativu, pokraèují signalizátorem vedlejší obsahové linie a její verbalizací
a konèí hlavní obsahovou linií, v níû se na substantivum èi zájmeno odkazuje
zájmenem v jiném pádì. Úvodní výraz tematicky spojuje obì obsahové linie.
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(3)

MÁma dyš vidìla ty mý RIFle/ (..) tak jí málem VOmejvali\

Syntaktické popisy povaûují konstrukci za zvláštní pøípad vyšinutí z vazby:
mluvèí vyboèí z vazby a nedodrûí syntakticko-sémantickou perspektivu. V pøíkladu (3) zaène formulaci hlavní obsahové linie urèitým syntaktickým schématem (máma) a po jejím doplnìní (dyš vidìla ty mý RIFle/) ji dokonèí podle
jiného schématu (tak jí málem VOmejvali\). Výraz dyš je pak povaûován za
signalizátor poèátku vedlejší obsahové linie, poèátek druhé èásti hlavní obsahové linie signalizuje výraz tak.
Zvuková forma však naznaèuje jiný výklad. Výpovìï se skládá z dvou
obsahových linií. Hlavní se týká reakce osoby (tak jí málem VOmejvali\),
vedlejší pøíèiny reakce (MÁma dyš vidìla ty mý RIFle/); obì obsahové linie jsou
oddìleny krátkou pauzou. Výraz MÁma je intonaènì souèástí vedlejší obsahové
linie; její vyjádøení nezaèíná oèekávaným signalizátorem, ale substantivem, na
nìmû je vìtný dùraz. Oèekávané poøadí slov by zøejmì bylo dyš MÁma vidìla ty
mý RIFle/ (..) tak jí málem VOmejvali\. V hlavní obsahové linii se na osobu odkazuje tvarem zájmena (jí).
Výše popsaná konstrukce mùûe zaèínat také osobním zájmenem.
(4)

já jak to uslyšela/ (.) tak mì málem kleplo\

Výpovìï zaèíná zájmenem (já), je opìt rozdìlena krátkou pauzou na dvì èásti.
Hlavní obsahová linie se týká reakce mluvèí (tak mnì málem kleplo\), vedlejší
obsahová linie vysvìtluje pøíèinu reakce (já jak to uslyšela/). Výraz já je opìt
intonaènì souèástí vedlejší obsahové linie. V hlavní obsahové linii se na mluvèí
odkazuje tvarem zájmena (mì).
3.3. V mluvených projevech bývá èasté explicitní vyjádøení komunikantù
pøítomných v pøíslušné komunikaèní události. Pokud jde o mluvèího èi jeho
komunikaèního partnera, jsou uûita pøíslušná osobní zájmena – viz v pøíkladu
(4) zájmeno já. Èeština mùûe signalizovat komunikanty slovesnými tvary bez
explicitní verbální signalizace mluvèích (závislostní syntax jev nazývá nevyjádøený podmìt). Pøi vyjadøování minulosti pak mluvèího signalizuje také
pøíslušný slovesný tvar, zejména pomocné sloveso být (zpíval jsem): mluvèí je
osobou muûského pohlaví.
V mluvených projevech bývá pøi signalizaci mluvèího osobním zájmenem
èastá elipsa pomocného slovesa.
(5)

já tu zkoušku neuïála/ a pøitom sem se na ní pøipravovala skoro TEJden\
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Výpovìï se skládá ze dvou èástí. V první (já tu zkoušku neuïála/) je pro
mluvèí uûito osobní zájmeno já, a tak èinnost je vyjádøena jen formou pøíèestí
minulého plnovýznamového slovesa bez pøíslušného tvaru slovesa být. V druhé
èásti (a pøitom sem se na ní pøipravovala skoro TEJden\) jiû osobní zájmeno
uûito není: mluvèí je identifikována – vedle pøíèestí minulého plnovýznamového slovesa (pøipravovala) – tvarem pomocného slovesa být jako osoba
ûenského pohlaví (sem).
4. Frekventovaným a produktivním prostøedkem pro vyjadøování hierarchie
obsahových linií z hlediska jejich dùleûitosti je v nepøipravených mluvených
projevech nepravá hypotaxe. Jde o asymetrické spojení obsahových linií, pøi
nìmû se jedna z nich zdùrazòuje a další ji doplòuje. Jde o jeden z prostøedkù
kondenzace výpovìdi.
Syntax tyto konstrukce popisuje jako neshodu mezi gramatickou formou
výpovìdi a jejím obsahem. Hypotaktická forma tu nevyjadøuje adekvátní vztahy
mezi obsahovými liniemi (pøíèina, následek, pøípustka), ale implikuje takové
vztahy, které v daném pøípadì mezi obsahy neexistují. Hypotaktická forma
mezi obsahovými liniemi je vûdy transformovatelná na parataktický vztah
(srov. Karlík 1986: 349).
4.1. V nepøipravených mluvených projevech jsou èasté zejména výpovìdi, jejichû jedna obsahová linie je uvozena vztaûným zájmenem. Èeská syntax a stylistika je oznaèují jako nepravé vìty vztaûné. V sledovaném materiálu tyto konstrukce nerozdìlovaly jinou obsahovou linii na dvì èásti.
(6)

v tìch skriptech je kaûdá kapitolka zakonèená (..) praktickejma radama/ kerý se daj potom procvièit\

Vedlejší obsahová linie (kerý se daj potom procvièit\) zde nepostihuje vlastnost
jádra hlavní obsahové linie ani neomezuje jeho význam, ale vyjadøuje dìj
následující po dìji hlavní obsahové linie, popø. jej dále rozvíjí. Výpovìï je
moûné transformovat na sled dvou hlavních obsahových linií (v tìch skriptech
je kaûdá kapitolka zakonèená (..) praktickejma radama/ a ty se daj potom
procvièit\). Rozdíl je v kondenzaci výpovìdí: kondenzovanìjší je forma s
uvozením druhé obsahové linie vztaûným zájmenem (blíûe viz Zeman 2016).
4.1.1. Konstrukce oznaèované „nepravé vìty vztaûné” nejsou hodnoceny jako
„chyby”, v nìkterých pøípadech však mají formu nesystémových konstrukcí.
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Jde zejména o pøípady, kdy je výpovìï dlouhá a skládá se z více obsahových
linií hierarchizovaných lineárnì.
(7)

my se musíme teï nauèit takový blbosti/ (…) jako tøeba ûe vedoucí musí urèit
pracovníka/ aby nastoupil do vlaku jako první / (..) kerej tam pak zajistí poøádek\

Výpovìï se skládá ze ètyø hierarchizovaných obsahových linií. Zaèíná hlavní
obsahovou linií (my se musíme teï nauèit takový blbosti/) vyjadøující základní
èinnost mluvèího (musíme se nauèit). Následuje vedlejší obsahová linie (jako
tøeba ûe vedoucí musí urèit pracovníka/) vyjadøující základ toho, co se má
mluvèí nauèit (je uvozena signalizátorem jako ûe). Tato obsahová linie je hlavní
pro další vedlejší obsahovou linii (aby nastoupil do vlaku jako první/) doplòující
èinnost jádra pøedchozí obsahové linie; je uvozena signalizátorem aby a vyjadøuje úèel èinnosti urèit pracovníka. Celá výpovìï konèí poslední obsahovou
linií (kerej tam zajistí poøádek): ta je obsahovì na stejné úrovni s pøedcházející
obsahovou linií (aby tam zajistil poøádek), formálnì pak vyjadøuje potenciální
dìj následující po dìji v pøedcházející obsahové linii (nastoupí a poté zajistí
poøádek, pokud bude tøeba).
4.1.2. Obdobné konstrukce bývají èasté i v pøipravených èi polopøipravených
mluvených projevech, jak dokumentuje následující pøíklad:
(8)

dnešní mikrovyuèování/ jak ho známe z uskuteèòování (.) na èeských vysokých školách/
(..) je potomkem pùvodního zámìru/ (.) kerý bylo rozšíøeno a povýšeno na vzdìlávací
koncepci\

Výpovìï se skládá z tøí hierarchizovaných obsahových linií. Zaèíná hlavní obsahovou linií (dnešní mikrovyuèování/ je potomkem pùvodního zámìru/), do níû
je vloûena vedlejší obsahová linie (jak ho známe z uskuteèòování (.) na èeských
vysokých školách/). Výpovìï konèí poslední obsahovou linií (kerý bylo rozšíøeno a povýšeno na vzdìlávací koncepci\): nevyjadøuje vlastnost výrazu
mikrovyuèování, ale dále rozvíjí hlavní obsahovou linii. Lze ji transformovat,
napø. dnešní mikrovyuèování/ jak ho známe z uskuteèòování (.) na èeských
vysokých školách/ (..) je potomkem pùvodního zámìru/ (.) a bylo rozšíøeno
a povýšeno na vzdìlávací koncepci\.
4.2. Za nesystémovou syntaktickou konstrukci bývá povaûován hysteron proteron. Jeho podstatou je obrácené vyjádøení pøirozeného poøadí dvou vìcí, jevù,
dìjù, èasové èi pøíèinné následnosti.
(9)

von se teï šílenì pøipravuje na zkoušku/ z kerý ho uû dvakrát vylili\
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Ve výpovìdi je opaèné vyjádøení èasového sledu: nejprve probìhl dìj vyjádøeny
vedlejší obsahovou linií (ho uû dvakrát vylili\) a poté dìj vyjádøený hlavní obsahovou linií (von se teï šílenì pøipravuje na zkoušku/). Vedlejší obsahová linie
však v této výpovìdi vyjadøuje široce pojatou vlastnost jádra hlavní obsahové linie (zkouška). Transformace výpovìdi (ze zkoušky ho uû dvakrát vylili/ a proto
se teï šílenì pøipravuje\) sice dodrûuje logickou èasovou následností dìjù –
druhá hlavní obsahová linie vyjadøuje dùsledek první hlavní obsahové linie,
mluvèímu však zøejmì o vyjádøení tohoto vztahu nešlo.
Hysteron proteron bývá èastý i v pøipravených mluvených projevech èi
psaných textech, jak dokumentuje následující pøíklad:
(10) roku 1918 stoupil do literatury taky jiøí volkr/ (.) kerý se narodil roku 1900\

Také v této výpovìdi je opaèné vyjádøení èasového sledu: nejprve probìhl dìj
vyjádøený vedlejší obsahovou linií (se narodil roku 1900\) a poté dìj vyjádøený
hlavní obsahovou linií (roku 1918 stoupil do literatury). Logika výpovìdi
neodráûí èasovou následnost, podstatnìjší je, ûe vedlejší obsahová linie v této
výpovìdi nevyjadøuje široce pojatou vlastnost jádra hlavní obsahové linie (jiøí
volkr/), ale jen upøesnìní okolnosti (pøíjemce mùûe vyvodit, ûe básník vstoupil
do literatury jako mladý student).
5. Nesystémové syntaktické konstrukce pøedstavují v nepøipravených mluvených projevech produktivní prostøedek pro vyjadøování hierarchie obsahových
linií ve výpovìdi z hlediska jejich dùleûitosti. I kdyû je nìkteré syntaktické popisy hodnotí jako strukturnì a logicky defektní konstrukce, adekvátnímu pøijetí
myšlenkového obsahu nebrání. Zøejmì i proto bývají v souèasnosti povaûovány
za bìûný prostøedek mluvené èeštiny.
Pøíspìvek byl vypracován v rámci projektu è. 15-01116S (Syntax mluvené
èeštiny), podporovaného Grantovou agenturou ÈR.
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Non-systematic syntactic constructions in spoken Czech
The article is oriented towards a presentation of some specific aspects of spoken Czech.
It deals with the classification and identification of non-systematic syntactic constructions used in spontaneous spoken texts. Their occurrence is caused by a lack of
concentration, control or knowledge. These non-structure syntactic structures include
anacoluthon, fronted sentence element, and hysteron proteron, etc.
Keywords: communication, spoken Czech, syntax, non-systematic syntactic construction.
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