
Syntax

Form ální skladebn í vztahy 

• sou řadnost (parataxe)
Martin prý b ěhá, cvi čí, nejí, nesp í.
Už přišla, ale ješt ě jsem s n í nemluvil.
Řekl, že p řijde a pomůže nám.
Řekl , že přijde, a zkoumav ě se na ni pod íval .
... form ální vyjád ř. význ . vztahu koordinace

Hrála ji L ída Baarová, slavn á česká here čka.
Zabývali se morfologií neboli tvaroslovím.
... form ální vyjád ř. význ . vztahu apozice



Syntax

Form ální skladebn í vztahy 

Významov é poměry mezi sou řadně
spojenými V Č a větami:

• slučovac í (v zámku a v podzám čí;  
bledý, nevyspalý)

• vylu čovac í (vrah, či oběť?)
• stup ňovac í (nejen nepříjemný, ale i

neschopný; pršelo, ba  
dokonce lilo jako z konve)



Syntax

Form ální skladebn í vztahy 

• odporovac í (hezký, ale hloupý)
• příčinný (zná to tu, nebo ť tu byl loni)
• důsledkový (uspěchan á, a proto

nepoveden á reforma)
• vysv ětlovac í

(v dubnu, tj. ještě
před maturitou; musel se  
vrátit, zapomn ěl totiž pas)



Syntax

Form ální skladebn í vztahy 

• pod řadnost (hypotaxe)
Dívka mlčela. / Dítě mlčelo.

... form ální vyjád ř. význ . vztahu predikace

přísný soudce / přísná soudkyn ě
Nepřijel , proto že o ničem nev ěděl.
... form ální vyjád ř. význ . vztahu determinace



Syntax

Form ální skladebn í vztahy 

Typy hypotaxe:

• shoda 
a) přísudku s podm ětem
(Dámy se tv ářily znechucen ě.)
b) přívl. shodn ého s řídícím jm énem
(Blížil se k rodn ému domu .)
c) dopl ňku s řídícím jm énem
(Otec je předvolán jako svědek.)



Syntax

Form ální skladebn í vztahy 

• řízenost 
(omámený úspěchem; vzd át se místa;  
pláč nad rozlitým mlékem; p řáli si ,  
abych se vrátil)

• přimyk ání
(rychle utekl ; film o dinosaurech) 



Syntax

Valence
Považovali ho za neškodn ého blázna.
... považovat někoho za někoho / n ěco

Vyšet řování p řípadu se vleklo n ěkolik let.
... vyšet řování něčeho

Valence = schopnost slovesa (p říp. jin ého 
slovn ího druhu) vázat na sebe významov ě

těsně určitý po čet dalších výraz ů



Syntax

Valence – sloveso vydat (heslo v SSJ Č)
1. (co, koho; † čeho Ner.) dát ze sebe, zevnit ř ven; poskytnout 1, p řinést 4;
(co) dát v nejvyšší mí ře ze sebe (n ěj. schopnost ap.): země vydala úrodu; 
květ se rozvije a vydá v ůni; spalované topivo vydá teplo; voda t ělo 
utopeného nevydala nevyplavila; rod, který vydal n ěkolik vynikajících 
učenců zplodil, zrodil; houževnatá práce vydala tu svoje ovoce (Zápot.) 
přinesla užitek; v. užitek (Hol., Van č.); - v. ze sebe vše; v. všechnu sílu, 
energii, všechno své um ění vynaložit 
2. (co) vypravit ze sebe (zvuk, hlas ap.): nevydal ani hlásku; p ři poklepu 
dřevo vydá temný zvuk; zví ře vydalo mocný řev 
3. (co; co komu) dát každému z n ěj. skupiny, co na n ěj připadá; rozdat 2, 
rozd ělit 3: v. pracovník ům nářadí i materiál; v. poukázky na ob ědy; 
voják ům vydáno po p ůl kg chleba 
4. (co) utratit 1, zaplatit (peníze): všechny peníze vydá za knihy vynaloží; 
v. poslední korunu; 
♦ obrátí n ěkolikrát korunu v dlani, než ji vydá je velmi šetrný 
5. (co, koho; co, koho komu, čemu) dát, odevzdat, zprav. pod nátlakem 
(moci, právního zásahu ap.): v. úpis; vydejte zbran ě!; v. zabavený mí č; 
doporu čený dopis vám bude vydán na ob čanský pr ůkaz; v. zajatce, 
uprchlíky; nevydáme nep říteli ani pí ď země; sám se vydal soudu; v. se 
bez boje nep říteli vzdát se; v. se v ruce nep řátel; zast. v. se na smrt pro 
víru (Tomek) podstoupit smrt 



Syntax

Valence – sloveso vydat (heslo v SSJ Č)
6. (co) vyhotovit (doklad), vystavit: v. ob čanský pr ůkaz; v. potvrzení; v. 
zatyka č na někoho; práv., pen ěž. v. akcie; řidč. v. sm ěnku vystavit 
7. (co) uveřejnit, vytisknout v ur č., zprav. knižní úprav ě; připravit, upravit 
pro tisk: v. knihu, verše; v. spis vlastním nákladem; souborn ě v. Raisovy 
spisy; zast. v. na sv ětlo (Jir.) vytisknout; - v. korespondenci Boženy 
Němcové; v. staro české legendy 
8. (co) veřejně, úředně oznámit; uve řejnit, vyhlásit 1: v. zákon, dekret; v. 
rozkaz; v. komuniké; v. amnestii; kniž. v. po čet z jednání (Klicp.); zast. 
Zikmund dal k říž v. proti Čechům (Tomek) vyhlásit k řížovou výpravu 
9. (koho, co komu, čemu, več, nač) dát, ponechat p ůsobení, vlivu ap. 
někoho, n ěčeho, zprav. nep říznivého; vystavit, podrobit 3: byla vydána 
jeho rozmar ům; konstrukce vydané vliv ům pov ětrnosti; ust. spoj. v. 
někoho posm ěchu, v posm ěch; v. se v nebezpe čí; být vydán všanc 
lidským řečem; v. n ěkoho, n ěco na pospas, kniž. v pospas (Vrchl.); v. se 
někomu na milost a nemilost 
10. (co; zač; ~) mít n ěj. cenu, hodnotu, rovnat se n ěčemu, n ěkomu svou 
cenou, hodnotou; znamenat (co), stát 15 (zač): takový déš ť už něco vydá; 
pohled, kterým se podívala, vydal za dlouhé řeči; ten kluk vydá za deset 
(jiných); to sv ědectví vydalo (Jir.) mělo váhu, platnost; přijel host, který 
něco vydá (Tyl) má vážnost 
11. poněk. zast. (koho, co za koho, co) nepravdiv ě prohlásit: obelhali 
jsme dobré lidi a vydali ho za d ěvče (Něm.); tenhle byt jsem vydala za náš
(Šim.) 
12. nář. (ze sloven.) (koho, 4. p.) vdát, provdat (Něm., Preis.)



Syntax

Valenční potenciál
vymyslet
(Můj spolužák vymyslel dobrý plán .)
… dvojvalen ční sloveso

zavést
(Rodi če potom svého hosta zavedli na zahradu .)
(Potom svého hosta zavedli na zahradu .)
… trojvalen ční sloveso

sněžit
(Na Mísečkách už t ři hodiny nep řetržit ě sněží.)
… nevalen ční sloveso



Syntax

Větněčlenský rozbor v ěty jednoduch é

Téměř každou sobotu, zni čený 
několikadenn í námahou, prospal celé
dopoledne.



Syntax

Větněčlenský rozbor v ěty jednoduch é

Téměř každou sobotu, zni čený 
několikadenn í námahou, prospal celé
dopoledne.

(on) pr
so zn do

ka ná ce
té ně



Syntax

Větněčlenský rozbor v ěty jednoduch é

Po dvou hodin ách se jí poda řilo část 
toho problému nep říliš bystrému správci 
chaty vysv ětlit.



Syntax

Větněčlenský rozbor v ěty jednoduch é

Po dvou hodin ách se jí poda řilo část toho 
problému nep říliš bystrému správci chaty 
vysv ětlit. 

se      po                                       vy
ho          jí čá sp

dv pr by ch
to        ne



Syntax

Příklady skladebn ích útvar ů

Výzkumný ústav ochrany člov ěka                
před zešílen ím
… větný ekvivalent

Pršelo a blejskalo se sedm ned ěl.
… souv ětí o dvou v ětách jedno členných

Mít tak prachy, jedu do Pa říže.
… polov ětná konstrukce a v ěta dvoj členn á



Syntax

Nepravidelnosti ve stavb ě vět a souv ětí

I. Stylisticky funk ční nepravidelnosti 

Ten si tedy vylepšil pov ěst, chlap jeden bláznivej .
S ním se zdržovat nebudu, s troubou nafoukaným .
… samostatný v ětný člen

Skutečně přijel. Hned. Po jejím zavolání.
… osamostatn ěný větný člen

V létě roku 1968 – pár dní p řed okupací Československa armádami 
Varšavské smlouvy – odjela na studijní pobyt do Pa říže.

Oni však tehdy , a to je t řeba si uv ědomit, neměli k dispozici sou časné
vědecké poznatky.

Na zadním sedadle se pohodln ě houpal Viktor Panc (40) a sledoval 
krajinu kolem Labe.

Můžete to prosím nějak vysv ětlit?
… vsuvka (parenteze)



Syntax

Nepravidelnosti ve stavb ě vět a souv ětí

Přemýšlím, co teď.

Zítra musím do nemocnice.

To se tak často nevidí: z 0:3 na 4:3 !
… výpustka (elipsa)

Čert aby ho …

Dej mi to zpátky, nebo …!
… nedokon čená výpov ěď (apoziopeze)



Syntax

Nepravidelnosti ve stavb ě vět a souv ětí

II. Stylisticky nevhodné nepravidelnosti 

Chlapci ráno, když šli do školy, byla jim zima.
Chlapci ráno , když šli do školy, byla jim zima .
… vyšinutí z v ětné stavby (anakolut)

Přišli všichni mimo Jany.
krom ě Jany X mimo Janu
… směšování vazeb (kontaminace)

Dva roky žil v oblastech, kde málo nebo nikdy neprš í.
prší málo X neprší nikdy
…spřežení vazeb (zeugma)

Dlouho mluvili o sporu rozhodnutému ve prosp ěch Pavlova otce.
rozhodnutému sporu X rozhodnutém sporu (3. X 6. pád sg.)
… spodoba (atrakce)



Syntax

Skladebn í jevy ve výstavb ě textů

Z Cimrmana jako z vulkánu tryskaly na všechny stran y 
mohutné erupce objev ů z oblasti fyziky, chemie, 
botaniky, geologie a pedagogiky, na n ěž pak dopadala 
sprška soch, obraz ů, divadelních her, rom ánů, básní, 
referát ů i jeho slavných kondolen čních list ů, a vysoko 
naho ře - zůstaneme-li ješt ě v tomto p řirovnání - se pak 
ješt ě dlouho vznášelo mra čno drobn ějších aforism ů, 
matematických vzorc ů a historických dat, aby se 
nakonec, když už se zdálo, že se živel zcela uklidnil , 
snesl z čisté oblohy výmluvný Mistr ův epitaf: 
„Budoucnost pat ří aluminiu!“

(Z. Svěrák – L. Smoljak)



Syntax

Skladebn í jevy ve výstavb ě textů
Náměstek primátora se ve svém vyjád ření dotkl i rozhodnutí primátora           
o neud ělení povolení prodloužení vystupování tohoto um ěleckého 
souboru v m ěstském divadle.

Náměstek primátora se ve svém vyjád ření dotkl i primátorova rozhodnutí
nepovolit tomuto um ěleckému souboru další vystupování v městském 
divadle.

Chceme lidi vychovat, hájila nám ěstkyn ě ministra kontroly kotl ů
v domácnostech.

Chceme lidi vychov (áv)at, hájila / obhajovala / zd ůvodňovala ministrova
náměstkyn ě / náměstkyn ě ministra životního prost ředí připravované
kontroly kotl ů v domácnostech.

Odjel, aby se za dva dny ne čekaně vrátil.

Odjel, ale za dva dny se ne čekaně vrátil.



Syntax

Skladebn í jevy ve výstavb ě textů

Klára zt ěžka dosedla na židli tak, že zapraskala.

Klára zt ěžka dosedla na židli, která (pod ní) zapraskala .
Klára dosedla tak zt ěžka, že židle pod ní zapraskala .

Kdo by pachatele, který most, který p řes Orlici vedl, 
skácel, poznal, a ť se přihlásí na m ístní četnické stanici.

Kdo by poznal pachatele, který skácel most vedoucí
přes Orlici , ať se přihlásí na m ístní četnické stanici.


